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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на председател
и един член на Комисията за енергийно и
водно регулиране, представяне, публично
оповестяване на документите и изслушване в
Комисията по енергетика, както и процедурата
за избор от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 11, ал. 2 и 5 от Закона
за енергетиката и чл. 89, ал. 8 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание

РЕШИ:
Приема Процедурни правила за условията
и реда за предлагане на председател и един
член на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне, публично оповестяване
на документите и изслушване в Комисията
по енергетика, както и процедурата за избор
от Народното събрание:
I. Предлагане на председател и един член
на Комисията за енергийно и водно регулиране
и представяне на документите им
1. Предложения за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране и един
член със стаж в областта на енергетиката
се правят от народни представители или от
парламентарни г ру пи. Предложени ята се
внасят в писмена форма до Комисията по
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енергетика чрез председателя на Народното
събрание в 5-дневен срок от приемането на
тези правила.
2. В предложенията за председател и един
член със стаж в областта на енергетиката на
Комисията за енергийно и водно регулиране
се съдържат писмени мотиви, с които се аргументира добрата професионална репутация
на съответния кандидат. Към предложението
се прилагат:
а) писмено съгласие на кандидата да бъде
предложен за длъжността по образец – приложение № 1 към решението;
б) декларация по чл. 12, ал. 1 от Закона
за енергетиката, че кандидатът е дееспособен
български гражданин, по образец – приложение № 2 към решението;
в) писмено съгласие на кандидата по чл. 27,
ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия по образец – приложение № 3
към решението;
г) подробна автобиография;
д) заверено от кандидата копие от диплома
за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;
е) документи, удостоверяващи, че кандидатът, предложен за:
аа) председател, отговаря на изискването
за професионален стаж по чл. 12, ал. 1, т. 2,
буква „д“ във връзка с § 1, т. 59 или 59а от
Закона за енергетиката;
бб) член със стаж в областта на енергетиката, отговаря на изискването за професионален стаж по чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ във
връзка с § 1, т. 59 от Закона за енергетиката.
3. Обстоятелствата по чл. 12, ал. 1, т. 3
от Закона за енергетиката се установяват
служебно от администрацията на Народното
събрание.
II. Публично оповестяване на документите
1. Предложенията заедно с приложените
към тях документи се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно
от 2 дни преди изслушването.
2. Публикуването на предложенията и
документите се извършва при спазване на
Закона за защита на личните данни, както и
на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и
относно свободното дви жение на так ива
данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО
(Общ регламент относно защитата на данните)
(ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.).
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3. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални
организации не по-късно от три дни преди
изслушването на кандидатите могат да представят на Комисията по енергетика становища
за предложените кандидати, включващи и
въпроси, които да им бъдат поставени.
4. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по енергетика
въпроси към кандидатите, които да им бъдат
поставени.
5. Въпросите, изпратени от лицата по т. 3
и 4, се съобщават на кандидатите в писмен
вид не по-късно от 24 часа преди началото
на изслушването.
6. Анонимни становища и сигнали не се
разглеждат.
7. Становищата и въпросите се изпращат
по пощата на адрес: гр. София, п.к. 1169,
пл. Княз Александър I № 1, адресирани до
председателя на Комисията по енергетика,
или по електронен път на e-mail: 47_KE@
parliament.bg. Становищата и въпросите се
публикуват на специализирания тематичен
сайт на интернет страницата на Народното
събрание при спазване на Закона за защита
на личните данни, Закона за защита на класифицираната информация и на Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент
и на Съвета от 27 април 2016 г. относно
защитата на физическите лица във връзка
с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни
и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ
регламент относно защитата на данните)
(ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.).
III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия
1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането
за извършване на предварителна проверка
по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и
разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия се прави
от председателя на Комисията по енергетика.
2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на
интернет страницата на Народното събрание.
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IV. Изслушване на кандидатите за председател и член със стаж в областта на енергетиката на Комисията за енергийно и водно
регулиране
1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по енергетика проверява
представените документи и дали кандидатът
отговаря на съответните изисквания за заемане на длъжността, за която е предложен в
Комисията за енергийно и водно регулиране.
2. Изслушването на допуснатите кандидати
се провежда в открито заседание на Комисията
по енергетика, което се излъчва в реално време
в интернет чрез специализирания тематичен
сайт на Народното събрание.
3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по азбучен ред на
собствените имена на кандидатите – до две
минути на кандидат. Представянето включва
и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената
подкрепа за кандидата.
4. Лично представяне на кандидатите и на
тяхната концепция за дейността на Комисията
за енергийно и водно регулиране като регулаторен орган с оглед длъжността, за която
са предложени – до 10 минути на кандидат.
5. Комиси ята по енергетика провеж да
разисквания по направените предложения.
Народните представители поставят поотделно своите въпроси към кандидатите за
председател и към кандидатите за член по
