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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Лена Здравко
ва Бориславова като народен представител от
Двадесет и четвърти изборен район – София.
Решението е прието от 47-ото Народно
събр ание на 15 декември 2021 г. и е подпе
чатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
7801

РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Яна Весе
линова Балникова като народен представител
от Седми изборен район – Габровски.
Решението е прието от 47-ото Народно
събр ание на 15 декември 2021 г. и е подпе
чатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
7802
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РЕШЕНИЕ

за попълване ръководството и състава на
Времен нат а ком иси я з а израбо т ва не на
проект на Правилник за организацията и
дейността на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република
България и чл. 36, ал. 3 от Правилника за
организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Избира Настимир Ананиев Ананиев
за председател на Временната комисия за
изработване на проект на Правилник за
организацията и дейността на Народното
събрание.
2. Избира Явор Руменов Божанков за член
на Временната комисия за изработване на
проект на Правилник за организацията и
дейността на Народното събрание.
Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 15 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
7806

РЕШЕНИЕ

за справяне с ценовата криза на електроенергията
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Републ ика България
РЕШИ:
Народното събрание налага мораториум
върху цената на електроенергията, ВиК ус
лугите и топлинната енергия на нивата на
1 януари 2021 г.
Решението е прието от 47-ото Народно съб
рание на 15 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
7826

РЕШЕНИЕ

за изменение и допълнение на Решение на
Народното събрание за справяне с ценовата криза на електроенергията, прието на
15 декември 2021 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Републ ика България
РЕШИ:
В Решение на Народното събрание за
справяне с ценовата криза на електроенерги
ята, прието на 15 декември 2021 г., се правят
следните изменения и допълнения:
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1. Досегашният текст става точка първа
и се изменя, както следва: „Народното събрание налага мораториум върху цената на
електроенергията, ВиК услугите и топлинна
та енергия на регулиран пазар на нивата от
16 декември 2021 г.“
2. Създава се точка втора със следния
текст: „Решението е със срок на действие до
31 март 2022 г.“
3. Създава се точка трета със следния
текст: „Решението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.“
Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 16 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
7827

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
ПРАВИЛА

за условията и реда за предоставяне и ползване на функциите на мрежата „идентификация на линията на викащия“, „идентификация на свързаната линия“ и „тонално
номеронабиране“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тези правила се определят усло
вията и редът за предоставяне и ползване
на функциите на мрежата идентификация на
линията на викащия (CLI), идентификация
на свързаната линия (COL) и тонално номе
ронабиране (DTMF dialing) в обществените
електронни съобщителни мрежи, чрез които
се предоставят обществени услуги за гласови
съобщения, включително и предаване на CLI
и COL през точките за взаимно свързване.
Чл. 2. Предприятията, предоставящи об
ществени електронни съобщителни мрежи,
чрез които се предоставят обществени услуги
за гласови съобщения, наричани по-нататък
„предпри яти я“, осиг у ряват фу нк циите на
мрежата CLI, COL и DTMF dialing.
Чл. 3. Предоставянето и ползването на
функциите на мрежата CLI и COL се из
вършват в съответствие с разпоредбите за
защита на данните на лицата, предвидени в
Закона за електронните съобщения и Закона
за защита на личните данни.
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Чл. 4. Предоставянето и ползването на
функциите на мрежата CLI, COL и DTMF
dialing се извършват при спазване на техничес
ките изисквания, определени в приложимите
стандарти и спецификации.
Г л а в а

в т о р а

П РЕ ДО С ТА В Я Н Е И ПОЛЗВ А Н Е Н А
ФУНКЦИИТЕ НА МРЕЖ АТА CLI, COL И
DTMF DIALING В ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБ
ЩИТЕЛНИ МРЕЖИ
Чл. 5. Предприятията използват в мре
жите си CLI за обработка, маршрутизиране
и таксуване на повикването.
Чл. 6. (1) Идентификацията на линията на
викащия (CLI) се генерира от електронната
съобщителна мрежа, от която произлиза
повикването, и следва да съдържа номера
на викащия и индикатор за представяне на
номера.
(2) Независимо от използваната техноло
гия за предоставяне на гласови услуги CLI
следва да показва без промяна номера на
викащия, който му е предоставен за ползване
от предприятието.
(3) Допуска се в CLI да бъдат използвани
и номера на услуги с безплатен достъп от
обхват „800“.
Чл. 7. (1) При взаимно свързване на мре
жите предприятията са длъжни да предават
CLI, без да го променят и по начин, който
осигурява правилно таксуване.
(2) Предприятията включват в договорите
за взаимно свързване условия за осигуряване
и предаване на CLI и COL между мрежите.
Чл. 8. Предприятието, от чиято мрежа
произлиза повикването, е длъжно да гене
рира и достави CLI в точката на взаимно
свързване с мрежата на друго предприятие,
като не променя въведените от викащия
настройки.
Чл. 9. При предоставяне на услуги чрез
обществени телефони предприятията оси
гуряват СLI за всеки обществен телефон.
Чл. 10. (1) Предприятието, в чиято мрежа
е крайната точка на повикването, е длъж
но да предостави на викания CLI, като не
променя въведените от викащия настройки
или съответно информацията, подадена от
мрежата, източник на повикването.
(2) В случай че липсват настройки, въ
ведени от викащия, предприятието, в чиято
мрежа е крайната точка на повикването, е
длъжно да предостави на викания CLI, съ
ответстващ на информацията, подадена от
мрежата, източник на повикването.
Ч л. 11. Предп ри я т и я та, п редоставящ и
услугата „избор на оператор“, предават CLI
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и въведените от крайните ползватели на
стройки, без да ги променят.
Чл. 12. (1) Предприятията показват номера
на викащия по начин, който да позволява
обратно повикване:
1. за селищни и междуселищни повик
вани я – национа лен префикс, следван от
национално значим номер;
2. за международни повиквания, повиква
ния от/в мобилни мрежи и роуминг – меж
дународен префикс или „+“, международен
код на страната, национално значим номер.
(2) При осъществяване на повикване чрез
използване на код за избор на оператор съ
щият не се показва при викания.
(3) За изходящи повиквания от УТЦ пред
приятието, към чиято мрежа е свързана УТЦ,
осигурява предаване на CLI в съответствие
с ал. 1 и 2, както следва:
1. за УТЦ с автоматично избиране на вът
решните номера се показва пълният номер,
състоящ се от съкратен номер за автоматичен
вход към УТЦ и вътрешен номер;
2. за УТЦ без възможност за автоматично
избиране на вътрешните номера се показва
абонатен номер, идентифициращ УТЦ.
Чл. 13. (1) Идентификацията на свързаната
линия (СOL) се генерира от електронната
съобщителна мрежа, от която произлиза
повикването, и следва да съдържа номера
на викания и индикатор за представяне на
номера.
(2) Предприятията осигу ряват СOL по
време на повикването и го запазват непро
менен по време на разговора.
(3) При пренасочване на повик ването
електронносъобщителната мрежа, към която
е свързан крайният ползвател, получаващ
повикването, генерира идентификацията на
свързаната линия (СOL), съдържаща неговия
номер и индикатор за представяне на номера.
Чл. 14. (1) При пренасочване на повиква
нето предприятията гарантират, че в точката
на получаване на повикването се показва не
променен номерът на викащия, а не номерът,
през който е осъществено пренасочването.
(2) При пренасочване на повик ването
е допустимо на дисплея на устройството
в точката на полу чаване на повикването
показване и на номера, през който е осъ
ществено пренасочването, като допълнителна
информация, в случай че е налице техническа
възможност за това.
(3) Предприятията, при техническа въз
мож ност и за явено желание на к райни я
ползвател, пренасочил повик ването, след
получаване на отговор от викания, осигу
ряват показване на номера, идентифициращ
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точката на получаване на повикването на
дисплея на крайното устройство на викащия.
Чл. 15. Предпри яти ята осиг у ряват из
ползването на DTMF dialing при номеро
набиране, при предоставяне на услуги чрез
интерактивни системи и при управление на
допълнителни услуги, предоставени от тях.
Г л а в а

т р е т а

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ
ПРЕДПРИЯТИЯТА
Чл. 16. Предприятията предоставят на
крайните ползватели най-малко следните
услуги:
1. представяне на идентификация на ли
нията на викащия (CLIP);
2. блокиране на идентификация на линията
на викащия (CLIR);
3. п ренасочване на повик ва нет о (Call
forward).
Чл. 17. (1) Предприятията задължително
и безплатно поддържат за всички крайни
ползватели активна услугата CLIP.
(2) Предприятията осигуряват CLIP по
време на позвъняването и го запазват не
променен по време на разговора.
Чл. 18. (1) Предприятията осигуряват на
крайните ползватели възможност да акти
вират по достъпен начин и безвъзмездно
услугата CLIR за всички повиквания чрез
избиране на код или заявка за активиране.
(2) Предприятията осигуряват на крайни
те ползватели възможност да активират по
достъпен начин и безплатно услугата CLIR
за всяко отделно повикване чрез избиране
на код.
(3) Предпри яти ята обявяват кодове за
активиране и деактивиране на CLIR, които
се набират непосредствено преди абонатния
номер или префикса пред националния зна
чим номер или кода за избор на оператор
за всяко повикване.
(4) Редът за активиране и деактивиране на
CLIR по ал. 3 се прилага и при ползване на
услугата „избор на оператор на абонаментна
основа“.
Чл. 19. (1) Предприятията осигуряват на
крайните ползватели възможност да акти
вират по достъпен начин и безвъзмездно
услугата Call forward чрез избиране на код.
(2) Предпри яти ята обявяват кодове за
активиране и деактивиране на пренасочване
на повикването.
Чл. 20. (1) Предприятията осигуряват без
възмездно на крайните ползватели услугата
„прекратяване на получаването на пренасо
чените към неговото устройство повиквания“
при наличие на техническа възможност.
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(2) Предприятията осигуряват на край
ните ползватели възможност да активират
услугата по ал. 1 чрез избиране на код или
заявка за активиране.
Чл. 21. Предприятията при наличие на
техническа възможност осигуряват на край
ните ползватели възмож ност да отка жат
приемането на входящи повиквания.
Чл. 22. (1) Предприятията при наличие на
техническа възможност осигуряват показва
нето на следните съобщения на дисплея на
крайното устройство на викания:
1. „Withheld“ при активирана CLIR услуга
от викащия;
2. „Unavailable“ при невъзможност за пре
доставяне на CLIP по технически причини.
(2) При липса на техническа възможност
за реализиране на изискванията по ал. 1
предприятията осигуряват показването на
друго подходящо съобщение на дисплея на
викания.
Чл. 23. В случаите на промяна на но
мера на крайния ползвател (по желание на
крайния ползвател или от предприятието)
или осъществена преносимост на номера
предприятията запазват заявените от край
ния ползвател настройки, освен ако той не
е заявил друго.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ
И ПОЛЗВАНЕ НА CLI
Чл. 24. (1) Предприятията имат пълен
достъп до CLI информацията независимо от
настройките, въведени от крайния ползвател.
(2) Предприятията са задължени да из
ползват CLI информацията само във връзка
с функционирането и управлението на мре
жите си и да не допускат трети лица да имат
достъп до нея освен в изрично предвидените
в Закона за електронните съобщения и тези
правила случаи.
(3) Не се допуска използването от пред
приятията на CLI информацията за търгов
ски цели, като маркетинг, пряка реклама на
стоки и услуги и други, освен при изричното
писмено съгласие на крайните ползватели.
Чл. 25. (1) При повиквания към услуги за
осъществяване на спешни повиквания, както
и повиквания към службите за сигурност,
отбрана и вътрешен ред, предприятията са
длъжни да предоставят CLI независимо от настройките, направени от крайния ползвател.
(2) Пред п ри я т и я та, кои т о оси г у ря ват
въ змож нос т за спеш н и пови к ва н и я к ъм
единен европейски номер 112 от мобилни
устройства без SIM карта, са задължени да
осигурят съобщение на дисплея на викания
„unavailable“.
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Чл. 26. Предприятията предоставят CLI
независимо от настройките, направени от
крайния ползвател, в случаите на проследя
ване на злоумишлени повиквания при искане
от компетентни държавни органи.
Чл. 27. (1) Освен в случаите по предходните
членове предприятията временно могат да
отменят направените от крайния ползвател
настройки само в случай на нарушаване на
функционирането и/или управлението на
мрежата или на елементи от нея.
(2) След възстановяване на нормалното
функциониране и/или управлението на мре
жата предприятията са длъжни да възстановят
направените от крайния ползвател настройки.
Чл. 28. В случай че обезпокоително или
злоумишлено повикване произлиза от мрежа,
различна от мрежата, в която е виканият,
п ред п ри я т и я та се за д ъ л ж а ват да си с ъ
действат по отношение на проследяване на
повикването и идентифициране на викащия,
както и по отношение на предприемане на
действия за блокиране на обезпокоителните
и злоумишлените повиквания.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тези правила:
1. „Блокиране на идентификация на ли
нията на викащия (CLIR)“ е услуга, която
позволява на викащия да забрани получаване
на информация за номера му от викания.
2. „Викащ“ е краен ползвател, който е
инициатор на повикването.
3. „Викан“ е краен ползвател, към кого
то е адресирана заявката за повикване от
викащия.
4. „Вр ъ зк а“ е ком п лек т о т п р ено сн и
канали или линии, комутационни и други
съоръжения за осигуряване на обмен на ин
формация (сигнали) между две или повече
точки в електронните съобщителни мрежи.
5. „Злоумишлени повиквания“ са повик
вания (съобщения), съдържащи неверни или
заблуждаващи данни за помощ, бедствие,
авария, злополука или тревога.
6. „Идентификация на линията на викащия
(CLI)“ е функция на мрежата, която позволява
на викания да получи информация за номера
на викащия, преди да започне обменът на
съобщения. Това позволява на викания да
приеме или да откаже повикването.
7. „Идентификация на свързаната линия
(COL)“ е функция на мрежата, която поз
волява на викащия да получи информация
за номера, който идентифицира точката на
получаване на повикването. Допълнителната
услуга „Представяне на идентификация на
свързаната линия (COLP)“ позволява на вика
щия да получи идентификация на свързаната
линия. Допълнителната услуга „Блокиране

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

на и ден т ифи к а ц и я на свърза ната л и н и я
(COLR)“ блокира и не позволява получаване
на идентификация на свързаната линия.
8. „Индикатор за представяне на номе
ра“ е бит в сигналното съобщение за адрес,
който определя дали викащият разрешава
представянето на номера му на викания.
9. „Интерактивна система“ е система, коя
то дава възможност за достъп до различни
услуги чрез използването на DTMF dialing.
10. „Избор на оператор“ е услуга, която
позволява краен ползвател, свързан към даде
но предприятие, да избере друго предприятие
за някои от своите повиквания. Крайният
ползвател може да направи това чрез:
1. избор на оператор за всяко повикване;
2. избор на операт ор на абонамен т на
основа.
11. „Обезпокоителни повиквания“ са по
виквания (съобщения), съдържащи заплаха за
физическата цялост и телесна неприкоснове
ност на индивида, накърняващи доброто име
или призоваващи към насилие над личността,
или към разпалване на расова, национална,
етническа или религиозна вражда.
12. „Представяне на идентификацията на
линията на викащия (CLIP)“ е услуга, която
позволява на викания да получи информация
за номера на викащия.
13. „Пренасочване на повикването (Call
forward)“ е услуга, която дава възможност
вход ящ и т е повик вани я к ъм да ден к раен
ползвател да бъдат препратени автоматично
към друг краен ползвател.
14. „Разговор“ е пренос на реч в реално
време, осъществен чрез изграждане, задър
жане и разпадане на връзка в електронната
съобщителна мрежа или между електронносъобщителните мрежи.
15. „Тона л но номеронаби ра не (DT M F
dialing)“ е метод на предаване, при който
всеки разред или сигнал се представя чрез
характерна двойка честоти.
16. „УТЦ“ е учрежденска телефонна цен
трала.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Правилата се приемат с Решение
№ 414 от 9.12.2021 г. на основание чл. 257,
ал. 10 от Закона за електронните съобщения.
§ 3. Правилата за условията и реда за
предоставяне и ползване на функциите на
м режата „и дентификаци я на лини ята на
викащия“, „идентификация на свързаната
линия“ и „тонално номеронабиране“ (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.) се отменят.
Председател:
Иван Димитров
7779
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ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