азбучен ред на собствените им имена – до
две минути на народен представител. След
изчерпване на зададените въпроси към всеки
кандидат от всички народни представители
той отговаря – до 10 минути.
6. Председателят на Комисията по енергетика дава думата на кандидатите да отговорят
на поставените към тях въпроси от лицата по
чл. 89, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание, на които
не е получен отговор по време на изслушването до този момент. Кандидатите отговарят
в рамките на две минути за всеки въпрос.
7. Кандидатите имат право да изразят
мнение по представените становища – до 5
минути общо.
8. Председателят на Комисията по енергетика може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответния
компетентен орган.
9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание.
10. Комисията по енергетика изготвя по
смисъла на чл. 89, ал. 5 и 6 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
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събрание доклад от изслушването, към който
се прилага списък на участвалите в изслушването кандидати, подреден по азбучен ред на
собствените им имена, и го внася в Народното
събрание. Към доклада се прилагат:
а) проект на решение за избор на председател на Комисията за енергийно и водно
регулиране за всеки от кандидатите;
б) проект на решение за избор на член със
стаж в областта на енергетиката на Комисията
за енергийно и водно регулиране за всеки от
кандидатите.
11. Отказът на кандидат от участие в изслушването или неговото оттегляне от вносителя не спира процедурата по отношение на
другите кандидати за съответната длъжност.
V. Избор на председател и един член със
стаж в областта на енергетиката на Комисията за енергийно и водно регулиране от
Народното събрание
1. Заседанието се излъчва в реално време
в интернет чрез специализирания тематичен сайт на страницата на Народното съб
рание. С решение на Народното събрание
на заседанието присъстват предложените
кандидати.
2. Народното събрание изслушва доклада
на Комисията по енергетика.
3. Всеки кандидат се представя от вносителя – до две минути.
4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на чл. 52 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание.
5. Народното събрание избира поотделно
председателя на Комисията за енергийно и
водно регулиране и един член със стаж в
областта на енергетиката на Комисията за
енергийно и водно регулиране.
6. Гласуването е явно чрез компютъризираната система за гласуване. Ако има няколко
кандидати за една длъжност, гласуването
се извършва по азбучен ред на собствените
имена на кандидатите, освен ако Народното
събрание реши друго.
7. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на
присъстващите народни представители. Ако
няколко кандидати за съответната длъжност
са получили повече от половината от гласовете
на присъстващите народни представители,
избран е кандидат ът, полу чил най-много
гласове „за“.
8. Когато никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите
гласове, се провежда повторно гласуване, в
което участват двамата кандидати, получили
най-много гласове „за“.
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9. Ако и при повторното гласуване никой
от кандидатите за съответната длъжност не
полу чи необходимите гласове, Народното
събрание приема решение за откриване на
нова процедура за избор.
10. Когато някой от кандидатите се откаже
от участие в избора преди гласуване на кандидатурата му от Народното събрание и той
е единствен кандидат за длъжността, Народното събрание приема решение за откриване
на нова процедура за избор на председател
на Комисията за енергийно и водно регулиране или за един член със стаж в областта
на енергетиката на Комисията за енергийно
и водно регулиране.
11. Ако няма кандидат за някоя от длъжностите, Народното събрание приема решение
за откриване на нова процедура за избор за
тази длъжност.
VI. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна
в декларираните обстоятелства по чл. 35,
ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
1. След приключване на процедурата за
избор по реда на раздел V избраните председател и член на Комисията за енергийно
и водно регулиране подават декларация за
несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
във връзка с чл. 12, ал. 2 и 3 от Закона за
енергетиката по образец съгласно приложение
№ 4 към решението.
2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 председателят
и членът на Комисията за енергийно и водно
регулиране подават декларация по чл. 35, ал. 1,
т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество по образец съгласно приложение
№ 5 към решението.
Решението е прието от 47-ото Народно
събрание на 21 януари 2022 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а
за ……………………………………… на Комисията за
енергийно и водно регулиране и личните ми
данни да бъдат обработвани във връзка с
произвеждане на избора.
Декларатор: ................
Приложение № 2
към Решението
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата .................................
............................................................................ ,
ЕГН ................................................................... ,
л. к. № .............................................................. ,
изд. на ................................................................
от МВР ............................................................. ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм дееспособен български гражданин.
Декларатор: ................
Приложение № 3
към Решението
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата .................................
............................................................................ ,
ЕГН ................................................................... ,
л. к. № .............................................................. ,
изд. на ................................................................
от МВР ............................................................. ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да ми бъде извършена
предварителна проверка за установяване на
принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите
и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия.
Декларатор: ................
Приложение № 4
към Решението