при осъществяване на обществени електронни
съобщения
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) Тези общи изисквания опреде
лят условията, правата и задълженията при
осъществяване на обществени електронни
съобщения от предприятия, които са подали
уведомление за предоставяне на обществе
ни електронни съобщителни мрежи и/или
услуги.
(2) Тези общи изисквания не се прилагат
спрямо предприятия, предоставящи между
личностни съобщителни услуги без номера.
Чл. 2. (1) Уведомлението за предоставяне
на обществени елек т ронни съобщи телни
м реж и и/или усл у ги се подава съгласно
обра зец, о т г оваря щ на изиск ва н и я та на
чл. 75 от Закона за електронните съобщения
(ЗЕС), или по образец, изготвен от Органа
на европейските регулатори в областта на
електронните съобщения.
(2) Конкретните права и задължения на
предпри яти ята, у ведомили Комиси ята за
регулиране на съобщенията (комисията) за
намерението си да предоставят обществени
електронни съобщителни мрежи и/или ус
луги, се прилагат към съответното предпри
ятие в зависимост от вида на електронните
съобщителни мрежи и/или услуги, които се
предоставят.
Чл. 3. (1) Уведомления за предоставяне на
обществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги могат да се подават и от лица,
регистрирани в друга държава.
(2) Лицата, регистрирани в друга държа
ва, прилагат към уведомлението документ
за актуална регистрация по националното
законодателство.
(3) Предполагаемата дата за начало на
дейността се посочва в уведомлението, в
случай че е различна от датата на подаване
на уведомлението.
(4) В случай че териториалният обхват, на
който ще се предоставят обществени елек
тронни съобщителни мрежи и/или услуги, е
различен от територията на цялата страна,
същият се посочва в уведомлението.
Ч л. 4. (1) Във вр ъ зк а с ра зпоредбата
на ч л. 38, а л. 1 о т ЗЕС п р ед п ри я т и я т а ,
у ведомили комиси ята за намерени ята си
да осъществяват обществени елек т ронни
съобщения и вписани към 31 декември в
публичния регистър по чл. 33, ал. 1, т. 1 от
ЗЕС, са длъжни да предоставят на комисията
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годишен отчет за дейността по предоставяне
на обществени елек т ронни съобщителни
мрежи и/или услуги за изминалата година.
Предприятията изготвят годишния отчет по
образец на формуляр, утвърден от комисия
та, и го предоставят на комисията в срок до
15 март ежегодно чрез електронната система
за онлайн въпросници.
(2) Образецът се публикува на интернет
страницата на комисията до 31 декември
всяка година.
(3) В случаите, когато предоставената в
срока по ал. 1 информация е непълна или
неточна, предприятията са длъжни да пред
ставят необходимите корекции по нея, но не
по-късно от 15 април на текущата година.
Чл. 5. В 14-дневен срок от прекратяване
на дей но с т т а по п р едо с т а вя не на е лек
тронни съобщителни мрежи и/или услуги
предприятието уведомява комисията, като
подава уведомление по образец. В срок до
30 дни след подаването на уведомлението
по предходното изречение предприятието
предоставя на комисията чрез електронна
та система за онлайн въпросници отчет за
дейността си по предоставяне на електронни
съобщителни мрежи и/или услуги през го
дината, в която е подадено уведомлението.
Отчетът се предоставя съгласно образец,
утвърден от комисията.
Ч л. 6 . (1) Пр ед п ри я т и я т а , у ведом и л и
комисията за намеренията си да осъщест
вяват обществени електронни съобщения
чрез усл у ги за пренос на данни (в това
число достъп до интернет) и вписани към 1
юли в публичния регистър по чл. 33, ал. 1,
т. 1 от ЗЕС, са длъжни да предоставят на
комисията информация по образец на фор
муляр, утвърден от комисията. Предприя
тията предоставят информацията в срок до
15 август ежегодно чрез електронната система
за онлайн въпросници.
(2) Обра з ец ът по а л. 1 с е п у бл и к у ва
на интернет страницата на комисията до
15 юли всяка година.
(3) В случаите, когато предоставената в
срока по ал. 1 информация е непълна или
неточна, предприятията са длъжни да пред
ставят необходимите корекции по нея не покъсно от 15 септември на текущата година.
Чл. 7. Предприятията, предоставящи об
ществени електронни съобщителни мрежи и/
или услуги, предоставят цените и тарифните
условия на дребно по реда на чл. 216, ал. 4 от
ЗЕС чрез публикуването им в електронното
средство за сравнение, достъпно на интернет
страницата на комисията.
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Раздел II
Изисквания към предприятията във връзка
с осигуряване на сигурност на електронните
съобщителни мрежи и услуги
Чл. 8. (1) Предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи
или услуги, уведомяват незабавно комисията
за всеки инцидент, свързан със сигурността
или нарушаване на целостта, който е оказал
значително въздействие върху функционира
нето на мрежите или услугите.
(2) Критериите за оценката на въздейст
вието, изискваната информация, формата и
начинът на уведомяване са описани в при
ложение № 1.
Раздел III
Изисквания във връзка със защита на обществения интерес, националната сигурност
и за осигуряване на електронни съобщения
за нуждите на отбраната и при кризи
Чл. 9. Предприятията, предоставящи об
ществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги, са длъжни да съдействат за
защита на обществения интерес, за защита
на националната сигурност и за осигуряване
на електронни съобщения за нуж дите на
отбраната и при кризи, като в зависимост от
използваните от тях мрежи и/или предоста
вяните от тях услуги:
1. осигуряват условия за ограничаване и
прекратяване на преноса на информация със
съдържание, противоречащо на действащото
законодателство;
2. не осъществяват електронни съобщения,
които съдържат заблуждаващи знаци и/или
сигнали за помощ, бедствие, авария, злопо
лука или тревога;
3. предоставят възможност за законосъо
бразно проследяване на трафик по мрежата си
от страна на компетентните държавни органи;
4. създават за своя сметка услови я за
прихващане на електронни съобщения, като
осигуряват интерфейси за нуждите на националната сигурност и обществения ред.
Раздел IV
Изисквания към предприятията по отношение
на преноса и/или разпространението на радиои телевизионни програми чрез обществени
кабелни електронни съобщителни мрежи
Чл. 10. Преносът и/или разпространението
на радио- и телевизионни програми чрез об
ществени кабелни електронни съобщителни
мрежи следва да се извършва при спазване на
изискванията, посочени в приложение № 2.
Раздел V
Защита на интересите на крайните ползватели
Чл. 11. (1) Предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги на крайни ползватели, ежегодно
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отчитат качеството на предоставяните услуги
чрез измерване на параметрите в приложе
ние № 3. Измерването на параметрите е в
съответствие със стандартизационните доку
менти, посочени в същото приложение.
(2) Ежегодно до 15 март предприятията по
ал. 1 публикуват на страницата си в интернет
резултатите от измерването на параметрите
на услугите, предоставяни през предходната
календарна година.
(3) Предприятията по ал. 1, които нямат
интернет страница, публикуват информацията
по ал. 2 на хартиен носител и я представят
на видно място в търговските си обекти и на
видно място в търговските обекти на своите
търговски представители или дистрибутори,
упълномощени да ск лючват договори (за
предплатени или абонаментни услуги) по
глава четиринадесета от ЗЕС.
(4) Предприятията по ал. 1 публикуват на
страницата си в интернет информацията за
резултатите от измерването на параметрите,
посочени в приложение № 3, за последните
три календарни години. Информацията се
публикува във вид, позволяващ съпоставяне
на постигнатите стойности на параметрите.
(5) Предприятията по ал. 1, които нямат
интернет страница, публикуват информацията
по ал. 4 на хартиен носител и я представят
на видно място в търговските си обекти и на
видно място в търговските обекти на своите
търговски представители или дистрибутори,
упълномощени да ск лючват договори (за
предплатени или абонаментни услуги) по
глава четиринадесета от ЗЕС.
Чл. 12. Предприятията, предоставящи об
ществени електронни съобщителни мрежи и/
или услуги на крайни ползватели, прилагат
към годишния отчет по чл. 4, ал. 1 информа
цията по чл. 11, ал. 2. Предприятията посочват
в годишния отчет по чл. 4, ал. 1 връзка към
публикуваната информация, а в случай че
нямат интернет страница, изрично посочват
това в отчета.
Чл. 13. (1) Предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги на крайни ползватели, наричани
по-нататък „предприятията“, гарантират, че
при първоначалното зареждане на страницата
им в интернет се визуализират:
1. когато е приложимо – електронна пре
пратка към приетите от тях общи условия
по чл. 230, ал. 1 от ЗЕС, наименувана „Общи
условия“; при зареждане на страницата, къ
дето са публикувани общите условия, следва
да се съдържа електронна препратка към
информацията по чл. 13, ал. 4 и 5, наимену
вана „Архив“;
2. когато е приложимо – електронна пре
пратка към електронните карти на постигна
тото покритие по чл. 23, наименувана „Карти
на покритието“.
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(2) Предприятията гарантират, че електрон
ните препратки по ал. 1 се визуализират във
видимата част на екрана, без да е необходимо
допълнително хоризонтално или вертикално
преместване чрез приплъзване.
(3) Предприятията гарантират, че електрон
ните препратки по ал. 1 се визуализират по
реда на ал. 2 и на всяка вътрешна страница
в интернет страницата на предприятията.
(4) Общите условия и/или специалните
правила, касаещи услуги, които вече не се
предлагат от предприятията, трябва да са
достъпни в обособена секция на интернет
страницата на предприятията до момента, в
който бъде прекратен договорът и на последния
краен ползвател, ползващ съответната услуга.
(5) Предприятията гарантират, че услови
ята на тарифните планове, тарифите и/или
пакетите, които вече не се предлагат от тях,
са достъпни на страницата им в интернет до
момента, в който бъде прекратен договорът
и на последния краен ползвател, ползващ съ
ответния тарифен план, тарифа и/или пакет.
Чл. 14. Изричната заявка по чл. 260, ал. 1
от ЗЕС се оформя като отделен писмен до
кумент или се отправя към предприятието
чрез обявени от него канали за комуникация.
Предприятието трябва да е в състояние да
докаже, че крайният ползвател е упражнил
надлежно правото си по чл. 260, ал. 1 от ЗЕС.
Чл. 15. (1) В случаите по чл. 230, ал. 2
от ЗЕС предприятията уведомяват крайния
ползвател чрез:
1. писмо, изпратено до адреса на крайния
ползвател като кореспондентска пратка; или
2. електронно писмо (e-mail), изпратено
до посочен от крайния ползвател адрес на
електронна поща; или
3. кратко текстово съобщение (SMS) или
съобщение чрез друг вид технология, което
да може да бъде съхранено на крайното ус
тройство на крайния ползвател.
(2) В случаите по ал. 1, касаещи изменение
на договор за ползване на мобилна гласова
услуга, предприятията уведомяват крайния
ползвател чрез съобщение по ал. 1, т. 3. В
случай че мобилната гласова услуга на крайния
ползвател не включва възможност за полу
чаване на такива съобщения, предприятията
уведомяват крайния ползвател по реда на
ал. 1, т. 1 или 2.
(3) Във всички случаи предприятията оформят уведомлението по ал. 1 като отделен и
самостоятелен документ (писмо, електронно
писмо, кратко текстово съобщение (SMS) или
съобщение чрез друг вид технология).
(4) При изпращането на съобщение чрез
друг вид технология предприятията следва да
могат да гарантират, че крайният ползвател
е надлежно уведомен.
Чл. 16. Уведомлението по чл. 15 съдържа
информация за:
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1. обстоятелството, че предстоят изменения
на договора, и начина, по който крайният полз
вател може да се информира за измененията;
2. точната дата (ден, месец и година), на
която влизат в сила измененията по т. 1;
3. правото на крайния ползвател да прекра
ти договора без санкции в срока по чл. 230,
ал. 3 от ЗЕС.
Чл. 17. (1) При наличие на техническа
възможност договор по глава четиринадесета
от ЗЕС може да бъде подписан от страните
по реда на чл. 13 от Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни
услуги.
(2) В случаите по чл. 230, ал. 2 от ЗЕС
относно промени на договор за ползване на
предплатени мобилни гласови услуги пред
п ри я т ието у ведом ява к райни я ползвател
чрез кратко текстово съобщение (SMS) или
съобщение чрез друг вид технология, което
да може да бъде съхранено на крайното ус
тройство на крайния ползвател. В случай че
мобилната гласова услуга на крайния ползва
тел не включва възможност за получаване на
кратки текстови съобщения, предприятията
уведомяват крайния ползвател за изменението
по реда на чл. 15, ал. 1, т. 1 или 2 или със
съобщение чрез друг вид технология, което
да може да бъде съхранено на крайното ус
тройство на крайния ползвател.
(3) Уведомлението по ал. 1 съдържа ин
формация за:
1. обстоятелството, че предстоят изменения
на договора, и начина, по който крайният полз
вател може да се информира за измененията;
2. точната дата (ден, месец и година), на
която влизат в сила измененията по т. 1.
(4) При изпращането на съобщение чрез
друг вид технология предприятията следва да
могат да гарантират, че крайният ползвател
е надлежно уведомен.
Чл. 18. (1) При отпадане на телевизионна
програма от списъка по чл. 231, ал. 1 от ЗЕС
предприятието уведомява крайният ползва
тел в срок не по-кратък от един месец преди
отпадането на програмата.
(2) В случай че не разполага с информация
за отпадането на програмата в срока по ал. 1,
предприятието уведомява крайния ползвател
за отпадането на програмата в срок до един
месец след получаването или узнаването на
съответната информация.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 предприяти
ето уведомява крайния ползвател по някой
от начините в чл. 15, ал. 1 или чрез кратко
текстово съобщение на телевизионния екран,
или чрез сервизен канал, или по друг тех
нически възможен начин, който гарантира,
че съответната информация ще достигне до
знанието на крайния ползвател.
Чл. 19. (1) Предприятията, предоставящи
мобилен пренос на данни, когато тарифиране
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то е на единица пренесени данни (килобайт,
мегабайт или гигабайт), осигуряват една или
повече парични максимални граници на по
требление за определен период на използване
на услугите, при условие че крайният ползвател
е предварително информиран за съответните
обеми. В случай че крайният ползвател не е
избрал максимална граница на потребление,
доставчикът на услугите е длъжен да прилага
по подразбиране максимална граница от 50 лв.
(без ДДС) за потребените услуги за период
на фактуриране от един месец.
(2) Предприятията, предоставящи мобилен
пренос на данни, когато тарифирането е на
единица пренесени данни (килобайт, мегабайт
или гигабайт), могат да определят граници,