Д Е К Л А РА Ц И Я

Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество във връзка
с чл. 12, ал. 2 и 3 от Закона за енергетиката

Долуподписаният/ата .................................
............................................................................ ,
ЕГН ................................................................... ,
л. к. № .............................................................. ,
изд. на ................................................................
от МВР ............................................................. ,

Долуподписаният/ата .................................
............................................................................ ,
ЕГН ................................................................... ,
л. к. № .............................................................. ,
изд. на ................................................................
от МВР ............................................................. ,

Приложение № 1
към Решението
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
не са налице основанията за несъвместимост по чл. 12, ал. 2 и 3 от Закона за енергетиката.
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: ......................
Декларатор: ...............
Приложение № 5
към Решението

ВЕСТНИК

2. Възлагам на вицепрезидента да упражнява правомощието на президента по чл. 98,
т. 7 от Конституцията на Република България по Закона за българите, живеещи извън
Република България.
Отменям указ № 43 от 2017 г.
Издаден в София на 22 януари 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
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Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество
Долуподписаният/ата .................................
............................................................................ ,
ЕГН ................................................................... ,
л. к. № .............................................................. ,
изд. на ................................................................
от МВР ............................................................. ,
в качеството ми на ..........................................
на Комисията за енергийно и водно регулиране
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
към дата ..../..../.... г. е настъпила промяна
в декларираните от мен обстоятелства в подадената декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество, като е отпаднало/възникнало следното
обстоятелство:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: ......................
Декларатор: ...............

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5
ОТ 21 ЯНУАРИ 2022 Г.
за изменение на Постановление № 155 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на
второстепенните разпоредители по бюджета на
Министерството на правосъдието (обн., ДВ,
бр. 48 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2017 г.,
бр. 36 от 2018 г., бр. 5 и 15 от 2019 г., бр. 15
от 2020 г. и бр. 7 и 81 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към член единствен,
ал. 2 се правят следните изменения:
1. В заглавието „Обща численост на персонала във второстепенните разпоредители
по бюджета на Министерството на правосъдието – 6748 щатни бройки“ числото „6748“
се заменя с „6773“.
2. На ред „Главна дирекция „Охрана“ числото „1515“ се заменя с „1540“.
Допълнителна разпоредба
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

С Т Р. 5

§ 2. Щатната ст ру кт у ра на Бюрото по
защита на застрашени лица, утвърдена от
министъра на правосъдието съгласно Закона
за защита на класифицираната информация,
се намалява с 25 щатни бройки.

УКАЗ № 9

Заключителна разпоредба

На основание чл. 104 от Конституцията на
Република България

§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 февруари 2022 г.

ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Възлагам на вицепрезидента да упражнява правомощията на президента по чл. 98,
т. 9, 10 и 11 от Конституцията на Република
България.

Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6
ОТ 21 ЯНУАРИ 2022 Г.

за допълнение на Наредбата за опазване на
околната среда в морските води, приета с
Постановление № 273 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 55 от 2017 г. и бр. 14 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 14, ал. 1 се
създава изречение второ: „Приетата Морска
стратегия и Програмата от мерки по чл. 12 се
прилагат до тяхното актуализиране с решение
на Министерския съвет.“
Министър-председател:
Кирил Петков
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Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7
ОТ 21 ЯНУАРИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
финансирането на институциите в системата
на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81
от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г.,
бр. 36 и 101 от 2019 г., бр. 33, 37, 77 и 92 от
2020 г. и бр. 13, 56 и 87 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създава се чл. 15а:
„Чл. 15а. Директорите на училища могат
да планират допълнителни средства за подпомагане на храненето на учениците в рамките
на средствата по делегираните бюджети.“
§ 2. В чл. 16б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по реда на чл. 16а,
ал. 3, т. 1 и ал. 4“ се заменят с „по реда на
чл. 16а, ал. 3“.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Когато през някоя от годините в периода по ал. 5 поради извънредни обстоятелства
не са провеждани заниманията по интереси
в училищата за повече от два месеца, не се
преустановява финансирането по ал. 5.“
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 3. Създава се чл. 41а:
„Чл. 41а. (1) По решение на директора, при
условие че са осигурени другите разходи от
делегирания бюджет на училището, детската
градина или центъра за подкрепа на лично-
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стното развитие, могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни
активи за сметка на средства с източник:
1. остатъци от предходни години, с изключение на целевите средства, преминали
в преходен остатък;
2. собствени приходи;
3. субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности, разпределяна
чрез формула.
(2) Средствата от допълващия стандарт
за подобряване на материално-техническата
база на училищата могат да се използват за
капиталови разходи по решение на директора.
(3) В случаите по ал. 1, с изключение на
средствата за сметка на собствени приходи,
както и в случаите по ал. 2 не могат да се
финансират разходи за леки автомобили за
ползване от органите за управление на училището, на детската градина или на центъра
за подкрепа на личностното развитие.“
§ 4. Параграф 1в от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 1в. При провеждане на присъствен учебен
процес в условията на въведени по реда на
чл. 63, ал. 4 и 7 от Закона за здравето временни
противоепидемични мерки се допуска институциите от системата на предучилищното и
училищното образование да извършват разходи
за превенция на разпространението на заразна болест, както и разходи за преодоляване
на установени пропуски по учебни предмети
при обучението на учениците от разстояние
в електронна среда за сметка на средствата
за издръжка на дейностите по възпитание и
обучение на децата и учениците и за сметка
на неизразходвани средства за подпомагане
на равния достъп и подкрепа за личностно
развитие по чл. 12, ал. 1, чл. 16а, ал. 1 и
чл. 52а, ал. 1.“
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8
ОТ 21 ЯНУАРИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за ограничаване емисии-
те на летливи органични съединения при
употребата на органични разтворители в
определени бои, лакове и авторепаратурни

БРОЙ 7
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продукти, приета с Постановление № 40 на
Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 20 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2010 г.,
бр. 55 от 2012 г. и бр. 84 от 2017 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8:
а) в ал. 3 думата „магнитен“ се заменя с
„електронен“;
б) в ал. 4, т. 2 след думата „такса“ се пос
тавя запетая и се добавя „когато плащането
не е извършено по електронен път“.
2. В чл. 9а след думите „предоставят на“
се добавя „съответната“, думата „магнитен“
се заменя с „електронен“ и думите „електронния подпис“ се заменят с „електронните
удостоверителни услуги“.
3. Наименованието на глава трета се изменя така: „ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА“.
4. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Изпълнителната агенция по околна среда поддържа информационна система, с ъд ърж а ща и нформа ц и я та, с ъгласно
изискванията на наредбата, вк лючително
данни за продуктите по чл. 6 и за издадените разрешения по чл. 8, както и информа ц и я о т п роведени п роверк и, съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1020
на Европейския парламент и на Съвета от
20 юни 2019 г. относно надзора на пазара и
съответствието на продуктите и за изменение
на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО)
№ 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 (OB, L 169/1
от 25 юни 2019 г.).“
5. Член 11 се отменя.
6. Член 12 се отменя.
7. Параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
8. В приложение № 3 към чл. 3, ал. 2:
а) думите „БУЛСТАТ (ЕИК и ЕГН)“ се
заменят с „БУЛСТАТ/ЕИК“;
б) навсякъде след думата „дистрибутор“ се
поставя запетая и се добавя „доставчик на
услуга за обработка на поръчки“.
9. Приложение № 4 към чл. 4, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 4, ал. 2
Аналитични методи за определяне съдържанието на ЛОС в продуктите по чл. 1
Разрешен метод за анализ на продукти със
съдържание на ЛОС до 15 тегловни процента
и без реактивни разредители в състава си:
Параметър

Единица
мярка

Съдържание на ЛОС

g/l

ВЕСТНИК

Разрешени методи за анализ на продукти със
съдържание на ЛОС, равно на или по-голямо
от 15 тегловни процента, и без реактивни
разредители в състава си:
Параметър

Единица
мярка

Съдържание на ЛОС

g/l

ISO 11890-1

Съдържание на ЛОС

g/l

ISO 11890-2

Метод на
определяне

Разрешен метод за анализ на продукти, съдържащи ЛОС и имащи реактивни разредители
в състава си:
Параметър

Единица
мярка

Метод на
определяне

Съдържание на ЛОС

g/l

ASTMD 2369

“
10. В приложение № 6 към чл. 7 и 9:
а) думите „БУЛСТАТ (ЕИК и ЕГН)“ се
заменят с „БУЛСТАТ/ЕИК“;
б) в таблицата, в колона 6 думата „доставчик“ се заменя с „Упълномощен представител,
дистрибутор, доставчик на услуга за обработка
на поръчки и др.“.
11. В приложение № 7 към чл. 8, ал. 3:
а) думите „БУЛСТАТ, ЕИК*1, ЕГН“ се
заменят с „БУЛСТАТ, ЕИК*1“;
б) след думите „Закона за търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел“.
12. В приложение № 8 към чл. 8, ал. 7
думите „БУЛСТАТ (ЕИК, ЕГН)“ се заменят
с „БУЛСТАТ/ЕИК“.
§ 2. В Наредбата за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за
битово отопление, условията, реда и начина
за техния контрол, приета с Постановление
№ 22 на М и н ис т ерск и я с ъве т о т 2020 г.
(ДВ, бр. 15 от 2020 г.), се правят следните
изменения:
1. В чл. 2, ал. 1 думите „или равна на“ се
заменят с „от“.
2. В § 1, т. 1 о т доп ъ лни т елни т е разпоредби думите „или равна на“ се заменят с „от“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков

Метод на
определяне
ISO 11890-2
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Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
НАРЕДБА № Н-1
от 17 януари 2022 г.