изразени в обем, при условие че крайният
ползвател е предварително информиран за
съответните парични суми. Една от тези
граници (границата по отношение на обем
по подразбиране) съответства на парична
сума, която не надхвърля 50 лв. (без ДДС)
за дължими такси за период на фактуриране
от един месец.
(3) Предприятията по ал. 1 и 2 могат да
предлагат дру ги месечни горни парични
граници.
(4) Границата по подразбиране по ал. 1 и 2
се прилага за всички крайни ползватели,
които не са избрали друга граница.
(5) Предприятията по ал. 1 и 2 осигуряват
изпращането на подходящо съобщение до
мобилното устройство на крайния ползвател
например чрез SMS съобщение, съобщение по
електронната поща или в работен прозорец на
неговото крайно устройство или съобщение
чрез друг вид технология, което да може да
бъде съхранено на крайното устройство на
крайния ползвател, когато услугите за пренос
на данни достигнат 80 % от договорената па
рична граница или граница по отношение на
обема. Всеки краен ползвател има правото
да поиска преустановяването на изпращане
то на такива съобщения и има правото по
всяко време и безплатно да поиска от своя
доставчик тази услуга да му бъде предоставена
отново. При изпращането на съобщение чрез
друг вид технология предприятията следва да
могат да гарантират, че крайният ползвател
е надлежно уведомен.
(6) Когато тази парична граница или гра
ница по отношение на обем изглежда, че ще
бъде превишена, предприятията по ал. 1 и 2
прекратяват предоставянето и таксуването на
услугите за пренос на данни и изпращат до
крайния ползвател съобщение, което да може
да бъде съхранено на мобилното устройство
на крайния ползвател, с което го уведомяват
за прекратеното предоставяне на услугата
и за причината. В съобщението се посочва
процедурата, която трябва да се следва, ако
крайният ползвател желае подновяване на
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предоставянето на тези услуги, и разноските,
свързани с всяка използвана единица данни.
Предоставянето и таксуването на услугите
за пренос на данни за този краен ползвател
се прекратяват от предприятието, докато
крайният ползвател не поиска подновяване
на предоставянето на тези услуги.
(7) Всеки път, когато краен ползвател по
иска да ползва или да се откаже от услугата
парична горна граница по ал. 1 или горна
граница по отношение на обема по ал. 2,
промяната се извършва безплатно в срок от
един работен ден от получаване на искането
и не е обвързана с условия или ограничения,
свързани с други елементи от абонамента.
(8) Алинеи 1 до 7 не се прилагат спрямо
мобилни услуги за пренос на данни, при които
крайният ползвател заплаща за потребление
на обем пренесени данни при пълна скорост
на преноса, след което скоростта на пренос
се намалява до определена от доставчика
минимална скорост за преноса, без да се из
исква допълнително заплащане от крайния
ползвател.
(9) Алинеи 1 до 7 не се прилагат спрямо
мобилни услуги за пренос на данни, предос
тавяни в роуминг, както и спрямо устройства
от вида „машина до машина“, използващи
мобилни съобщения.
Чл. 20. (1) Краен ползвател на мобилна
гласова услуга има право да поиска от пред
приятието да бъде деактивиран достъпът до
услугата мобилен пренос на данни за ползван
от него номер. Предприятието извършва де
активирането на услугата безплатно в срок до
един работен ден от получаване на искането.
(2) Искането по ал. 1 се подава по начини,
обявени на страницата на предприятието в
интернет. Предприятието е задължено да
приема искания по ал. 1 и в писмена форма.
(3) А линея 1 не се прилага за крайни
ползватели, които ползват услугата мобилен
пренос на данни в рамките на ценови пакет
и/или като допълнително заявена услуга.
Чл. 21. (1) Предприятията, предоставящи
услуги за гласови съобщения, предлагат на
крайните ползватели най-малко две тарифи,
при които се прилага първоначален минимален
период на таксуване до 30 секунди за изходящи
повиквания, като след това таксуването е на
секунда, за всяка една от следните услуги:
1. мобилна гласова услуга на абонаментен
план;
2. фиксирана гласова услуга на абонамен
тен план;
3. предплатена мобилна гласова услуга;
4. предплатена фиксирана гласова услуга.
(2) Алинея 1 не се прилага за услугата
„роуминг“, както и когато съответната услуга
не се предлага от предприятието.
Ч л. 22. Предп ри я т и я та, п редоставящ и
услуги за гласови съобщения, предлагат на
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крайните ползватели най-малко един план с
включено време за разговори към мобилни и/
или фиксирани мрежи, в които се включват и
разговори с номера след код 700, за всяка една
от следните услуги, ако такива се предлагат:
1. мобилна гласова услуга на абонаментен
план;
2. фиксирана гласова услуга на абонамен
тен план;
3. предплатена мобилна гласова услуга;
4. предплатена фиксирана гласова услуга.
Чл. 23. (1) Предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни услуги
на крайни ползватели чрез мобилни мрежи, се
задължават да публикуват на страниците си в
интернет електронни карти на постигнатото
покритие за всяка от използваните в мрежа
та технологии. В случаите на предоставяне
на мобилни услуги от виртуални мобилни
оператори или чрез национален роу минг
предприятията по предходното изречение,
предоставящи обществени електронни съоб
щителни услуги, включват в електронните
карти по предходното изречение покритието
на мрежата, до която се ползва достъп.
(2) Предприятията по ал. 1 изготвят кар
тите по ал. 1 при спазване на изискванията
по ал. 3 – 8.
(3) Електронните карти по ал. 1 следва
да позволяват проверка на покритието, като
визуализират покритието на отделни части от
територията на страната с точност най-малко
100 м × 100 м. В рамките на една мащабна
единица (един квадрант) се допуска предста
вяне на покритието със средноаритметичната
стойност на нивото на сигнала.
(4) Електронните карти по ал. 1 следва да
позволяват визуализацията и бърза навигация
чрез търсене по име на община, населено
място, селищно образувание и адрес, както и
мащабиране на подходящи стъпки, позволява
що видимост на един екран от конкретен адрес
до видимост на цялата страна. Изключение
от изискването за визуализация, навигация и
мащабиране по конкретен адрес е допустимо
само в случай че съответният доставчик на
електронната карта, който ползва предпри
ятието, не предлага такава възможност за
конкретния адрес. При избора на конкретен
доставчик предприятията отчитат в макси
мална степен необходимостта от подробна,
подходяща и сравнима информация за елек
тронните карти.
(5) На електронните карти по ал. 1 следва
да бъде визуализирано постигнатото покритие
с градация по ниво на сигнала чрез цветови
код, определен в таблицата в приложение № 4.
(6) На електронните карти по ал. 1 следва
да бъдат изобразени всички населени места
и селищни образувания в Република Бълга
рия с изписване на техните наименования.
Населените места и селищните образувания
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следва да бъдат представени с точни грани
ци на селищната територия, определена от
строителните им граници.
(7) На електронните карти по ал. 1 след
ва да бъдат изобразени всички пътища от
републиканската пътна мрежа. Отделните
категории от пътната мрежа – автомагистра
ли, скоростни пътища, пътища първи, втори
и трети клас, следва да бъдат представени с
различно и ясно разграничимо обозначение.
(8) Електронните карти следва да бъдат
придружени от следната информация:
1. легенда за всяка представена информация
върху тях, включително легенда за използвани
те цветови кодове за степента на осигуреното
покритие съгласно таблицата в приложение
№ 4; непосредствено след таблицата следва да
се публикува информация относно възмож
ностите за ползването на видовете услуги при
избраната мрежа (2G, 3G, 4G и 5G);
2. пояснение относно вида на покритието
по ниво (вътрешно/външно приемане);
3. описание на външните фактори, които
влияят на качеството на услугите при осигу
рено добро покритие;
4. пояснение, че изобразеното покритие на
публикуваните карти е с приблизителна, а не
с абсолютна точност.
(9) Предприятията по ал. 1 са задължени
да осигурят възможност за достъп до картите
чрез персонален компютър (терминал) или
друго устройство с размер на дисплея над
5 инча, даващо възможност за визуализация
и разглеждане на картите в своите търговски
обекти и в търговските обекти на своите
търговски представители или дистрибутори,
упълномощени да ск лючват договори (за
предплатени или абонаментни услуги) по
глава четиринадесета от ЗЕС.
(10) Предприятията по ал. 1 са задължени
да:
1. поддържат актуална информация относно
постигнатото покритие на мрежите; публику
ваната информация следва да се актуализира
в срок до един месец от всяка промяна на
мрежата, която води до изменения на постиг
натото покритие;
2. посочат на видно място към коя дата е
актуална информацията относно постигнатото
покритие на мрежите.
Чл. 24. (1) Предприятията, предлагащи
услуги за гласови съобщения, включват в
договора възможност крайният ползвател да
избере начин за получаване на документите
по чл. 260, ал. 2 от ЗЕС.
(2) Предприятията, предоставящи общест
вени електронни съобщителни услуги чрез
електронни съобщителни мрежи, освен пред
приятията, предоставящи услуги за гласови
съобщения, включват в договора възможност
крайният ползвател да избере начин за по
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лучаване на документите по чл. 260а, ал. 1
от ЗЕС.
(3) В случай че крайният ползвател не е
упражнил правото си на избор по ал. 1 и 2,
предприятията са длъжни да осигурят елек
тронен достъп до документите по чл. 260, ал. 2
и чл. 260а, ал. 1 от ЗЕС по ред и условия,
публикувани на интернет страниците им.
(4) По всяко време след сключване на
договора крайният ползвател може безвъз
мездно да поиска да получава документите
по чл. 260, ал. 2 и чл. 260а, ал. 1 от ЗЕС
чрез електронен достъп или на хартиен но
сител. Когато крайният ползвател е избрал
да получава документите на хартиен носител,
предприятието ги изпраща като кореспондент
ска пратка (писмо) до посочен от крайния
ползвател адрес за кореспонденция.
(5) Когато крайният ползвател е избрал
да получава документите по ал. 4 на хартиен
носител, предприятието може да не ги изпра
ща на хартиен носител при следните условия:
1. посоченият от крайния ползвател адрес
за кореспонденция е непълен, неточен, неакту
ален или не е осигурен достъп до пощенската
кутия на крайния ползвател, и
2. предприятието е информирало крайния
ползвател, че преустановява предоставянето
на документите по чл. 260, ал. 2 и чл. 260а,
ал. 1 от ЗЕС на хартиен носител и за начина
на получаване на достъп до тях; задължението
по предходното изречение не се прилага, в
случай че предприятието не разполага с данни
за контакт с крайния ползвател.
(6) В случаите по ал. 5 предприятията
осигуряват достъп до документите по чл. 260,
ал. 2 и чл. 260а, ал. 1 от ЗЕС съгласно ал. 3.
Чл. 25. В случаите по чл. 260, ал. 4 от ЗЕС
предприятията предоставят детайлизираната
справка в едномесечен срок от датата, на
която е поискана, а в случай че услугата е
платена – в едномесечен срок от заплащането
за същата. В случай че е заявен абонамент
за детайлизирани справки, предприятията
предоставят същите в срока по чл. 260, ал. 2
от ЗЕС.
Ч л. 26. Предп ри я т и я та, п редоставящ и
услуги за гласови съобщения, незабавно пре
късват изградената връзка при прекратяване
на повикването от страна на викания или
викащия краен ползвател.
Чл. 27. В случаите по чл. 261, ал. 1 и 2
от ЗЕС предприятието, което изпраща съоб
щението за целите на директния маркетинг
и реклама, гарантира, че същото може да
бъде съхранено в крайното устройство на
получателя на съобщението.
Допълнителнa разпоредбa
§ 1. По смисъла на тези общи изисквания:
„Краен ползвател“ е всяко физическо или
юридическо лице, което е страна по договор
(за предплатени или абонаментни услуги) по
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глава четиринадесета от ЗЕС и не предоставя
обществени електронни съобщителни мрежи
или услуги.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Общите изисквания са приети с Ре
шение № 406 от 2.12.2021 г. на Комисията
за регулиране на съобщенията на основание
чл. 73, ал. 1 от Закона за електронните съ
общения.
§ 3. Общи изисквания при осъществяване
на обществени електронни съобщения, приети
с Решение № 58 от 31.01.2008 г. (ДВ, бр. 24
от 2008 г.), се отменят.
§ 4. (1) Член 7 влиза в сила от 1.04.2022 г.
(2) Към датата на влизане в сила на чл. 7
предприятията, предоставящи обществени
електронни съобщителни мрежи и/или услуги,
са задължени да публикуват в електронното
средство за сравнение всички цени и тарифни
условия на дребно, представени за сведение
на комисията преди 1.04.2022 г. и актуални
към тази дата.
§ 5. Приложение № 3 към чл. 11 относно
параметрите „Двупосочно закъснение (Delay)“,
„Колебание на закъснението (Delay variation/
Jitter)“ и „Загуба на пакети (Packet loss)“ влиза
в сила от 1.01.2023 г.
Председател:
Иван Димитров
Приложение № 1
към чл. 8, ал. 2
Условия, форма и процедури, приложими при
уведомяване на комисията за всеки пробив в
сигурността или нарушаване на целостта, които са оказали значително въздействие върху
функционирането на мрежите или услугите
1. Условия за докладване на инциденти в
съответствие с чл. 243б, ал. 1 ЗЕС
а) Обхват:
Ра зпоредби т е на т ова п ри ложен ие с е
отнасят за всички обществени електронни
съобщителни мрежи и/или предоставяните
от тези мрежи услуги – услуги за гласови
съобщения, пренос на данни и достъп до
интернет.
б) Основни категории инциденти, свързани
със сигурността:
В зависимост от основните причини за
възникване инцидентите се разделят на пет
категории:
• човешка грешка – инциденти, причи
нени от вътрешния персонал, включително
вследствие на неправилна конфигурация или
неправилно разполагане на мрежови съоръ
жения, платформи, програмни приложения,
архиви и бази данни и неправилно прилагане
на процедурите по управление на мрежови
ресурси и инциденти;
• повреди в техническото и програмното
осигуряване;
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• природни бедстви я – вк лючва теж к и
климатични условия, наводнения, пожари,
земетресения, свлачища и др.;
• злонамерени атаки – придобиване на
неоторизиран физически или логически дос
тъп до мрежи, системи, приложения, данни
или други информационни ресурси от лица
или програмни продукти, което може да
е резултат на целенасочени вътрешни или
външни атаки;
• външни причини – включва човешки
грешки, неправилно прилагане на процедури
и повреди, причинени от други страни.
в) Обхват на инцидентите, които следва
да бъдат докладвани:
• пробиви в сигурността или загуба на
целостта, чието въздействие изпълнява ед
новременно критериите „продължителност
на въздействието“ и „засегнати ползватели“,
както следва:
Продължителност
на въздействието
≥ 1 час
≥ 2 часа
≥ 4 часа
≥ 6 часа
≥ 8 часа