за информационната система на съдебното
изпълнение
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩА РАЗПОРЕДБА
Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. данните, които се събират и въвеждат
в информационната система на съдебното
изпълнение (ИССИ);
2. електронните административни услуги,
които се предоставят чрез ИССИ;
3. правото на достъп до ИССИ.
Г л а в а

в т о р а

ДАННИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ
И ВЪВЕЖДАТ В ИССИ
Чл. 2. (1) Съдебните изпълнители са длъжни
ежедневно да изпращат данни от входящия
регистър, изходящия регистър, регистъра на
заведените дела, съответно описната книга, и
дневника на извършените действия до ИССИ.
(2) При изградена техническа възможност
данните се подават автоматично от информационните системи, използвани от съответните
съдебни изпълнители. Данните се обновяват
ежедневно.
Чл. 3. (1) Данните, които ИССИ получава, са:
1. съдебен изпълнител, който изпраща
данните, и неговият район на действие;
2. данни, вписани в изходящия регистър на
съдебния изпълнител – дата на извеждане на
документа, изходящ номер, номер на изпълнителното дело, адресат на документа, описание
на извеждания документ (например запорно
съобщение, искане за справка до службата
по вписванията, изпращане на постъпила
жалба до компетентния съд и други съгласно
номенклатурата в приложението към чл. 5),
дата на връчване на документа;
3. данни, вписани във входящия регистър
на съдебния изпълнител – дата на постъпване на документа, входящ номер, номер на
изпълнителното дело, име (наименование)
и адрес на подателя, описание на входящия
документ (например справка, молба, възражение, жалба – съгласно номенклатурата в
приложението към чл. 5);
4. данни, вписани в регистъра на заведените
дела/описната книга – номер на изпълнителното дело, номер и дата на молбата за образуване/присъединяване, име (наименование) на
взискателя, единен граждански номер (ЕГН)
или ЕИК (код по БУЛСТАТ), име (наименование) на длъжника, ЕГН или ЕИК (код по
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БУЛСТАТ), дата на спиране, съответно на
прекратяване или приключване на делото или
на изпращане на друг съдебен изпълнител;
5. данни, вписани в дневника на извършените действия – съдебен изпълнител, изпълнително дело, дата, описание на извършеното
действие (например наложен запор, наложена
и вписана възбрана, насрочен опис, насрочена
публична продан, уведомяване на ипотекарния кредитор, регистрирани в съда протоколи за разгласа на продажбите на движими/
недвижими вещи съгласно номенклатурата в
приложението към чл. 5), име (наименование)
на задълженото лице;
6. постъпили жалби или сигнали до министъра на правосъдието, дата на постъпване,
име (наименование) на подателя, инспектор,
на когото е разпределена жалбата;
7. постъпили жалби до Камарата на частните съдебни изпълнители; частен съдебен
изпълнител, на когото е разпределена жалбата;
8. въведени заповеди на министъра на
правосъдието, номер на заповедта, име на
жалбоподателя, входящ номер на преписката,
име на частния съдебен изпълнител;
9. изведени писма до председателите на
районните съдилища за проверка на действия
на държавен съдебен изпълнител, дата на
извеждане и изходящ регистрационен номер;
10. решения на Съвета на Камарата на
частните съдебни изпълнители за проверка
на частен съдебен изпълнител;
11. постъпили жалби до окръжния съд
срещу действия на съдебния изпълнител и тяхното администриране с достоверни дати, име
и качество на лицето, подало жалбата, номер
на изпълнителното дело, постъпил резултат
по жалбата – оставена без разглеждане като
недопустима, уважена, неуважена, отменено/
потвърдено действие на съдебния изпълнител.
(2) Съдебните изпълнители въвеждат в
ИССИ данните по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 11.
(3) Министерството на правосъдието въвежда данните по ал. 1, т. 6 и т. 8 – 9.
(4) Камарата на частните съдебни изпълнители въвежда данните по ал. 1, т. 7 и 10.
Чл. 4. ИССИ генерира обобщени справки
за броя на изпълнителните дела, по които са
постъпили данни на годишна база. Справките
се публикуват на портала за отворени данни,
поддържан от Държавна агенция „Електронно
управление“. Справките са достъпни и посредством интеграция на ИССИ чрез средата за
междурегистров обмен на данни RegiX.
Чл. 5. Съдебните изпълнители са длъжни
при описание на изведените и входящите документи в регистрите да ползват еднообразни
наименования съобразно номенклатурата по
приложението.
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Г л а в а

т р е т а

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА
Раздел I
Електронни административни услуги
Чл. 6. (1) Министерството на правосъдието
предоставя електронни административни услуги за извършване на справки по движението
на изпълнителните дела по електронен път
чрез ИССИ на лицата, които имат правно
основание за достъп до информацията.
(2) Услугите се заявяват през Единния
портал за органите на изпълнителната власт
в сектор „Правосъдие“ на Министерството
на правосъдието.
(3) Достъп до електронните административни услуги и информация за тях се предоставят и чрез Единния портал за достъп
до електронните административни услуги
по чл. 13, ал. 1 от Закона за електронното
управление.
Чл. 7. Чрез ИССИ се осигуряват следните
електронни административни услуги:
1. предоставяне на справка за изведен и
връчен документ от изходящия регистър на
деловодството на съдебен изпълнител;
2. предоставяне на справка за входящ документ с достоверна дата от входящия регистър
на деловодството на съдебен изпълнител;
3. предоставяне на справка за наложени
възбрани от съдебен изпълнител;
4. предоставяне на справка за изведени
писма за уведомяване на ипотекарния кредитор от деловодство на съдебен изпълнител;
5. предоставяне на справка за изведени
за регистрация в съда писма за разгласа на
продажбите на движими и недвижими вещи
от деловодство на съдебен изпълнител;
6. предоставяне на справка за начислени
такси и разноски от съдебен изпълнител;
7. предоставяне на справка за постъпили и
преведени суми по изпълнително дело.
Чл. 8. (1) Заявителят – участник в изпълнителното производство с правен интерес, може
да поиска връчване на електронен документ
за удостоверяване на направената справка,
за което дължи такса съгласно Тарифа № 1
към Закона за държавните такси за таксите,
събирани от съдилищата, прок у рат у рата,
следствените служби и Министерството на
правосъдието, одобрена с ПМС № 167 от
1992 г. (ДВ, бр. 71 от 1992 г.).
(2) Такса се дължи и от органите и лицата по чл. 360у, ал. 4 от Закона за съдебната
власт, когато са участници в изпълнителното
производство с правен интерес, извън достъпа
им по служебен път.
(3) Когато заявителят – участник в изпълнителното производство с правен интерес,
прави справките по чл. 7, без да изисква
електронен документ, справките са безплатни.
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(4) Електронните административни услуги,
за които се дължат държавни такси, могат да
се заплащат по електронен път посредством
модул за електронно плащане, поддържан от
Държавна агенция „Електронно управление“.
Чл. 9. Обменът на електронни документи
се осъществява в съответствие с Наредбата
за обмена на документи в администрацията,
приета с Постановление № 101 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 48 от 2008 г.),
при спазване на изискванията на чл. 33 от
Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с
Постановление № 3 на Министерския съвет
от 2017 г. (ДВ, бр. 5 от 2017 г.).
Раздел II
Право на достъп до ИССИ
Чл. 10. (1) Право на достъп по чл. 7 имат:
1. взискателят или длъжникът по изпълнителното дело;
2. пълномощникът на взискателя или на
длъжника по изпълнителното дело съобразно
обема на представителната власт, определен
в пълномощното, представено по изпълнителното дело;
3. законният представител на взискателя
или на длъжника;
4. д ру г и у час т н и ц и в изп ъ л н и т ел но т о
производство при обоснован правен интерес.
(2) Длъжниците по изпълнителни дела,
включително ипотекарните длъжници, имат
право на достъп до изведени и връчени документи за осигуряване на обезпечаващи
изпълнението действия след получаване на
отговор по наложения запор и след вписване
на възбраната.
(3) Проверката за на ли чие на п равен
интерес за достъп се осъществява за физически лица чрез проверка на съдържащия се
в квалифицирания електронен подпис ЕГН,
а за юридически лица – на съдържащия се
в квалифицирания електронен подпис ЕИК
(код по БУЛСТАТ).
(4) Достъпът на лицата по ал. 1 се осъществява посредством средства за идентификация
с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла
на чл. 8, пар. 2, буква „в“ от Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги
при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/
ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и чрез
интеграция на ИССИ с модул за електронна
автентикация, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“.
(5) При необходимост ИССИ адресира
заявената услуга към съответния съдебен
изпълнител за удостоверяване качеството на
лицето, обема на представителната власт и
заявения правен интерес.
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(6) ИССИ автоматично адресира заявената
услуга към съответния съдебен изпълнител
за изпълнение в случаите, когато се иска
справка за постъпили и преведени суми по
изпълнителното дело, както и в случаите,
когато се иска справка за начислени такси и
разноски от съдебен изпълнител.
(7) Съдебният изпълнител удостоверява
обстоятелствата по ал. 5 в срок от три работни дни.
(8) За установяване на обстоятелствата
по ал. 1 – 6 ИССИ може да обменя данни с
други информационни системи.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