≥
≥
≥
≥
≥

Засегнати
ползватели
150 000 ползватели
100 000 ползватели
50 000 ползватели
10 000 ползватели
1000 ползватели

• пробиви в сигурността или загуба на
целостта, засягащи осъществяването на по
виквания към единния европейски номер
за спешни повиквания 112 и национални
те номера за спешни повиквания, имащи
продължителност, равна на или по-голяма

ВЕСТНИК

БРОЙ 108

от 60 минути, и засягащи 1000 или повече
ползватели;
• пробиви в сигурността или загуба на
целостта, които изпълняват следните условия:
– инциденти, свързани със сигурността,
при които времето на прекъсване и броят на
засегнатите ползватели не достигат заложе
ните по-горе критерии, но при неколкократно
повторение в рамките на 30 дни сумарното
време на прекъсване и общият брой на за
сегнатите ползватели оказват въздействие
в съответствие с нивата, определени в таб
лицата по-горе;
– инцидентите, свързани със сигурността,
които засягат услугите на няколко пред
приятия и имат едновременно въздействие
върху ползвателите на тези предприятия;
всяко от засегнатите предприятия уведомява
КРС независимо дали броят на засегнатите
ползватели в неговата мрежа удовлетворява
условията, определени в таблицата по-горе.
2. Процедура за докладване на инциденти
Предприятията по т. 1, буква „а“ изпращат
първоначално и окончателно уведомление
до КРС за всеки пробив в сигурността или
нарушаване на целостта, които са оказали
значително въздействие върху функционира
нето на мрежите или услугите в съответствие
с условията по т. 1, буква „в“.
а) Първоначално уведомление:
Първоначалното уведомление се подава
непосредст вено след п ървонача лно уста
новяване на степента на въздействие на
съответни я инци дент. При първонача лно
уведомление се използва следната форма:

Първоначално уведомление
Наименование на мрежата и/или доставчика на услуги, предостаПредприятие
вящ отчета
Име, телефонен номер и електронна поща на компетентно лице
Лице за контакт (за целите на про
от предприятието, което при необходимост може да подаде доследимост на инцидента)
пълнителна информация
Вписват се датата и часът на възникване на инцидента, ако не е
Дата и час
възможно датата и часът на откриването му
Вписва се кратко описание на инцидента, включвайки всяка практиКратко описание на инцидента
ческа информация, която не е включена на друго място в бланката
(тази информация се предоставя, в случай че същата е налична)
Въздействие:
1) Тип на мрежата и засегнати еле 1) Фиксирана, мобилна, мрежа за достъп, опорна мрежа, комутаменти на мрежата
тор, 2G, 3G, базова станция и др.
2) Засегнати услуги (вкл. Услуги за 2) Телефонна услуга, пренос на данни, достъп до интернет. Описва
спешни повиквания)
се въздействие върху услугите за спешни повиквания
3) Където е възможно, например поради прекъсване в централа с
известен брой ползватели, се вписва броят им. Ако не е възможно
3) Брой (процент) на засегнатите
да се даде точният брой, се вписва процентът от потенциално
ползватели
засегнати ползватели (закръглен до 10 %) на база на засегнатото
мрежово оборудване (например брой на базови станции)
4) Прогнозно време за възстано 4) Вписва се информация за времето, за което се очаква да бъде
вяване
възстановена мрежата или услугата
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5) Въздействие върх у взаимното
свързване
6) Засегната площ (ако е известна)
7) Засегнати административни об
ласти
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5) Посочват се мрежите на други предприятия (вкл. на територията на други държави), които са засегнати от инцидента
6) Вписва се всяка достъпна информация за засегнатата област
7) Вписва се всяка достъпна информация за засегнатата област

Посочете една или повече (тази информация се предоставя, в случай
че същата е налична):
○ Природни бедствия и аварии
Основни причини за възникване на ○ Човешка грешка
инцидента:
○ Злонамерени атаки
○ Повреди в техническо и програмно осигуряване
○ Външни причини

б) Окончателно уведомление:
Окончателното уведомление се подава след приключване на инцидента, свързан със сигур
ността и оказващ значително въздействие върху функционирането на електронните съобщителни
мрежи или услуги. При окончателно уведомление се използва следната форма:
Окончателно уведомление
Наименование на мрежата и/или доставчика на услуги, предостаПредприятие
вящ отчета
Име, телефонен номер и електронна поща
Лице за контакт (за целите на про
на компетентно лице от предприятието, което при необходимост
следимост на инцидента)
може да подаде допълнителна информация
Вписват се датата и часът на възникване на инцидента, ако не е
Дата и час
възможно, датата и часът на откриването му
Вписва се кратко описание на инцидента, включвайки всяка практиКратко описание на инцидента
ческа информация, която не е включена на друго място в бланката
Въздействие:
1) Тип на мрежата и засегнати еле 1) Фиксирана, мобилна, мрежа за достъп, опорна мрежа, комутаменти на мрежата
тор, 2G, 3G, базова станция
2) Засегнати услуги (вкл. услуги за 2) Телефонна услуга, пренос на данни, достъп до интернет.
спешни повиквания)
Описва се въздействие върху услугите за спешни повиквания
3) Брой (процент) на засегнатите 3) Където е възможно, например поради прекъсване в централа с
ползватели
известен брой ползватели, се вписва броят им. Ако не е възможно
да се даде точният брой, се вписва процентът от потенциално
засегнати ползватели (закръглен до 10 %) на база на засегнатото
мрежово оборудване (например брой на базови станции)
4) Време за възстановяване
4) Вписва се информация за времето, което е отнело възстановяването на мрежата или услугата
5) Въздействие върх у взаимното 5) Посочват се мрежите на други предприятия (вкл. на територисвързване
ята на други държави), които са засегнати от инцидента
6) Засегната площ (ако е известна) 6) Вписва се всяка достъпна информация за засегнатата област
7) Засегнати административни об 7) Вписва се всяка достъпна информация за засегнатата област
ласти
Допълнителни данни за въздейст Попълват се всички допълнителни данни, които имат отношение
вието:
към инцидента
Посочи една или повече:
Природни бедствия и аварии
Основни причини за възникване на Човешка грешка
инцидента:
Злонамерени атаки
Повреди в техническо и програмно осигуряване
Външни причини
Описание на предприетите действия за разрешаване на инцидента,
включително хронология и детайлно описание на отделните етапи
Кратко обобщение на предприетите
на възстановяване на електронните съобщителни мрежи и/или
до момента действия
услуги. Предприети мерки за минимализиране на въздействието
върху електронните съобщителни мрежи и/или услуги
Обобщение на предприетите действия за премахване на последствията, което съдържа описание на всички стъпки, които са
предприети, за да се намали нивото на риска – предприети или
Действия, предприети след инци
планирани действия (план за действие при извънредни ситуации,
дента
включително предвидени мерки в договори за взаимно свързване
и др.) за предотвратяване и минимализиране на въздействието
на подобни инциденти и дата на ефективно прилагане на същите
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Приложение № 2
към чл. 10
Изисквания към обществени кабелни електронни съобщителни мрежи за пренос
и/или разпространение на радио- и телевизионни програми
Изисквания

Приложим
стандарт

Други ограничения

1. Безопасност на ползвателите, обслуж
ващия персонал и всички други лица
както при нормални условия на работа,
така и при повреди.
2. Качество на работата на мрежата.