Е Л Е К Т Р ОН Н И А Д М И Н ИС Т РАТ И ВН И
УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗК А С КОНТРОЛНАТА
ДЕЙНОСТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
Раздел I
Електронни административни услуги
Чл. 11. Чрез ИССИ могат да се извършват
следните справки във връзка с осъществяваната от Инспектората на министъра на
правосъдието по Закона за съдебната власт
и от финансовите инспектори по Закона за
частните съдебни изпълнители контролна
дейност:
1. пос т ъпи ли жа лби до м и н ис т ъра на
правосъдието срещу действия на съдебните
изпълнители;
2. постъпили жалби до Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители срещу
действия на съдебните изпълнители;
3. въведени в регистрите жалби срещу
съдебния изпълнител;
4. изведени писма до окръжния съд с приложено копие от делото;
5. въведени заповеди на министъра на правосъдието за проверка на съответния съдебен
изпълнител;
6. въведени писма до председателите на
районните съдилища за проверка на съответния съдебен изпълнител;
7. въведени решения на Съвета на Камарата
на частните съдебни изпълнители за проверка
на съответния съдебен изпълнител.
Чл. 12. Чрез ИССИ могат да се извършват
следните справки във връзка с осъществяваната от Инспектората на министъра на
правосъдието по Закона за съдебната власт
и от финансовите инспектори по Закона за
частните съдебни изпълнители контролна
дейност по конкретно изпълнително дело:
1. справка за изведен и връчен документ
от изходящия регистър на деловодството на
съдебен изпълнител;
2. справка за входящ документ с достоверна
дата от входящия регистър на деловодството
на съдебен изпълнител;
3. справка за наложени възбрани от съдебен изпълнител;
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4. справка за изведени писма за уведомяване
на ипотекарния кредитор от деловодството на
съдебен изпълнител;
5. справка за изведени за регистрация в
съда протоколи за разгласа на продажбите на
движими и недвижими вещи от деловодство
на съдебен изпълнител;
6. справка за начислени такси и разноски
от съдебен изпълнител;
7. справка за постъпили и преведени суми
по изпълнително дело;
8. справка за постъпили жалби до министъра на правосъдието срещу действия на
съдебните изпълнители;
9. справка относно постъпили жалби до
Съвета на Камарата на частните съдебни
изпълнители срещу действия на съдебните
изпълнители;
10. справка за въведени в регистрите жалби
срещу съдебния изпълнител;
11. справка относно изведени писма до
окръжния съд с приложено копие от делото;
12. справка относно въведени заповеди на
министъра на правосъдието за проверка на
съответния съдебен изпълнител;
13. справка относно въведени писма до
председателите на районните съдилища за
проверка на съответния съдебен изпълнител;
14. справка относно въведени решения
на Съвета на Камарата на частните съдебни
изпълнители за проверка на съответния съдебен изпълнител.
Раздел II
Право на достъп до ИССИ
Чл. 13. Проверяващият инспектор има
достъп до данните по чл. 3 за конкретно изпълнително дело при наличие на заповед или
разпореждане на министъра на правосъдието
за възлагане на проверка. Достъпът се осъществява с квалифициран електронен подпис.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. До 31 юли 2022 г. съдебните изпълнители предприемат необходимите действия за
интегриране на използваните от тях информационни системи с ИССИ.
§ 2. Съдебните изпълнители въвеждат в
ИССИ във формат, съвместим с тази информационна система, данните по чл. 3, ал. 1,
т. 1 – 5 и т. 11 за новообразуваните изпълнителни производства, а по висящите – само
за новопостъпили документи и извършени
действия.
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 септември
2022 г. с изключение на § 1, който влиза в
сила от деня на обнародването є в „Държавен
вестник“.
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 360у, ал. 1 от Закона за съдебната власт.
Министър:
Надежда Йорданова
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Приложение
към чл. 5
Номенклатура на документите в ИССИ
№

Тип

Категория

Документ

1.

Изходящ ПОК АНА ЗА ДОБ ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
РОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ (ПДИ)

2.

Изходящ ПДИ

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ СЪС ЗАПОВЕД
ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЧЛ. 417 ГПК

3.

Изходящ ПДИ

ПДИ БЕЗ ПРИЛОЖЕНА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ, НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
И ДРУГИ

4.

Изходящ ПДИ

ПДИ С ПРИСЪЕДИНЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ

5.

Изходящ ПДИ

ПДИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ С УДОСТОВЕРЕНИЕ

6.

Изходящ ПДИ

ПДИ ГЛОБА

7.

Изходящ ПДИ

ПДИ ПРИ СУБРОГАЦИЯ

8.

Изходящ ПДИ

ПДИ ДО НАСЛЕДНИЦИ

9.

Изходящ ПДИ

ПДИ ЗА ВЪВОД ВЪВ ВЛАДЕНИЕ

10.

Изходящ ПДИ

ПДИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

11.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА
ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА
МЯРКА (ОМ)

МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА ВЗЕМАНЕ ПО ТРУДОВО
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

12.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР ПО ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА ЗАПОВЕД

13.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА ВЗЕМАНИЯ ПО БАНКОВИ СМЕТКИ

14.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР ЦРОЗ

15.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА МПС

16.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА ДЯЛОВЕ

17.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ ВЪЗБРАНА НА ИМОТ

18.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР ОТ ДРУГ ЧСИ

19.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА ВЗЕМАНИЯ ОТ ПЕНСИЯ

20.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

21.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

22.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ МОЛБА ЗА Н А Л А ГА НЕ ВЪЗБРА Н А Н А ПЛ А ВАТЕЛНО
СРЕДСТВО

23.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО
СРЕДСТВО

24.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР ВЪРХУ ВЗЕМАНЕ ОТ НАЕМ

25.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР ВЪРХУ ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ
НА ДЛЪЖНИКА