БДС EN 60728-11

3. Удовлетворяване на изискванията за
електромагнитна съвместимост на из
градената мрежа.

БДС EN 60728-1
БДС EN 50083-8

4. Честотно разпределение на каналите 1.* Радиочестотна лента 153 – 162.050 MHz БДС 17224
в мрежата.
може да се използва в кабелните електрон- БДС 17265
ни съобщителни мрежи на разстояние не
по-малко от 40 км от бреговата ивица на
Черно море и река Дунав.
2.* Радиочестотна лента 162.050 – 174 MHz
може да се използва в кабелните елек
тронни съобщителни мрежи за пренос
на информация в цифров формат.
* Забележка. Ограниченията се прилагат по отношение на съответните честотни канали в табл. 1 и 2
от БДС 17265.

Приложение № 3
към чл. 11
Параметри за качество на предоставяните услуги
1. За доставчици на достъп до електронна съобщителна мрежа
За услуги, предос
тавяни чрез:

Фиксирана мрежа

Параметър

Време за първоначално
свързване към мрежата
(Supply time for initial connection)

Измерване

Мерна
единица

В р е м е т о, з а ко е т о с а
изпълнени най-бързите
95 % и 99 % от заявките

дни

Процент на заявки, из
пълнени до датата, до
г оворена с к л иен та, а
когато процентът е под
80 % – среден брой на
дните закъснение след
договорената дата

%
дни

Фиксирана мрежа

Съотношение между броя
Процент повреди на ли
на повредите на абонатна
нията за достъп
та линия и средния брой
(Fault rate per access line)
на абонатните линии

Фиксирана мрежа

Времето, за което са от
с т р а нен и н а й- б ър з и т е
80 % и 95 % от валидни
те повреди по абонатните
Време за отстраняване линии
на повреди
Процент на повредите,
(Fault repair time)
о т с т ра нен и в ра м к и т е
на максима лни я срок,
определен в договора с
клиента

Стандартизационен
документ*

ETSI EG 202 057-1

%

ETSI EG 202 057-1

часове
ETSI EG 202 057-1
%
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2. За доставчици на междуличностни съобщителни услуги и услуги за достъп до интернет
Услуга

Параметър

Измерване

Фиксирана
гласова услуга

Стандартизационен
документ*

%

Мобилна
гласова услуга

Пр оцен т на ж а лби т е
относно коректност на
Достъп до
сметките
интернет през
фиксирана мрежа (Bill correctness complaints)

Съотношение на смет
ките, за коректността на
които са подадени жалби,
спрямо общия брой изда
дени сметки

Достъп до
интернет през
мобилна мрежа

Фиксирана
гласова услуга

Мерна
единица

%
%

ETSI EG 202 057-1

%
За нацио
нални по
Отношение на броя на виквания
Процент на неуспешни
%
неуспешните повиквания
повиквания
ETSI EG 202 057-2
към общия брой повиква За между
(Unsuccessful call ratio)
ния за определен период народни
повиква
ния %

Фиксирана
гласова услуга

Средното време при на
Време за установяване ционално избиране
на връзка
Средното време при меж
(Call set up time)
дународно избиране

Мобилна гласова
услуга

Средното време при на
Време за установяване ционално избиране
на връзка
Средното време при меж
(Call set up time)
дународно избиране

Фиксирана
гласова услуга

Качество на разговор
Фактор за оценка на пре
ната (гласовата) връзка
носа на глас – R фактор
(Voice connection quality)

ETSI EG 202 057-2/
ITU-T Rec. G.109

Мобилна гласова
услуга

Качество на разговор
Фактор за оценка на пре
ната (гласовата) връзка
носа на глас – R фактор
(Voice connection quality)

ETSI EG 202 057-2/
ITU-T Rec. G.109

секунди
секунди
ETSI EG 202 057-2
секунди
секунди

Средно време за отговор

секунди

Фиксирана
гласова услуга

Време за отговор при
услуги от оператор
(Response time for operator
services)

Процент на отговорените
повиквания в рамките на
20 сек

%

Време за отговор при
услуги от оператор
(Response time for operator
services)

Средно време за отговор

секунди

Мобилна гласова
услуга

Процент на отговорените
повиквания в рамките на
20 сек

%

Отношение на броя на
Коефициент на неуспеш
неуспешните повиквания
ни повиквания
към общия брой повиква
(Unsuccessful call ratio)
ния за определен период

%

ETSI EG 202 057-2

Отношение на броя на
неуспешните повиквания
към общия брой повиква
ния за определен период

%

ETSI EG 202 057-2

Фиксирана
гласова услуга

Мобилна гласова
услуга

Коефициент на не
успешни повиквания
(Unsuccessful call ratio)

ETSI EG 202 057-1

ETSI EG 202 057-1
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БРОЙ 108
Мерна
единица

Стандартизационен
документ*

Отношение на броя на
пропадналите или пре
къснати разговорни връз
Коефициент на пропад
ки, след успешното им из
нали повиквания
граждане, поради пробле
(Dropped call ratio)
ми в мрежата към общия
брой изградени връзки за
определен период

%

ETSI EG 202 057-3

Времето между първия
Достъп до
бит, подаден в мрежата
Двупосочно закъснение
интернет през
от ползвателя, и първия
(Delay)
фиксирана мрежа
бит, пристигнал при полз
вателя през мрежата

ms

ITU-T Y.2617

Времето между първия
бит, подаден в мрежата
Двупосочно закъснение
от ползвателя, и първия
(Delay)
бит, пристигнал при полз
вателя през мрежата

ms

ITU-T Y.2617

Колебание между макси
Достъп до
Колебание на закъсне
малното и минималното
интернет през
нието
закъснение за определен
фиксирана мрежа (Delay variation/Jitter)
период от време

ms

ITU-T Y.2617

Колебание между макси
Колебание на закъсне
малното и минималното
нието
закъснение за определен
(Delay variation/Jitter)
период от време

ms

ITU-T Y.2617

Отношение на броя на за
губените пакети и общия
брой на пренесените па
кети за определен период
от време

%

ITU-T Y.2617

Отношение на броя на за
губените пакети и общия
брой на пренесените па
кети за определен период
от време

%

ITU-T Y.2617

Мобилна гласова
услуга

Достъп до
интернет през
мобилна мрежа

Достъп до
интернет през
мобилна мрежа

Достъп до
Загуба на пакети
интернет през
(Packet loss)
фиксирана мрежа

Достъп до
интернет през
мобилна мрежа

Загуба на пакети
(Packet loss)

Приложение № 4
към чл. 23, ал. 8
№

Степени
на покритие

GSM мрежа
X-ниво на сигнала
(RxLev)

UMTS мрежа
X-ниво на сигнала
(CPICH RSCP)

LTE мрежа
X-ниво на сигнала
(RSRP)

5G NR мрежа
X-ниво на сигнала
(SS-RSRP)

Цве
тови
код

1.

Липса
на по
критие

X ≤ -100 dBm

X ≤ -105 dBm

X ≤ -110 dBm

X ≤ -110 dBm

бял

2.

Задово
зе
-100 dBm < X < -85 dBm -105 dBm < X < -85 dBm -110 dBm < X < -100 dBm -110 dBm < X < -100 dBm
лително
лен

3.

Добро

-85 dBm ≤ X < -65 dBm

4.

Много
добро

X ≥ -65 dBm

7760

-85 dBm ≤ X < -65 dBm -100 dBm ≤ X < -80 dBm -100 dBm ≤ X < -80 dBm жълт
X ≥ -65 dBm

X ≥ -80 dBm

X ≥ -80 dBm

чер
вен
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КОМИСИЯ

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 1048-НС
от 15 декември 2021 г.

РЕШЕНИЕ № 1047-НС
от 15 декември 2021 г.

относно обявяване на Любомир Йорданов
Попйорданов за народен представител от
Двадесет и четвърти изборен район – София

С писмо вх. № НС-02-118/15.12.2021 г. на
ЦИК е полу чено Решение на Народното
събрание от 15 декември 2021 г., с което на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Консти
туцията на Република България са прекратени
пълномощията на Яна Веселинова Балникова
като народен представител от Седми изборен
район – Габровски, издигната от листата на
коа л иц и я „Прод ъ л жа ваме Пром яната“ в
47-ото Народно събрание.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1,
т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия

С писмо вх. № НС-02-118/15.12.2021 г. на
ЦИК е полу чено Решение на Народното
събрание от 15 декември 2021 г., с което
на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Конституцията на Република България са
прекратени пълномощията на Лена Здравкова
Бориславова като народен представител от
Двадесет и четвърти изборен район – София,
издигната от листата на коалиция „Про
дължаваме Промяната“ в 47-ото Народно
събрание.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от
Изборния кодекс Централната избирателна
комисия

РЕШИ:
О б я в я в а з а н а р од е н п р ед с т а в и т е л в
47-ото Народно събрание от Седми изборен
район – Габровски, Богомил Иванов Петков
от листата на коа лиц и я „Прод ъ л жаваме
Промяната“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Камелия Нейкова
Секретар:
Севинч Солакова

РЕШИ:
Обявява за народен представител в 47-ото
Народно събрание от Двадесет и четвърти
изборен район – София, Любомир Йорданов
Попйорданов от листата на коалиция „Про
дължаваме Промяната“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Камелия Нейкова
Секретар:
Севинч Солакова

относно обявяване на Богомил Иванов Петков
за народен представител от Седми изборен
район – Габровски

7808

7809
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-88
от 2 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия на гр. Божурище,
землище с. Гурмазово, община Божурище, об
ласт София.
Кадастралната карта и кадастралните ре
гистри са приети с протокол от 31.08.2020 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.
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
7725
ЗАПОВЕД № РД-18-89
от 2 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Гурмазово, община Божурище, област София.
Кадастралната карта и кадастралните ре
гистри са приети с протокол от 31.08.2020 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.
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
7726
ЗАПОВЕД № РД-18-90
от 2 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираните територии в землището на
с. Пожарево, община Божурище, област София.
Кадастралната карта и кадастралните ре
гистри са приети с протокол от 31.08.2020 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.
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
7727
ЗАПОВЕД № РД-18-91
от 2 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираните територии в землището на
с. Пролеша, община Божурище, област София.
Кадастралната карта и кадастралните ре
гистри са приети с протокол от 31.08.2020 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.
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
7728
ЗАПОВЕД № РД-18-92
от 2 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Росоман, община Божурище, област София.
Кадастралната карта и кадастралните ре
гистри са приети с протокол от 31.08.2020 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.
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
7729
ЗАПОВЕД № РД-18-93
от 6 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Стоян Михайловски, община Нови пазар,
област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните ре
гистри са приети с протокол от 22.04.2021 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
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
7730
ЗАПОВЕД № РД-18-94
от 6 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Стан, община Нови пазар, област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните ре
гистри са приети с протокол от 22.04.2021 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
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
7731
ЗАПОВЕД № РД-18-95
от 6 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Памукчии, община Нови пазар, област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните ре
гистри са приети с протокол от 22.04.2021 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
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
7732
ЗАПОВЕД № РД-18-96
от 6 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Избул, община Нови пазар, област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните ре
гистри са приети с протокол от 22.04.2021 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
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
7733

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-97
от 6 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Зайчино ореше, община Нови пазар, област
Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните ре
гистри са приети с протокол от 22.04.2021 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
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
7734
ЗАПОВЕД № РД-18-98
от 6 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Кюлевча, община Каспичан, област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните ре
гистри са приети с протокол от 10.03.2021 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
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
7735
ЗАПОВЕД № РД-18-99
от 6 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
гр. Плиска, община Каспичан, област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните ре
гистри са приети с протокол от 10.03.2021 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
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
7736
ЗАПОВЕД № РД-18-100
от 6 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Риш, община Смядово, област Шумен.
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Кадастралната карта и кадастралните ре
гистри са приети с протокол от 10.03.2021 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
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
7737
ЗАПОВЕД № РД-18-101
от 6 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Черни връх, община Смядово, област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните ре
гистри са приети с протокол от 10.03.2021 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
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
7738
36. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, дирекция „Съ
биране“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
изх. № С210022-091-0000729/11.08.2021 г., възла
га на: „Елсол“ – ООД, ЕИК 200544790, с адрес
Пловдив, ж.к. Гагарин, бул. Дунав № 77, следните
недвижими имоти: поземлен имот – земя и сграда,
сграда за търговска дейност – бензиностанция,
построена на един етаж със застроена площ
116 кв. м, състояща се от: магазин, помещение
за почивка, помещение за броене и опаковане
на пари, склад, помещение за електрогенера
тора, санитарен възел с три тоалетни клетки
и баня с тоалетна и навес, застроен на площ
378 кв. м, ведно с цялото оборудване на бензи
ностанцията, заедно с поземлен имот (място),
върху който е построена бензиностанцията, це
лият с площ 3400 кв. м по нотариален акт, а по
скица – 3407 кв. м, съставляващ поземлен имот
първи от масив 26, имот № 026001 по картата
на възстановената собственост на землището на
с. Байкалско, предназначението на който имот
е променено за неземеделски нужди, с начин
за трайно ползване – за „бензиностанция“, при
граници на този поземлен имот по скица: имот
№ 000213 – път I клас, държавна собственост, имот
№ 026002 – ливада, земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот
№ 026003 – ливада на наследниците на Симеон
Велинов Гогов, и имот № 026007 – ливада, земя по
чл. 19 от ЗСПЗЗ, както и ведно с всички подобрения в гореописаните имоти, площ – 3400 кв. м,
намиращ се в с. Байкалско, община Радомир,
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област Перник – местност Русимовата, гл. път
гр. Радомир – гр. Кюстендил (Е-871), ЕКАТТЕ:
02230, идентификатор: КИД 02230.26.1.
7746
1. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на
Подобект 4 „Прелез на км 17+008 за изграждане
на нов пътен надлез на км 17+008“ към Обект
„Рехабилитация на железопътния участък Плов
див – Бургас – Фаза 2“ по Проект 1 „Развитие
на железопътен възел Пловдив“ в землищата на
с. Рогош, с. Скутаре и с. Трилистник, община
„Марица“, област Пловдив, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съ
общава на Георги Марков Кузов, собственик
на поземлен имот с идентификатор по КККР
66915.10.156, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 66915.10.116,
намиращ се в землището на с. Скутаре, община
„Марица“, област Пловдив, за постановяването
на Решение № 787 на Министерския съвет от
12.11.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахожде
нието на имота в 14-дневен срок от обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7756
2. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на
Подобект 4 „Прелез на км 17+008 за изграждане
на нов пътен надлез на км 17+008“ към Обект
„Рехабилитация на железопътния участък Плов
див – Бургас – Фаза 2“ по Проект 1 „Развитие
на железопътен възел Пловдив“ в землищата на
с. Рогош, с. Скутаре и с. Трилистник, община
„Марица“, област Пловдив, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб
щава на Иван Запрянов Кръстев, съсобственик
на поземлен имот с идентификатор по КККР
62858.62.6, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 62858.62.2,
намиращ се в землището на с. Рогош, община
„Марица“, област Пловдив, за постановяването
на Решение № 787 на Министерския съвет от
12.11.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахожде
нието на имота в 14-дневен срок от обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7757
1. – Националният военен университет „Васил
Левски“ – гр. Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност главен
асистент от област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
научна специалност „Комуникационни мрежи и
системи“ за нуждите на първично звено катедра
„Комуникациoнни и информационни системи“
на приемащо структурно звено факултет „Об
щовойскови“ на НВУ „Васил Левски“ – едно
място, за военнослужещ. Условията по конкурса,
изискванията към кандидатите и необходимите
документи за кандидатстване са обявени със
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Заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-1106 от 3.12.2021 г. и на
сайта на университета, линк: https://www.nvu.bg/
bg/node/896. Срок за подаване на документи –
2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“. Документи се подават в регистратура
за некласифицирана информация на универси
тета във Велико Търново. Телефони за контакт:
062/618822; Siemens: 62364.
7765
2. – Националният военен университет „Васил
Левски“ – гр. Велико Търново, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност главен асистент
от област на висше образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.13. Общо
инженерство, научна специалност „Строителни
и специални машини“ за нуждите на първично
звено катедра „Защита на населението и ин
фраструктурата“ на приемащо структурно звено
факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Лев
ски“ – едно място, за военнослужещ. Условията
по конкурса, изискванията към кандидатите и
необходимите документи за кандидатстване са
обявени със Заповед на министъра на отбраната
на Република България № ОХ-1106 от 3.12.2021 г.
и на сайта на университета, линк: https://www.
nvu.bg/bg/node/895. Срок за подаване на доку
менти – 2 месеца от обнародване на обявата в
„Държавен вестник“. Документи се подават в
регистратура за некласифицирана информация
на университета във Велико Търново. Телефони
за контакт: 062/618822; Siemens: 62364.
7799
3. – Националният военен университет „Васил
Левски“ – гр. Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност главен
асистент от област на висше образование 9. Си
гурност и отбрана, професионално направление
9.2. Военно дело, научна специалност „Органи
зация и управление на въоръжените сили“ за
нуждите на първично звено катедра „Военни
науки“ на приемащо структурно звено факултет
„Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“ – едно
място, за военнослужещ. Условията по конкурса,
изискванията към кандидатите и необходимите
документи за кандидатстване са обявени със
Заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-1106 от 3.12.2021 г. и на
сайта на университета, линк: https://www.nvu.bg/
bg/node/894. Срок за подаване на документи –
2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“. Документи се подават в регистратура
за некласифицирана информация на универси
тета във Велико Търново. Телефони за контакт:
062/618822; Siemens: 62364.
7800
59. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.5.
Математика, научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“
(Многомащабно моделиране в механиката на
материалите) за нуждите на научно структурно
звено „Механика на деформируемото твърдо тяло“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
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вестник“. Справки и документи – в Института по
механика, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел.
02/979 64 23, факс 02/870 74 98.
7753
60. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.6. Материали и материалознание,
научна специалност „Методи за контролиране и
изпитване на материали, изделия и апаратура“
(Безразрушителни методи за изпитване на ма
териали и конструкции) за нуждите на научно
структурно звено „Механика на деформируемото
твърдо тяло“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
Института по механика, София, ул. Акад. Г. Бон
чев, бл. 4, тел. 02/979 64 23, факс 02/870 74 98.
7754
86. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Кюстендил, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижи
мите имоти за урбанизираната територия на с.
Паничище, община Сапарева баня, които са в
службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.
7739
27. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 148,
ал. 3, т. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е одобрeн идеен инвестиционен про
ект и е издадено Разрешение за строеж № 4 от
3.12.2021 г. на основание чл. 148, ал. 1, ал. 3, т. 1
и ал. 4 и чл. 152, ал. 1 от ЗУТ за строителство
на обект „Реконструкция на деривация Камчия
Юг при с. Черноград“. Разрешението за строеж
може да бъде обжалвано съгласно чл. 215 от ЗУТ
пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7758
20. – Община Видин на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация (ПР) за трасе за
част от главен канализационен колектор II, от
РШ 138 до КПС 1, Видин, с който се предвижда
заличаване на следните урегулирани имоти, ко
ито частично попадат в сервитутната ивица на
колектора: УПИ III – „Техническа инфраструк
тура“, който е бил част от ПИ с идентификатор
10971.513.8, к в. 76, площ 746 к в. м; У ПИ III
– „Техническа инфраструктура“, който е бил част
от УПИ II за производство, складова база и об
служване с идентификатор ПИ 10971.513.78, кв. 64,
площ 1311 кв. м; УПИ I – „Техническа инфра
структура“, който е бил част от ПИ с иденти
фикатор 10971.510.712, кв. 64, площ 2116 кв. м;
УПИ XI – „Техническа инфраструктура“, който
е бил част от УПИ XI „Озеленяване и паркинг“;
ПИ с идентификатор 10971.502.870, кв. 9, площ
5794 кв. м. При урегулирането се променят но
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мерата на съществуващите урегулирани имоти,
както следва: отпада УПИ II – „За производствена
и складова дейност“, кв. 64, с площ 12 956 кв. м
и остава старият УПИ II – „За производствена
и складова дейност“, кв. 64, с площ 14 266 кв. м;
отпада УПИ XI, кв. 9, с площ 5794 кв. м – „За
техническа инфраструктура, озеленяване и пар
кинг“, и остава старият УПИ XI, кв. 9, с площ
5794 кв. м – „За озеленяване и паркинг“. С проект
ното предложение се предлага схема на канализа
ционен провод по смисъла на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ,
който започва от РШ 138 в ПИ с идентификатор
10971.506.750, преминава през ПИ с идентифи
катори с № 10971.513.8, 10971.513.9, 10971.502.492,
10 9 71. 51 3.7 8 , 10 9 71. 5 0 2 .9 7 2 , 10 9 71. 5 0 2 .9 6 4 ,
10 9 71. 5 0 2 .9 6 5, 10 9 71. 5 0 2 . 62 6 , 10 9 71. 510 .10 ,
10971.510.712, 10971.510.124, 10971.502.870 и завърш
ва в КПС 1, ПИ с идентификатор 10971.502.875
и за второстепенна мрежа ПИ с идентификато
ри № 10971.502.693, 10971.502.692, 10971.502.694,
10 9 71. 50 2 .696 , 10 9 71. 50 2 .69 9, 10 9 71. 50 2 .10 21,
10971.502.726, 10971.510.124. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация.
7750
162. – Община Габрово съобщава, че на осно
вание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ с Решение № 276 от
25.11.2021 г. на Общинския съвет – Габрово, е одо
брен проект за подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за час
тично изменение на застроителния и регулационен
план (ЧИ на ЗРП) за част от кв. 3 и кв. 6 по плана
на с. Бойновци, община Габрово. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ решението може да
бъде обжалвано чрез Общинския съвет – Габрово,
пред Административния съд – Габрово.
7748
9. – Община Елин Пелин на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за уличен водопровод за
водоснабдяване на ПИ 52012.60.74, землище на
с. Нови хан, община Елин Пелин, през ПИ с иден
тификатори по КККР № 52012.38.672, 52012.60.400,
52012.60.763 и 52012.60.761, землище на с. Нови
хан, община Елин Пелин. Проектът се намира
в отдел „УТКС“ на Община Елин Пелин, ет. 1
в сградата на общината. Съгласно чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация.
7747
4. – Областният управител на област Монтана
на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че на основание чл. 32,
ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 145,
ал. 1, т. 2 от ЗУТ е одобрен работен инвестиционен
проект за строеж „Реконструкция на въздушна
линия (ВЛ) 110 kV „Алмус“ по метода „стъпка
в стъпка“ в участъка от п/ст „Брусарци“ до
п/ст „Лом“, намиращ се на територията на об
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щина Брусарци и община Лом, област Монтана.
Строежът е II категория съгласно разпоредбите
на чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗУТ и чл. 4,
ал. 2, т. 1 от Наредба № 1 от 2003 г. на МРРБ за
номенклатурата на видовете строежи. Трасе на
въздушната линия: Началото на ВЛ 110 kV „Алмус“
е п/ст „Брусарци“, разположена североизточно
от гр. Брусарци, насочва се в източна посока и
при ст. № 1 веднага променя направлението си в
североизточна посока, като в междустълбие 2-3
преминава над електрифицираната 72-ра железо
пътна линия Брусарци – Лом, след което при ст.
№ 4 отново променя посоката си в направление
север – северозапад. Пресича няколко електро
провода за 20 kV и множество дерета и при ст.
№ 12 променя посоката си в север – североизток,
минавайки покрай с. Крива бара. По-нататък
трасето поема към североизток при ст. № 21 и пре
минава северно от селата Дондуково, Василовци
и Сталийска махала, като леко променя два пъти
посоката си при стълбове 34 и 42 в направление
север – североизток. При ст. № 88 чупи в източна
посока и при ст. № 106 се сближава до трасето на
ВЛ 110 kV „Видбол“, след което двете въздушни
линии поемат в югоизточна посока. Трасето на
ВЛ 110 kV „Алмус“ отново прави чупка при ст.
№ 107 и завършва в п/ст „Лом“. Описаното трасе
на ВЛ 110 kV „Алмус“ е с дължина 21,73 км и с
равнинен характер. Средната надморска височина
по трасето на ВЛ е 91 м. Брой стълбове – 107.
ВЛ 110 kV „Алмус“ при междустълбие/стълб
№ пресича следните съоръжения: при Портал-1
пресича ВЛ 20 kV „Паланка“, ВЛ 20 kV; при 2-3
пресича електрифицираната 72-ра железопътна
линия Брусарци – Лом; при 4-5 пресича ВЛ 20 kV;
при 7-8 пресича път III-1121 „Брусарци – Крива
бара – Дондуково“ на км 3+826; при 12-13 преси
ча общински път с. Княжева махала – с. Крива
бара; при 16-17 пресича р. Лом; при 25-26 пре
сича път III-114 „Лом – Сталийска махала – Гр.
ОПУ – Видин“ на км 18+494; при 27-28 пресича
ВЛ 20 kV; при 56-57 пресича общински път; при
87-88 пресича ВЛ 20 kV; при 104-105 пресича ВЛ
20 kV; при 106-107 пресича улица. На основание
чл. 148, ал. 4 от ЗУТ е издадено Разрешение за
строеж № 2 от 9.12.2021 г. на „Електроенергиен
системен оператор“ (ЕСО) – ЕАД, EИК 175201304,
със седалище и адрес на управление: гр. София,
бул. Цар Борис IIІ № 201, представлявано от Ан
гелин Николаев Цачев – изпълнителен директор,
на основание чл. 161, ал. 1 от ЗУТ, правото да
изграждат и поддържат системи и съоръжения
за доставка и разпределение на електроенергия,
описано в чл. 64, 88 и 89 от Закона за енерге
тиката, притежаващо Лицензия № Л-419-04 от
18.12.2013 г. за пренос на електрическа енергия
и Сертификат № С-7 от 5.11.2015 г. за независи
мост на оператор на електропреносна система,
издадени от Държавната комисия за енергийно
и водно регулиране. Разрешението за строеж
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ съгласно чл. 149 от ЗУТ.
7759
5. – Община Пещера на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 314,
п р о т окол № 32 о т 2 5.11.2 021 г. на Общ и н
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ския съвет – гр. Пещера, е одобрен проект на
ПУП – парцеларен план за електроснабдяване
и водоснабдяване на поземлен имот с иденти
фикатор 56277.3.1868 по КККР на гр. Пещера
в местността Войника. Одобреният проект е
изложен на работно място № 11 в „ТСУОС“
и е публикуван на сайта на Община Пещера
в раздел „Услуги и информация (Обяви и съ
общения)“. Решението подлежи на обжалване
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7661
44. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че с Решение № 495 от
23.11.2021 г. на Общинския съвет „Марица“ е
одобрен ПУП – парцеларен план за обект: „Ка
белни линии НН от електромерно табло ТЕПО,
монтирано на съществуващ стълб от ВМрНН
№ 1А4 в ПИ 61.45 до разпределителни табла в
УПИ 61.57 – жилищно застрояване, по кадас
тралната карта на с. Труд за ел. захранване на
жилищна сграда и работилница за сглобяване
на мебели и дограма“, по следата на вариант
единствен, нанесен върху приложения проект на
ПУП – ПП. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община „Марица“ до Административния
съд – Пловдив.
7749
4. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 653, прието с протокол № 11 от
19.11.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – об
ласт Пловдив, е одобрен проект на подробен ус
тройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект „Нов кабел 1 kV за външно ел. захран
ване на „Приемник на ел. енергия – косачка,
СОТ и осветление“ в УПИ 012060 – жил. застр.,
съответстващ на ПИ с ид. 03304.12.860, масив 12,
местност Грамадите по кадастралната карта на
землище с. Белащица. Проектното трасе пре
минава през поземлени имоти с идентифика
тори 03304.12.233, 03304.12.649 и 03304.12.862 по
кадастралната карта на землище с. Белащица,
община „Родопи“. Дължината на трасето е 27 м
съгласно приложените ПУП – парцеларен план,
регистър на засегнатите имоти и обяснителна
записка, изработени от лицензиран проектант.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ реше
нието подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез Общин
ския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
7707
5. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 652, прието с протокол № 11 от
19.11.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – об
ласт Пловдив, е одобрен проект на подробен ус
тройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект „Нова кабелна линия 1 kV за външно
ел. захранване на „ПЕЕ – охрана и СОТ“ в
ПИ с ид. 05150.2.285, местност Горни локви по
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кадастралната карта на землище с. Бойково,
община „Родопи“. Проектното трасе преминава
през поземлен имот с идентификатор 05150.2.605
по кадастралната карта на землище с. Бойково,
община „Родопи“, с дължината на трасето 186 м
съгласно приложените ПУП – парцеларен план,
регистър на засегнатите имоти и обяснителна
записка, изработени от лицензиран проектант.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ реше
нието подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез Общин
ския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
7708
7. – Общ и на „Родоп и“, облас т П ловд и в,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 655, прието с протокол № 11
от 19.11.2021 г. на Общинск и я съвет „Родо 
пи“ – област Пловдив, е одобрен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(П У П – ПП) за обек т „Нов кабел 1 kV за
външно ел. захранване на „Водна помпа, ко
сачка и сеялка“ в ПИ с ид. 06077.40.391, масив
40, местност Казачка по кадастралната карта
на землище с. Браниполе. Проектното трасе
преминава през поземлени имоти с идентифи
катори 06077.30.292, 06077.30.169, 06077.30.348,
06077.30.904, 06077.40.188 и 06077.40.312 по ка
дастралната карта на землище с. Браниполе,
община „Родопи“. Дължината на трасето е 52 м
съгласно приложените ПУП – парцеларен план,
регистър на засегнатите имоти и обяснителна
записка, изработени от лицензиран проектант.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ реше
нието подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез Общин
ския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
7709
8а. – Община „Родопи“, област Пловдив,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 651, прието с протокол № 11
от 19.11.2021 г. на Общинск и я съвет „Родо 
пи“ – област Пловдив, е одобрен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект „Нов кабел 1 kV за външно
ел. захранване на „Жилищна сграда“ в УПИ
25.75 – жил. застр., и УПИ 25.62, съответстващи
на ПИ с ид. 06477.25.75 и 06447.25.62, масив 25,
местност Червенака по кадастралната карта на
землище с. Брестник. Проектното трасе преми
нава през поземлени имоти с идентификатори
06447.25.43, 06447.25.79, 06447.25.78 и 06447.25.63
по кадастралната карта на землище с. Брестник,
община „Родопи“. Дължината на трасето е 154 м
съгласно приложените ПУП – парцеларен план,
регистър на засегнатите имоти и обяснителна
записка, изработени от лицензиран проектант.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ реше
нието подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез Общин
ския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
7710
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8б. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 654, прието с протокол № 11 от
19.11.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – об
ласт Пловдив, е одобрен проект на подробен ус
тройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект „Нова кабелна линия 1 kV за външно
ел. захранване на „Жилищна сграда“ в УПИ IV43.1633 – жил. застр., съответстващ на ПИ с ид.
47295.43.1641, масив 43, местност Захаридево по
кадастралната карта на с. Марково. Проектното
трасе преминава през поземлени имоти с иденти
фикатори 47295.43.551, 47295.43.1080, 47295.43.1082,
47295.43.1643 по кадастралната карта на с. Мар
ково, община „Родопи“, с дължина на трасето
161 м съгласно приложените ПУП – парцеларен
план, регистър на засегнатите имоти и обясни
телна записка, изработени от лицензиран про
ектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
7711
8в. – Община „Родопи“, област Пловдив,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 656, прието с протокол № 11
от 19.11.2021 г. на Общинск и я съвет „Родо 
пи“ – област Пловдив, е одобрен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект „Нова кабелна линия 1 kV
за външно ел. захранване на „Жилищна сграда“
в УПИ II-012162 – жил. стр., съответстващ на
ПИ с ид. 03304.12.844, масив 12, местност Горни
грамади по кадастралната карта на землище
с. Белащица. Проектното трасе преминава през
поземлени имоти с идентификатори 03304.12.253,
03304.12.569 и 03304.12.846 по кадастралната
карта на землище с. Белащица, община „Ро
допи“. Дължината на трасето е 102 м съгласно
приложените ПУП – парцеларен план, регистър
на засегнатите имоти и обяснителна записка, из
работени от лицензиран проектант. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родо
пи“ – област Пловдив.
7712
8г. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 686, прието с протокол № 11 от
19.11.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – об
ласт Пловдив, е одобрен проект на подробен ус
тройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: „Трасе за външен водопровод ПЕВП
∅ 90“, за водоснабдяване на 12 бр. ПИ от 19.114
до 19.126, местност Османица, по кадастралната
карта на землище с. Златитрап. Проектното
трасе преминава през поземлени имоти с иден
тификатори 31036.17.117, 31036.19.130, 31036.19.101
и 31036.19.102 по кадастралната карта на земли
ще с. Златитрап, община „Родопи“, дължината
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на трасето е 312,54 м, съгласно приложените
ПУ П – парцеларен план, регистър на засег
натите имоти и обяснителни записки, израбо
тени от лицензиран проектант. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародва
нето в „Държавен вестник“ пред А дминистративния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет
„Родопи“ – област Пловдив.
7664
16. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 657, прието с протокол № 11 от
19.11.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – об
ласт Пловдив, е одобрен проект на подробен ус
тройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: „Транспортен достъп за поземлен имот
с идентификатор 47295.19.10 по кадастралната
карта на с. Марково, община „Родопи“ – област
Пловдив, през част от поземлен имот с иден
тификатор 47295.19.182 – „за селскостопански,
горски, ведомствен път“, собственост на Об
щина „Родопи“, като засегнатата част от имота
е 25 кв. м, и поземлен имот с идентификатор
47295.19.120 – „за селскостопански, горски, ве
домствен път“, собственост на Община „Родопи“,
като засегнатата част от имота е 1600 кв. м,
за процеду ра пром яна на предназначението
им от полски пътища в път с трайна настилка
съгласно приложения регистър на засегнатите
имоти от транспортен достъп – трасе за пътна
връзка към ПУП – парцеларен план и обясни
телна записка, изготвени от лицензиран про
ектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
7662
21. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 658, прието с протокол № 11 от
19.11.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – об
ласт Пловдив, е одобрен проект на подробен ус
тройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: „Транспортен достъп за поземлен имот
с идентификатор 03304.4.36 по кадастралната
карта на землище с. Белащица, община „Родо
пи“ – област Пловдив, през част от поземлен
имот с идентификатор 03304.4.33 – „за селско
стопански, горски, ведомствен път“, собственост
на Община „Родопи“, като засегнатата част от
имота е 848 кв. м, за процедура промяна на
предназначението му от полски път в път с трай
на настилка съгласно приложения регистър на
засегнатите имоти от транспортен достъп – трасе
за пътна връзка към ПУП – парцеларен план и
обяснителна записка, изготвени от лицензиран
проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
7663
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Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 от Административнопро
цесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест
на и.д. прокурор в Окръжната прокуратура – Ве
лико Търново, против чл. 4, ал. 2, чл. 17, ал. 1,
т. 9, чл. 19, ал. 1, т. 1, чл. 20, чл. 21 и чл. 65, ал. 1
и 4 от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – Полски Тръмбеш, неговите
комисии и взаимодействията му с общинската
администрация, за което е образувано адм.д.
№ 746/2021 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 21.01.2022 г. от 9,30 ч.
7743
Административният съд – София-град, съоб
щава, че е постъпила жалба от „Водоснабдяване
и канализация“ – ООД, гр. Русе, против Указа
нията за прилагане на Наредбата за регулиране
на качеството на водоснабдителните и кана
лизационните услуги за периода 2022 – 2026 г.,
приети с решение на КЕВР по т. 1 от Протокол
№ 82 от 27.04.2021 г., по което е образувано
адм. д. № 6409/2021 г. по описа на Администра
тивния съд – София-град, II тричленен състав,
насрочено на 21.01.2022 г. Лицата, които имат
правен интерес, могат да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да имат право да искат повтаряне на извършени
процесуални действия, като подадат заявление до
съда с приложени към него преписи за другите
страни в производството.
7679
Административният съд – Хасково, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че по постъпила жалба с предмет на
оспорване чл. 29 от Наредбата за обществения
ред при използване на пътни превозни средства и
осигуряване безопасността на движението на тери
торията на община Хасково е образувано адм. д.
№ 1162/2021 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 2.02.2022 г. от 10,30 ч.
7688
Административният съд – Шумен, на основа
ние чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Районна прокуратура – Шумен, срещу чл. 19, т. 1,
чл. 20, чл. 21 и чл. 61, ал. 1 и 4 от Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието с общин
ската администрация при Община Върбица – Шу
мен, приет с Решение № 2-1 по протокол № 1 от
14.02.2012 г., последно изменен с Решение № 3
по протокол № 16 от 30.12.2020 г. на ОбС – Вър
бица. Въз основа на протеста е образувано адм.
д. № 424/2021 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 24.01.2022 г. от 10,30 ч.
7685
Бургаският окръжен съд, гражданска колегия,
на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК призовава Ев
гения Попова, гражданка на Република Латвия,
родена на 27.07.1973 г., с последен известен адрес
в Република България: Бургас, ж.к. Меден рудник,
бл. 100, вх. 2, ет. 2, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда за връчване на препис от исковата
молба и приложенията към нея на основание
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чл. 131 от ГПК във връзка с образуваното пред
Окръжния съд – Бургас, гр.д. № 425/2021 г. по
описа на съда с правно основание чл. 79, ал. 1
от ЗЗД във връзка с чл. 430, ал. 1 и 2 от ТЗ и
чл. 4, ал. 1, т. 2 от КМЧП с ищец – „УниКредит
Булбанк“ – АД, и ответник – Евгения Попова.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в проти
вен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48 ГПК.
7755
Санданският районен съд призовава в дву
седмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Анисур Рахман, роден на
1.07.1983 г., чужд гражданин, с неизвестен адрес,
да се яви в канцеларията на Районния съд – гр.
Сандански, за да получи препис от исковата молба
и приложенията към нея по гр. д. № 1059/2021 г.
по описа на съда, заведено от Искра Огнянова
Огнянова от с. Микрево, с правно основание
чл. 49 от СК. В случай че не се яви, за да полу
чи съдебните книжа в указания срок, съдът ще
му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7680
Санданският районен съд призовава в дву
седмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Номан Акрам, роден на
20.04.1998 г., чужд гражданин, с неизвестен адрес,
да се яви в канцеларията на Районния съд – гр.
Сандански, за да получи препис от исковата молба
и приложенията към нея по гр.д. № 1056/2021 г.
по описа на съда, заведено от Анета Адрианова
Любенова от с. Микрево, с правно основание
чл. 49 от СК. В случай че не се яви, за да полу
чи съдебните книжа в указания срок, съдът ще
му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7681
Санданският районен съд призовава в двусед
мичен срок от обнародването в „Държавен вест
ник“ ответника Белал Ахмед, роден на 1.01.1995 г.,
чужд гражданин, с неизвестен адрес, да се яви в
канцеларията на Районния съд – гр. Сандански,
за да получи препис от исковата молба и прило
женията към нея по гр.д. № 1060/2021 г. по описа
на съда, заведено от Султана Живкова Ангелова
от с. Микрево, с правно основание чл. 49 от СК.
В случай че не се яви, за да получи съдебните
книжа в указания срок, съдът ще му назначи
особен представител на основание чл. 48, ал. 2
от ГПК.
7682
Софийският районен съд, 92 състав, призо
вава Тевис Таран Гървин, роден на 12.11.1973 г.,
гражданин на САЩ, без регистриран постоянен
и настоящ адрес в Република България, имащ
качеството на ответник по гр.д. № 6470/2021 г.
по описа на СРС, ІІІ ГО, 92 състав, образувано
по предявен от Даниела Борисова Гървин, ЕГН
8607307150, от гр. София, ж.к. Люлин, бл. 112,
вх. Е, ет. 5, ап. 138, иск с правно основание чл. 144
от СК за издръжка, като се укаже на същия, че
в двуседмичен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“ следва да се яви в канцеларията на
СРС, ІІІ ГО, за връчване на книжата по делото.
Ответникът да посочи съдебен адресат в стра

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

ната, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7721
Софийският районен съд, ІІІ гражданско от
деление, 117 състав, призовава Марко Антонио
Арагон Гонсалес, роден на 26.05.1964 г. в Карасо,
гражданин на Никарагуа, с неизвестен адрес в
България, да се яви в съда на 10.03.2022 г. в 10 ч.
като ответник по гр.д. № 52578/2021 г., заведено
от Силвия Стефанова Николова-Арагон, с прав
но основание чл. 49 от СК. Страната да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7722
Софийският районен съд, ІІ ГО, 172-ри състав,
съобщава, че в съда е налице висящо дело – гр.д.
№ 30001 по описа за 2021 г., страни по което са
ищецът „Топлофикация София“ – ЕАД, и ответни
ци, сред които Абендур Тидир, като документите
по делото се съхраняват в деловодството на СРС,
172-ри състав.
7723
Софийският районен съд, II ГО, 63 състав,
призовава Ирена Кирилова Стефанова, ЕГН
7509116311, без настоящ адрес в Република Бъл
гария и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви
в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в деловодството на съда, за да получи
съответен препис от исковата молба и прило
женията към нея, подадена от „Топлофикация
София“ – ЕАД, съдържаща искове за осъждане
на ответника да заплати сума, представляваща
стойността на незаплатена топлинна енергия и
законна лихва за забава върху нея, както и за
дялово разпределение и законна лихва върху тази
сума, които вземания са във връзка с предоста
вена от ищеца топлинна енергия в топлоснабден
имот, намиращ се в София, ж.к. Суха река, бл.
103, вх. Б, ет. 3, ап. 31, по която искова молба
е образувано гр. д. № 35882/2020 г. по описа на
СРС, II ГО, 63 състав. Предупреждава призованото
лице, че ако въпреки обнародването в „Държавен
вестник“ не се яви в съда в посочения срок, ще
му бъде назначен особен представител.
7741
Софийският районен съд, 149 състав, призовава
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ Панайотис Атанасиос Мокос, гражданин
на Република Гърция, без регистрация и посто
янен адрес в Република България, с неизвестен
адрес в чужбина, да се яви в канцеларията на
Софийския районен съд, трето гражданско от
деление, 149 състав, София, бул. Цар Борис ІІІ
№ 54, за да получи препис от исковата молба и
приложенията по гр. д. № 40872/2021 г., подадена
от Даниела Асенова Моку, с правна квалифика
ция чл. 49 СК, да подаде писмен отговор, както
и да посочи съдебен адрес. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
7742
Софийският районен съд призовава Сирил
Динев, ЕГН 7101316725, без настоящ адрес в Репу
блика България, с неизвестен настоящ адрес във
Франция от 15.12.2001 г., като ответник по гр.д.
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№ 58218/2020 г. по описа на Софийския районен
съд, ГО, 88 гр. състав, да се яви в двуседмичен
срок считано от обнародването на съобщение
то в „Държавен вестник“ в съда за получаване
на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея, предявена от
„Топлофикация София“ – ЕАД, ЕИК 831609046, и
разпореждане на съда от 21.01.2021 г., както и да
посочи съдебен адрес в страната. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответника ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
7744
Софийският районен съд, III ГО, 82 състав,
е образувал гр. д. № 14513/2021 г. по искове с
правно основание чл. 79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД във
връзка с чл. 150 ЗЕ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, предя
вени от „Топлофикация София“ – ЕАД, срещу
Малгожата Наталия Которска-Леманска, родена
на 6.07.1960 г. в гр. Остров Велкополски, Полша,
за заплащане на продажната цена на доставена
топлинна енергия в размер 1440,97 лв., предста
вляваща главница за периода 05.2017 г. – 04.2020 г.,
ведно със законната лихва от 12.03.2021 г. до
окончателното изплащане, 206,13 лв. – моратор
на лихва за периода 14.09.2018 г. – 09.02.2021 г.,
13,54 лв. – сума за дялово разпределение за пери
ода 10.2019 г. – 04.2020 г., и 1,27 лв. – мораторна
лихва за периода 14.09.2018 г. – 09.02.2021 г. за
топлоснабден имот в София, район „Триадица“,
жилищна група „Южен парк“, бл. 127, вх. А, вр. 2
(жилищен), аб. № 160433. Указва на ответницата,
че в едномесечен срок от публикацията може да
подаде писмен отговор, който трябва да съдържа
посочване на съда и номера на делото, името и
адреса на ответника, както и на неговия законен
представител или пълномощник, ако има такива,
становище по допустимостта и основателността
на иска, становище по обстоятелствата, на кои
то се основава искът, възраженията срещу иска
и обстоятелствата, на които те се основават,
подпис на лицето, което подава отговора, като
с писмения отговор следва да посочи доказател
ствата и конкретните обстоятелства, които ще
установява с тях, както и да представи писмените
си доказателства. При неподаване на писмен
отговор в указания едномесечен срок, невземане
на становище, възражения, неоспорване истин
ността на представен документ, непосочване и
непредставяне на писмени доказателства или
непредявяване на насрещен иск, инцидентен
установителен иск, непривличане на трето лице
помагач и непредявяване на обратен иск се губи
възможността за това, освен ако пропускът се
дължи на особени непредвидени обстоятелства.
7745
Софийският районен съд призовава Алберто
Пиццикеми, гражданин на Република Италия,
роден на 8.04.1970 г. в Лей-ле-Роз – Франция, с
неизвестен адрес в чужбина, като ответник по
гр.д. № 44788/2021 г. по описа на СРС, II ГО, 160
състав, да се яви в двуседмичен срок считано от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
в съда за получаване на съобщението по чл. 131
ГПК ведно с преписи от исковата молба и при
ложенията към нея, подадена от „Топлофикация
София“ – ЕАД, както и да посочи свой съдебен
адрес за призоваване и връчване на съобщения.
7752
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Варненският окръжен съд, ХІІ състав, обявява,
че по исканe на КПКОНПИ е образувано гр. д.
№ 609 по описа за 2018 г. на ВОС, ХІІ състав,
по чл. 74 от ЗОПДНПИ за отнемане в полза на
държавата на имущество, както следва:
От Стефан Тодоров Кецаров, ЕГН 7601261488,
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.):
ателие № 3, намиращо се на подземния етаж
на жилищна сграда, изградена на етап „груб стро
еж“, в гр. Варна, община Варна, област Варна,
ж.к. Изгрев, район „Приморски“, със застроена
площ 56,50 кв. м, състоящо се от стая, склад,
антре, баня-тоалет и тераса, при граници: от
две страни – коридор, ателие № 2 и английски
двор, както и 3,2840 % ид.ч. от общите части на
сградата, съставляващи 8,20 кв. м ид.ч. от общите
части на сградата, или с обща площ 64,70 кв. м, и
от правото на строеж върху дворно място, пред
ставляващо ПИ № 890 по КП на „Франга дере
и Кокарджа“, идентичен с имот стар пл. № 645
с площ 809 кв. м, при граници по скица: ПИ
№ 941; ПИ № 404; ПИ № 891; вътрешен път; ПИ
№ 892; ПИ № 889, собственост на Стефан Тодоров
Кецаров, ЕГН 7601261488, с пазарна стойност към
момента 80 000 лв.;
22,03 кв. м ид.ч. от дворно място, съставляващо
УПИ № III-4, попадащ в квартал 178 по плана на
11 микрорайон, с административен адрес гр. Варна, община Варна, област Варна, район „Одесос“,
ул. Фьодор Успенски № 18, и ул. Кардам № 19А,
целият с площ по скица 315 кв. м, при граници
по скица: от две страни – улица, УПИ № II-3;
УПИ № IV-5, собственост на Стефан Тодоров
Кецаров, ЕГН 7601261488, с пазарна стойност
към момента 18 000 лв.;
сумата в размер на 10 468,13 лв., представлява
ща внесените парични средства за онлайн залага
ния по разплащателна сметка в евро BG26 STSA
9300 0016 4393 76, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД;
сумата в размер на 5300,14 лв., представляваща
погасените главница и лихви по усвоени кредити
по разплащателна сметка в левове BG27 STSA
9300 0012 9775 25, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД;
сумата в размер на 2575,99 лв., представляваща
внесените парични средства, които надхвърлят
погасените главница и лихви по усвоени кредити
по разплащателна сметка в левове BG27 STSA
9300 0012 9775 25, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД.
От Стефан Тодоров Кецаров, ЕГН 7601261488,
на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
сумата в размер на 145 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
27.06.2011 г. на апартамент № 14, намиращ се
на пети етаж в жилищна сграда, изградена на
етап „груб строеж“ в гр. Варна, община Варна,
област Варна, район „Одесос“, ул. Фьодор Ус
пенски № 18, и ул. Кардам № 19А, със застроена
площ 73,55 кв. м, състоящ се от кухня-дневна,
две спални, антре, баня с тоалет и тераса, ведно
с избено помещение № 13 с площ 4,03 кв. м,
както и 5,8316 %, равняващи се на 13,37 кв. м
ид.ч. от общите части на сградата, или с обща
площ 90,95 кв. м, и от правото на строеж върху
мястото, в което е построена сградата, както
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и припадащите се 18,37 кв. м ид.ч. от мястото,
цялото с площ 315 кв. м, съставляващо УПИ
№ III-4, в квартал 178, 11 микрорайон по плана
на гр. Варна;
сумата в размер на 50 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
28.06.2013 г. на двойно подземно паркомясто № 1
и № 3, намиращо се на сутеренен етаж на жи
лищна сграда, описана в т. 3.1, с обща застроена
площ 32 кв. м, както и 2,0988 %, равняващи се
на 34,93 кв. м ид. ч. от подхода към паркомес
тата, или с обща площ 66,93 кв. м, и от правото
на строеж върху мястото, в което е построена
сградата, както и припадащите се 6,61 кв. м
ид.ч., съставляващо УПИ № III-4, в квартал 178,
11 микрорайон по плана на гр. Варна;
сумата в размер на 1450 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Голф“, рег. № ВТ1419ВН, дата на първа регистра
ция – 27.02.1995 г., рама WVWZZZ1HZSW373976,
д ви гат ел A DZ102299, п ри доби т о т внос на
24.04.2010 г., отчужден с договор за покупкопродажба на МПС от 18.10.2011 г.
Определя срок за заинтересованите лица за
предявяване на самостоятелни претенции върху
имуществото по реда на чл. 225 от ГПК – до
приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
Производството по делото е насрочено за
първо съдебно заседание на 8.04.2022 г. от 14,30 ч.
7762
Варненският окръжен съд, гражданско отделе
ние, обявява, че е образувано гр.д. № 850/2020 г.
по предявен от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно при
добитото имущество, БУЛСТАТ 129010997, чрез
председателя, с адрес за призоваване: гр. Варна,
ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, срещу Ми
рослав Маринов Антонов, ЕГН 8101128226, с
постоянен и настоящ адрес: гр. Варна, ул. Идеал
Петров № 1А, ет. 3, ап. 30, иск с правно осно
вание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане
в полза на държавата на имущество и суми на
обща стойност 178 853,53 лв., както следва:
– сумата в размер на 40 000 лв., представля
ваща 1/2 от пазарната стойност към датата на
отчуждаване на недвижим имот: апартамент
№ 30 с идентификатор 10135.3511.594.1.30 и площ
54,60 кв. м, ведно с прилежащото му избено
помещение № 30 с площ 6,36 кв. м, намиращ
се в гр. Варна, община Варна, област Варна,
ж.к. Възраждане, тяло А, с административен
адрес гр. Варна, район „Младост“, ул. Идеал
Петров № 1а, и с адрес, посочен в представената
схема – ул. Ана Феликсова № 1а;
– сумата общо в размер на 783 лв., представля
ваща лични вноски по банкова сметка № BG 82
UBBS 8888 1000 6772 08 в „ОББ“ – АД, с титуляр
Мирослав Маринов Антонов;
– сумата общо в размер на 10 895 лв., предста
вляваща лични вноски през 2013 г. и 2015 г. по
разплащателна сметка в левове № BG 76 ТТВВ
9400 1525 663324 в „СЖ Експресбанк“ – АД, с
титуляр Мирослав Маринов Антонов;
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– сумата общо в размер на 19 000 лв., пред
ставляваща получени парични средства от трети
лица по разплащателна сметка в левове № BG 76
ТТВВ 9400 1525663324 в „СЖ Експресбанк“ – АД,
с титуляр Мирослав Маринов Антонов;
– су мата общо в размер на 9476,94 евро
(равностойност 18 535,28 лв.), представляваща
погасителни вноски по кредит по разплащателна
сметка в евро № BG 02 ТТВВ 9400 1525869035 в
„СЖ Експресбанк“ – АД, с титуляр Мирослав
Маринов Антонов;
– сумата общо в размер на 8000 USD (равностойност 12 632 лв.), представляваща получени
парични средства от трети лица по спестовна
сметка в USD № BG13ТТВВ94004525803842 в
„СЖ Експресбанк“ – АД, с титуляр Мирослав
Маринов Антонов;
– сумата общо в размер на 13 525 лв., представляваща лични вноски, непреобразувани в друго
имущество и нетрансферирани по други банкови
сметки, през 2013 г. и 2014 г. по разплащателна
сметка BG61FINV 9150 1015 747623 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Мирослав Маринов Антонов;
– сумата в размер на 2000 лв., представлява
ща получени парични средства от трето лице по
разплащателна сметка № BG 61 FINV 91501015
747623 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Мирослав Ма
ринов Антонов;
– сумата общо в размер на 5104 лв., представляващи лични вноски, непреобразувани в друго
имущество, по разплащателна сметка в левове
№ 20152431 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Мирослав Маринов Антонов;
– сумата общо в размер на 9096,50 лв., пред
ставляваща погасителни вноски по кредити от
разплащателна сметка в левове № 20152431 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Мирослав Ма
ринов Антонов;
– сумата в размер на 23 896 лв., представля
ваща лични вноски, непреобразувани в друго
имущество, по спестовен влог в левове № BG 47
PIRB 7179 4604 5942 76 в „Банка Пиреос“ – АД,
с титуляр Мирослав Маринов Антонов;
– сумата в размер на 12 716,75 лв., представляващи лични вноски, непреобразувани в друго
имущество, по спестовен влог в евро № BG 97
PIRB 9170 4604 6742 00 в „Банка Пиреос“ – АД,
с титуляр Мирослав Маринов Антонов;
– сумата в размер на 1150 лв., представляваща
лични вноски, непреобразувани в друго имущество,
по разплащателна сметка в левове № BG 91 UNCR
7000 1522332340 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Мирослав Маринов Антонов;
– сумата в размер на 400 лв., представляващи
лични вноски, непреобразувани в друго имущество,
по погасителна сметка в левове № BG 04 UNCR
7000 1522316834 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Мирослав Маринов Антонов;
– сумата в размер на 2000 лв., представляваща
лични вноски, непреобразувани в друго имуще
ство, по многофакторен спестовен влог в левове
№ BG 58 UNCR 7000 4521014796 в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Мирослав Маринов
Антонов;
– сумата в размер на 7120 лв., представляваща
лични вноски, непреобразувани в друго имуще
ство, по спестовен влог в левове № BG 44 BPBI
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7945 40 66В44801 в „Юробанк България“ – АД, с
титуляр Мирослав Маринов Антонов.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
13.05.2022 г. от 11 ч. на основание чл. 153, ал. 2
от ЗПКОНПИ.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху описаното
имущество и суми най-късно до деня, предхождащ
деня на насроченото първо съдебно заседание,
т.е. до 12.05.2022 г.
При неподаване на претенции в срок същите
няма да бъдат разгледани от съда.
7763
Добричкият окръжен съд, гражданско отделе
ние, уведомява, че е образувано гр. д. № 462/2018 г.
по искова молба на КПКОНПИ срещу Емил Сто
янов Илчев и Даниела Костадинова Димитрова,
с която са предявени искове на основание чл. 74,
ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) за отнемане на осно
ванията на този закон и по реда на ЗПКОНПИ
съобразно § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ (ДВ,
бр. 1 от 3.01.2019 г.) от ответниците на имущество
на обща стойност 391 242,50 лв., както следва:
От Емил Стоянов Илчев на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
Сумата общо в размер на 2015 лв., постъпила
по сметка с IBAN BG 91 UNCR 7527 1045 5192
16 BGN, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД.
Сумата общо в размер на 4340 лв., предста
вляваща вноски на каса по сметка с IBAN BG
91 UNCR 7527 1045 5192 16 BGN, открита в „Уни
Кредит Булбанк“ – АД.
Сумата общо в размер на 2292,90 лв., постъпила
по сметка (спестовен влог) с IBAN BG 47 UNCR
7000 4518 2002 48 BGN, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
Сумата общо в размер на 72 218 лв., предста
вляваща вноски на каса, постъпила по сметка
с IBAN BG 47 UNCR 7000 4518 2002 48 BGN,
открита в „УниКредит Булбанк“ – АД.
Сумата в размер на 12 297 лв., представляваща
преводи от трети лица, постъпила по сметка с
IBAN BG 47 UNCR 7000 4518 2002 48 BGN, от
крита в „УниКредит Булбанк“ – АД.
Сумата общо в размер на 13 000 лв., пред
ставляваща вноски на каса и превод от трето
лице по сметка (депозит) с IBAN BG41 UNCR
7000 2520 2980 49 BGN, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
Сумата в размер на 6800 лв., представляваща
вноска на каса по сметка (депозит) с IBAN BG41
UNCR 7000 2520 2980 49 BGN, открита в „Уни
Кредит Булбанк“ – АД.
Сумата в размер на 26,12 лв., изтеглена на
каса от сметка (депозит) с IBAN BG42 UNCR
7000 2520 7198 84 BGN, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
Сумата в размер на 20 лв., представляваща
вноски на каса по сметка (спестовен влог) с IBAN
BG63 UNCR 7000 4521 4847 68 EUR, открита в
„УниКредит Булбанк“ – АД.
Сумата в размер на 2875,06 лв., представлява
ща вноски от трети лица по сметка (спестовен
влог) с IBAN BG63 UNCR 7000 4521 4847 68 EUR,
открита в „УниКредит Булбанк“ – АД.
Сумата в размер на 11 754 лв., изтеглена на
каса от сметка (спестовен влог) с IBAN BG46
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UNCR 7000 4522 2316 83 BGN, открита в „Уни
Кредит Булбанк“ – АД.
Сумата в размер на 1811,97 лв., представля
ваща крайно салдо по сметка (депозит) с IBAN
BG40 СЕСВ 9790 40Е6 0796 00 BGN, открита в
„ЦКБ“ – АД.
Сумата общо в размер на 54 670,40 лв., изтегле
ни на каса от сметка (депозит) с IBAN BG40 СЕСВ
9790 40Е6 0796 00 BGN, открита в „ЦКБ“ – АД.
Сумата в размер на 18 000 лв., представляваща
наредени преводи от сметка (депозит) с IBAN
BG40 СЕСВ 9790 40Е6 0796 00 BGN, открита в
„ЦКБ“ – АД.
Сумата в размер на 50,65 лв., изтеглена на каса
от сметка (разплащателна) с IBAN BG46 BPBI 7938
1455 4894 01 EUR на „Юробанк България“ – АД.
От Даниела Костадинова Димитрова на основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.):
Сумата в размер на 5062 лв., погасителни
вноски по кредит, внесени по сметка (разпла
щателна) с IBAN BG74 UNCR 7000 1521 4865 15
BGN, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД.
Сумата в размер на 5326,21 лв., погасителни
вноски по кредит, внесени по сметка (разпла
щателна) с № 19309409 BGN, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
Сумата в размер на 503,73 лв., представляваща
превод по сметка (спестовен влог) с IBAN BG38
BPBI 7938 4057 9039 03 BGN, открита в „Юробанк
България“ – АД.
Сумата общо в размер на 7850 лв., изтеглени
на каса от сметка (спестовен влог) с IBAN BG38
BPBI 7938 4057 9039 03 BGN, открита в „Юробанк
България“ – АД.
Сумата в размер на 15 000 лв., прехвърлена
на Светлин Стоянов от сметка (спестовен влог) с
IBAN BG38 BPBI 7938 4057 9039 03 BGN, открита
в „Юробанк България“ – АД.
Сумата в размер на 440 лв., внесена на каса
по сметка (разплащателна) с IBAN BG33 BPBI
7938 1057 9039 01 BGN, открита в „Юробанк
България“ – АД.
Сумата в размер на 59,43 лв., изтеглена на
каса от сметка (спестовен влог) с IBAN BG74
BPBI 7938 4457 9039 01 EUR, открита в „Юробанк
България“ – АД.
От Емил Стоянов Илчев и Даниела Костадинова
Димитрова на основание чл. 72 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 2 и чл. 62 от ЗОПДПНИ (отм.):
Сумата в размер на 34 000 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужденото недвижимо
имущество – поземлен имот с кадастрален иден
тификатор 10135.2623.8925, намиращ се в гр. Варна,
област Варна, район „Приморски“, с.о. Горна
Трака, местност Коджа Тепе, с площ 321 кв. м.
Сумата в размер на 6000 лв., получена от про
дажбата на лек автомобил марка „Сузуки“, модел
„Витара“, рег. № ТХ2143ХК, № JSAETA01C00163562
на рама, № G16A247802 номер на двигател.
Сумата в размер на 14 000 лв., полу чена
от продажбата на товарен автомобил марка
„Фиат“, модел „Ду кат о“, рег. № Т Х6057 Т Х,
№ ZFA23000005138214 на рама, № 1978340 номер
на двигател.
Сумата в размер на 12 500 лв., получена
от продажбата на лек автомобил марка „Шев
ролет“, модел „Каптива“, рег. № ТХ5565ХМ,
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№ KL1CG26RJ7B120862 на рама, № Z20S1106671К
номер на двигател.
Сумата в размер на 330 лв., получена от
продажбата на ремарке за лек автомобил марка
„Трун Айкер“, модел „ТЦ3“, рег. № ТХ9066ЕХ,
№ ТС471 на рама.
Сумата в размер на 7500 лв., получена от
продажбата на лек автомобил марка „Фолкс
в а г е н “, м о д е л „ Го л ф“, р е г. № Т Х 0 714Х А ,
№ WVWZZZ1JZXB063926 на рама, № AHF131891
номер на двигател.
Сумата в размер на 7800 лв., получена от
продажбата на лек автомобил марка „Фолкс
в а г ен “, мод е л „ П а с ат “, р ег. № Т Х7675 ХС,
№ WVWZZZ3BZ2E313073 на рама, № AVF151991
номер на двигател.
Сумата в размер на 200 лв., представляваща
разликата между продажната цена на лек авто
мобил марка „Ланд Ровер“, модел „Фриландер“,
рег. № ТХ0841ХВ, и цената на придобиване на лек
автомобил марка „Ситроен“, модел „Берлинго“,
рег. № ТХ6490ХК.
Сумата в размер на 3800 лв., представляваща
разликата между продажната цена на товарен
автомобил марка „Рено“, модел „Трафик“, рег.
№ ТХ2133АК, и покупната такава на лек автомобил
марка „Опел“, модел „Вектра Б“, рег. № ТХ4674АК.
Сумата в размер на 2600 лв., получена от про
дажбата на лек автомобил марка „Опел“, модел
„Астра“, рег. № ТХ5409АН, № W0L0TGF3518077148
на рама, № Z18XE20S61588 номер на двигател.
Сумата в размер на 6600 лв., получена от про
дажбата на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел
„Ц 220“, рег. № ТХ6090ХА, № WDB2030061F003501
на рама, № 61196230231436 номер на двигател.
От Емил Стоянов Илчев и Даниела Костадинова Димитрова на основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
Недвижим имот, намиращ се в гр. Тервел,
ул. Хан Аспарух, магазин за промишлени стоки
със застроена площ 27,15 кв. м, построен върху
дворно място 27,15/910 ид. ч. от УПИ VIII-1639,
с площ 910 кв. м в кв. 39 по ПУЛ на гр. Тервел,
одобрен със Заповед № 1181 от 13.12.1983 г., при
граници и съседи: УПИ XII-611, „Иван Вазов“,
ул. Хан Аспарух и УПИ жилищен комплекс
и магазини, ведно с припадащите се идеални
части от общите части на имота. Данъчна оцен
ка – 5901,18 лв. Пазарна стойност към настоящия
момент – 36 000 лв.
Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Ту
ран“, рег. № ТХ4763АК, № WVGZZZ1TZ6W233063
на рама, № ВММ094955 на двигател, дата на първа
регистрация – 13.10.2006 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 8000 лв.
Лек автомобил марка „Ситроен“, модел „Бер
линго“, рег. № ТХ6490ХК, № VF7MFRHYF65410538
на рама, № PSARHY10DYBF4002370 номер на дви
гател, дата на първа регистрация – 31.01.2000 г. Па
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.
Лек автомобил марка „Ауди“, модел „A3“, рег.
№ ТХ5878ХР, № WAUZZZ8P26B006265 на рама,
№ BKD705781 номер на двигател, дата на първа
регистрация – 2.01.2005 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 8000 лв.
Лек автомобил марка „Опел“, модел „Тигра“,
рег. № ТХ5575ХМ, № W0L0XCR975E028110 на
рама, № Z13DT0990756 номер на двигател, дата

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

на първа регистрация – 14.06.2005 г. Пазарна
стойност към настоящия момент – 4500 лв.
Уведомява заинтересованите лица, че могат да
предявят своите претенции върху имуществото,
предмет на отнемане, в срока по чл. 225, ал. 2
от ГПК – до приключване на съдебното дирене
пред първоинстанционния съд.
Насрочва делото за 15.04.2022 г. от 10 ч.
7764
Софийск и ят окръжен съд обявява, че е
образувано гр.д. № 917 по описа за 2019 г. по
иск с правно основание чл. 153 ЗПКОНПИ,
предявен от държавата, действаща чрез Коми
сията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
(КПКОНПИ), против Кольо Василев Коцов и
Соня Кръстанова Коцева. Иска се от съда да
постанови на основание чл. 153 във връзка с § 5,
ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ решение, с което да от
неме в полза на държавата следното имущество
на стойност 392 267,38 лв., както следва по-долу.
Да се отнеме от Кольо Василев Коцов и Соня
Кръстанова Коцова на основание чл. 142, ал. 2,
т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
1. 1/2 идеална част от поземлен имот, целият
с площ 796 кв. м, в строителните граници на
гр. Костинброд, с начин на трайно ползване – ни
ско застрояване, съставляващ УПИ XIII-2404
от квартал 141 по действащия регулационен
план на гр. Костинброд, Софийска област, при
съседи на имота по скица: улица, УПИ IX-2404,
УПИ VI-2394, УПИ XVI-2393 и УПИ VIII-2405,
ведно с апартамента, намиращ се на първия
етаж в източната половина на четирифамилната
жилищна сграда, със застроена площ 100 кв. м,
състоящ се от дневна, кухня, две стаи и сервиз
ни помещения, представляващ самостоятелно
обособено жилище;
2. недвижим имот, представляващ УПИ XXI2962, целият с площ 1027,80 кв. м, намиращ се
в кв. 84 по плана на гр. Костинброд, община
Костинброд, актуван с акт за частна общинска
собственост № 837/4.10.2012 г. на кмета на об
щина Костинброд, при съседи по скица: улица,
УПИ XXII-2963, УПИ VIII-2950 и УПИ ХХ-2961,
придобит с договор за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост, № 130,
том 5, дело № 1487 от 21.11.2012 г. на СВ – Кос
тинброд;
3. 1/2 идеална част от следните недвижими
имоти, намиращи се в землището на гр. Кос
тинброд, община Костинброд, Софийска об
ласт (идентични с имот № 634011 в местността
Могилите, землището на гр. Костинброд, от
който имот с Решение № КЗЗ-12 от 8.06.2012 г.
на Министерството на земеделието и храните и
Заповед № 743 от 14.09.2012 г. е образуван ПИ с
пл. № 4455, а със Заповед № 1022 от 20.11.2012 г.
са образувани следните два имота), а именно:
поземлен имот с начин на трайно ползване – „ни
ско ж илищно ст роителство“, намиращ се в
гр. Костинброд, община Костинброд, Софийска
област, целият с площ 1400 кв. м, съставляващ
УПИ XXI-4455 от кв. 60а по действащия план
на гр. Костинброд, при съседи на целия имот
по скица: улица; земеделски поземлен имот:
УПИ XV-4131, УПИ XVI-4131, ПИ с пл. № 4004,
и УПИ ХХ-4455; и поземлен имот с начин на
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трайно ползване – „ниско жилищно строител
ство“, намиращ се в гр. Костинброд, община
Костинброд, Софийска област, целият с площ
1400 кв. м, съставляващ УПИ ХХ-4455 от кв.
60а по действащия план на гр. Костинброд, при
съседи на целия имот по скица: улица; УПИ
XXI-4455, ПИ с пл. № 4004, ПИ с пл. № 4048,
придобити с нотариален акт № 57, том 4, peг.
№ 4888, дело № 595 от 20.12.2012 г.;
4. недвижим имот, намиращ се в гр. Кос
тинброд, община Костинброд, Софийска област,
ул. Охрид № 22, а именно: масивна двуетажна
сграда – ресторант-винарна „Диоген“ със за
строена площ 72,75 кв. м, състояща се на първи
етаж от зала за посетители, кухня, умивалня
за съдове и две тоалетни с преддверие, а на
втори етаж – от зала за посетители, построе
на в урегулиран поземлен имот, намиращ се
в гр. Костинброд, Софийска област, с площ
992 кв. м, за който е отреден парцел Х-2739 от
кв. 110 по действащия регулационен план на
гр. Костинброд, при съседи: улица, Чавдар Сер
гиев Михайлов и Игнат Косев Игнатов, заедно
със съответното право на строеж, придобит с
постановление за възлагане на недвижим имот
от 8.03.2013 г. на ЧСИ с peг. № 864.
Претендира се още да бъде отнета от Кольо
Василев Коцов и Соня Кръстанова Коцова на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2
и чл. 141 от ЗПКОНПИ сумата 93 800 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждено
недвижимо имущество.
Иска се още да бъде отнета от Кольо Василев Коцов на основание чл. 151 във връзка с
чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ сумата
115 738,98 лв., внесени на каса, както следва:
– 2000 лв., внесени на каса през 2014 г. по
сметка (спестовна) с IBAN ... с титуляр Кольо
Василев Коцов;
– 10 476,03 лв., внесени на каса през 2010 г. по
сметка (депозитна) с IBAN ... с титуляр Кольо
Василев Коцов;
– 9779,15 лв., внесени на каса през 2013 г.
по сметка (депозитна) с ... с титуляр Кольо
Василев Коцов;
– 4483,80 лв., внесени на каса през 2013 г.
по сметка (депозитна) с ... с титуляр Кольо
Василев Коцов;
– 60 000 лв., внесени на каса през 2012 г. по
сметка (разплащателна) с IBAN ... с титуляр
Кольо Василев Коцов;
– 29 000 лв., внесени на каса през 2013 г. по
сметка (разплащателна) с IBAN ... с титуляр
Кольо Василев Коцов.
Иска се отнемане в полза на държавата и на
сумата в размер 265 988,20 лв., постъпила от
трети лица, както следва:
– 31 097,70 лв., пост ъпила от т рети лица
през 2011 г. по сметка (депозитна) с IBAN ... с
титуляр Кольо Василев Коцов;
– 39 116,60 лв., пост ъпила от трети лица
през 2012 г. по сметка (депозитна) с IBAN ... с
титуляр Кольо Василев Коцов;
– 25 273,90 лв., постъпила от трети лица през
2011 г. по сметка (разплащателна) с IBAN ... с
титуляр Кольо Василев Коцов;
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– 88 000 лв., постъпила от трети лица през
2012 г. по сметка (разплащателна) с IBAN ... с
титуляр Кольо Василев Коцов;
– 70 500 лв., постъпила от трети лица през
2013 г. по сметка (разплащателна) с IBAN ... с
титуляр Кольо Василев Коцов;
– 12 000 лв., постъпила от трети лица през
2014 г. по сметка (разплащателна) с IBAN ... с
титуляр Кольо Василев Коцов.
Иска се отнемане в полза на държавата на:
– сумата 35 000 лв., представляваща върнат
заем, предоставен на 9.04.2012 г. от Кольо Ва
силев Коцов на Огнян Еленчов Николов;
– сумата 2372 лв., представляваща начис
лена лихва върху върнат заем (предоставен на
9.04.2012 г. от Кольо Василев Коцов на Огнян
Еленчов Николов);
– сумата 37 139 лв., представляваща получени
наеми от недвижимо имущество, отразени в
ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ за периода 2010 – 2014 г.;
– сумата 20 900 лв., представляваща полу
чени наеми за 2013 г. и 2014 г. от недвижимо
имущество (наемател „Балкан Плант Сайън
сис“ – ООД).
Съдът указва на третите лица, които претенди
рат самостоятелни права върху това имущество,
че могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск през Софийския окръжен съд
в едномесечен срок от обнародването на насто
ящото обявление в „Държавен вестник“.
Делото е насрочено за 27.04.2022 г. от 15 ч.
7652

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
104. – Управителният съвет на сдружение
с н е с т о п а нс к а ц е л „ Б ъ л г ар с к а ф ед ер а ц и я
Бадминтон“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно-избор
но събрание на членовете на федерацията на
22.01.2022 г. в 11 ч. в София, бул. Искърско
шосе № 7, Бизнес център „Европа“ – Бадминтон
зала „Европа“ – заседателна зала на ет. 1, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на БФ
Бадминтон за периода 2021 г. и финансов отчет
за 2021 г.; 2. отчет на контролния съвет на БФ
Бадминтон за периода 2021 г.; 3. освобожда
ване от длъжност и отговорност членовете на
управителния съвет, включително председател
и изпълнителен директор, и контролния съвет
на БФ Бадминтон; 4. избор на председател на
УС, изпълнителен директор и членове на УС на
БФ Бадминтон за нов мандат съгласно устава
на федерацията; 5. приемане на бюджет на БФ
Бадминтон за 2022 г.; 6. приемане на наредбата и
календара за провеждане на държавни първенства
и турнири – ДСК и МСК на БФ Бадминтон за
2022 г.; 7. други. Писмените материали, свързани
с дневния ред, са на разположение на адреса на
управление на сдружението.
7668
15. – Управителният съвет на Българската
федерация по силов трибой – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 12.2.7 от устава на БФСТ
свиква общо събрание на 29.01.2022 г. от 10 ч. в
София, бул. Рожен № 23, стадион „Локомотив“,
залата по вдигане на тежести, при следния дневен
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ред: 1. доклад за дейността на БФСТ за 2021 г.;
2. финансов отчет на БФСТ за 2021 г.; 3. бюджет
на БФСТ за 2022 г.; 4. държавен и междунаро
ден спортен календар за 2022 г.; 5. приемане на
нови клубове за членове; 6. промени в устава на
БФСТ; 7. промени в членовете на управителния
съвет на БФСТ; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27, изречение второ от ЗЮЛНЦ
и чл. 12.2.10 от устава на БФСТ събранието ще
се проведе същия ден, на същото място от 11 ч.
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
7777
587. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Благоевград, на основание чл. 81,
ал. 2 от ЗА и в изпълнение на Решение № 145
от 12.11.2021 г. на ВАС и въведените временни
противоепидемични мерки на територията на
Република България със Заповед № РД-01-973
от 26.11.2021 г. свиква редовно общо събрание
на адвокатите, вписани в АК – Благоевград, на
29 – 30.01.2022 г. от 8,30 ч. в залата на АК в Бла
гоевград, ул. Полковник Димов № 1, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. отчети на председателя и
секретаря на АС за дейността на АС през 2021
г.; 2. доклад на КС; 3. отчет на ДС; 4. отчет на
председателя на УС на ДФ за подпомагане на
адвокати и служители от АК; 5. обсъждане и при
емане на бюджет на АК – Благоевград, за 2022 г.;
6. обсъждане и приемане на бюджет на УС на
ДФ за подпомагане на адвокати и служители от
БАК за 2022 г.; 7. разни; 8. избор на делегати за
общото събрание на адвокатите в страната. При
липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от
ЗА събранието се отлага с един час по-късно от
обявения първоначален час независимо от броя
на присъстващите членове. Регистрацията за
участие в редовното общо събрание се извършва
в деня на общото събрание от 8 ч., като учас
тниците лично или чрез адвокат пълномощник,
вписан в Благоевградската адвокатска колегия,
при регистрацията си се легитимират с адво
катската карта и/или писмено пълномощно (за
упълномощените). На основание чл. 81, ал. 7 от
ЗА пълномощното се представя от упълномощи
теля в адвокатския съвет в деня преди събранието
или от упълномощения при регистрацията му в
деня на събранието.
7788
17. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Бургас, на основание чл. 81, ал. 2 във
връзка с ал. 1 от Закона за адвокатурата свиква
на 29 и 30.01.2022 г. в 8,30 ч. редовно годишно
общо събрание на адвокатите при Адвокатската
колегия – Бургас, в Бургас, ул. Александровска
№ 21, х-л „България“, зала 1, 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 бюджета на съвета на АК за 2022 г.;
5. избор на председател на адвокатския съвет и
членове на АС; избор на членове на контролния
съвет; избор на председател на дисциплинарния
съд и членове на ДС; 6. избор на делегати за
общото събрание на адвокатите в страната през
2022 г.; 7. разни. При липса на кворум на осно
вание чл. 81, ал. 4 от Закона за адвокатурата
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събранието ще се проведе в 9,30 ч. същия ден,
на същото място и при същия дневен ред неза
висимо от присъстващите членове на колегията.
7667
75. – Съветът на Адвокатската колегия – Видин, на основание чл. 81, ал. 1 от ЗА свиква редовно
общо събрание на 29.01.2022 г. и 30.01.2022 г. в 9 ч.
в залата на Общинския съвет – Видин, пл. Бдинци
№ 2, при следния дневен ред: 1. разглеждане на
отчета за дейността на адвокатския съвет през
отчетната година и вземане на решение по него;
2. разглеждане на доклада на контролния съвет;
3. разглеждане на отчета на дисциплинарния съд;
4. приемане на бюджета на съвета на колегията
за следващата финансова година; 5. вземане на
решение за текущ ремонт на недвижим имот на
адвокатската колегия с адрес: гр. Видин, бул. Цар
Александър ІІ № 19, ет. 6; 6. вземане на решение
за изнесени обучения; 7. определяне броя на чле
новете на адвокатския съвет, контролния съвет,
дисциплинарния съд и избиране на адвокатски
съвет, председател на адвокатския съвет, кон
тролен съвет, дисциплинарен съд и председател
на дисциплинарния съд; 8. избиране на делегати
за общото събрание на адвокатите в страната;
9. разни. Общото събрание ще се проведе при
условията на т. І.32 от Заповед № РД-01-973 от
26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.
При явяването си адвокатите – членове на ад
вокатската колегия, следва да представят един
от следните документи: 1) валиден документ за
ваксинация или преболедуване на COVID-19 по
т. ІІ.1 или 2 от Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г.
на министъра на здравеопазването, или 2) валиден
документ за отрицателен резултат от проведено до
72 часа преди провеждане на събранието изслед
ване по метода на полимеразно верижна реакция
за COVID-19 или бърз антигенен тест до 48 часа
преди провеждане на събранието или удостове
рение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2
по т. ІІ.3 от Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г.
на министъра на здравеопазването. Адвокати
те – членове на Адвокатската колегия – Видин,
които не представят документ по т. 1) или 2),
няма да могат да присъстват на общото събрание.
7751
1. – Управителният съвет на „Клуб „Олимпиец“ – Радомир, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
сви к ва о бщо с ъбра н ие на сд ру жен ие т о на
17.02.2022 г. в 17,30 ч. в Радомир, ул. Св. св. Кирил
и Методий № 23, МКИЦ „Европа“, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на управителния
съвет на сдружението; 2. избиране на нов упра
вителен съвет и председател на управителния
съвет на сдружението; 3. приемане на нов устав
на сдружението. При липса на кворум събрани
ето ще се проведе на същото място, при същия
дневен ред, същия ден в 18,30 ч.
7740
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1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по волейбол – Дунав“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 9 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
сдружението на 21.01.2022 г. (петък) в 10 ч. в зала
„Иван Ханджиев – Сапа“, Русе 7000, ул. Околчи
ца № 6, при следния дневен ред: 1. изслушване и
приемане на отчет за дейността на управителния
съвет; 2. освобождаване от отговорност на чле
новете на управителния съвет за дейността по
управление на сдружението; 3. освобождаване на
г-н Лорето Айбанез като председател и член на
управителния съвет на сдружението; 4. приемане
на нови членове на сдружението и прекратяване на
членство; 5. избор на нови членове на управителния
съвет на сдружението; 6. избор на председател на
сдружението; 7. разни. В случай че в така опреде
лените дата и час не се явят необходимият брой
членове на сдружението за наличието на кворум,
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 10 от устава
на сдружението общото събрание се провежда
един час по-късно, на същото място, при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
Настоящата покана е одобрена от управителния
съвет на сдружението, като същата се публикува
на сайта на сдружението (https://vkdunavruse.bg/),
обнародва се в „Държавен вестник“ и се поставя
на видно място в сградата, в която се намира уп
равлението на сдружението, най-малко един месец
преди датата на провеждане на общото събрание.
7656
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Ботев – 2005“ –
с. Вълчитрън, област Плевен, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 26.02.2022 г. в 16 ч. на адрес
с. Вълчитрън, област Плевен, ул. Васил Левски
№ 23, при следния дневен ред: 1. отчет за дей
ността на управителния съвет на сдружението;
2. промени в членския състав на управителния
съвет на сдружението – освобождаване и избор на
нови членове; 3. приемане на промени в устава
на сдружението; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
7713
Поправка. Управителният съвет на сдружение
„Комисия за регионално и международно сътрудни
чество по проблемите на мобилността и комуника
тивността на хора с трайни увреждания“ – София,
прави следната поправка в обявлението за свикване
на общо събрание на сдружението (ДВ, бр. 101 от
2021 г., стр. 48): Дневният ред да се чете: „1. отчет
на УС на КРМСПМКХТУ за 2021 г.; 2. приемане
бюджета за 2022 г.; 3. промяна в ръководните
органи; 4. разни.“
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