26.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА ВЗЕМАНЕ ПО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

27.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ НАЛАГАНЕ ЗАПОР ПО ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА ЗАПОВЕД

28.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА ВЗЕМАНИЯ ПО БАНКОВИ СМЕТКИ

29.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА ВЗЕМАНЕ, ОБЕЗПЕЧЕНО С ОСОБЕН ЗАЛОГ (ЦРОЗ)

30.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА МПС

31.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА ДЯЛОВЕ

32.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ НАЛАГАНЕ ВЪЗБРАНА НА ИМОТ

33.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА ДРУГ ЧСИ

34.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА ВЗЕМАНИЯ ОТ ПЕНСИЯ

35.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
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36.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

37.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ НАЛАГАНЕ ВЪЗБРАНА НА ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

38.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

39.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА НАЕМ

40.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ НАЛАГАНЕ ЗАПОР ВЪРХУ ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ НА ДЛЪЖНИКА

41.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ ОТГОВОР ОТ РАБОТОДАТЕЛ ПО ИСКАНЕ ЗА НАЛАГАНЕ
ЗАПОР НА ВЗЕМАНЕ ПО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

42.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ ОТГОВОР ОТ РАБОТОДАТЕЛ ПО ИСКАНЕ ЗА НАЛАГАНЕ
ЗАПОР ПО ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА ЗАПОВЕД

43.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ ОТГОВОР ОТ ТРЕТО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ (БАНК А) ПО
ИСКАНЕ ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА ВЗЕМАНИЯ ПО БАНКОВИ СМЕТКИ

44.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ ОТГОВОР НА МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА ВЗЕМАНЕ,
ОБЕЗПЕЧЕНО С ОСОБЕН ЗАЛОГ (ЦРОЗ)

45.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ ОТГОВОР НА ЗАПОРНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА МПС

46.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ ОТГОВОР НА ЗАПОРНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА ДЯЛОВЕ

47.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ ОТГОВОР НА ЗАПОРНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ ВЪЗБРАНА НА ИМОТ

48.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ ОТГОВОР НА ЗАПОРНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР ОТ ДРУГ ЧСИ

49.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ ОТГОВОР НА ЗАПОРНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА ВЗЕМАНИЯ ОТ ПЕНСИЯ

50.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ ОТГОВОР НА ЗАПОРНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

51.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ ОТГОВОР НА ЗАПОРНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

52.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ ОТГОВОР НА ЗАПОРНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ ВЪЗБРАНА НА КОРАБ

53.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ ОТГОВОР НА ЗАПОРНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

54.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ ОТГОВОР НА ЗАПОРНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР ВЪРХУ ВЗЕМАНИЯ ОТ НАЕМ

55.

Входящ

НАЛАГАНЕ НА ОМ ОТГОВОР Н А ЗА ПОРНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА Н А Л А ГА НЕ
ЗАПОР ВЪРХУ ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ НА ДЛЪЖНИК А

56.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА ВЗЕМАНЕ ПО
ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

57.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР ПО ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА
ЗАПОВЕД

58.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА СРЕДСТВА ПО
БАНКОВИ СМЕТКИ

59.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА ВЗЕМАНЕ, ОБЕЗПЕЧЕНО С ОСОБЕН ЗАЛОГ (ЦРОЗ)

60.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА МПС

61.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА ДЯЛОВЕ

62.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ ВЪЗБРАНА НА ИМОТ

63.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР ОТ ДРУГ ЧСИ

64.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА ВЗЕМАНИЯ ОТ
ПЕНСИЯ

65.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА ЗЕМЕДЕЛСК А
ТЕХНИКА

66.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА СТРОИТЕЛНА
ТЕХНИКА
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67.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ ВЪЗБРАНА НА ПЛАВАТЕЛНО
СРЕДСТВО

68.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

69.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР НА ВЗЕМАНИЯ ОТ
НАЕМ

70.

Изходящ НАЛАГАНЕ НА ОМ СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ ЗАПОР ВЪРХУ ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ НА ДЛЪЖНИКА

71.

Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ИСКАНЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА ВЗЕМАНЕ ПО ТРУДОВО
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

72.

Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ИСКАНЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР ПО ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА ЗАПОВЕД

73.

Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ИСКАНЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА БАНКОВИ СМЕТКИ

74.

Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ИСКАНЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА ВЗЕМАНЕ, ОБЕЗПЕЧЕНО
С ОСОБЕН ЗАЛОГ (ЦРОЗ)

75.

Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ИСКАНЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА МПС

76.

Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ИСКАНЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА ДЯЛОВЕ

77.

Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ИСКАНЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ ВЪЗБРАНА НА ИМОТ

78.

Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ИСКАНЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА ДРУГ ЧСИ

79.

Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ИСКАНЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА ВЗЕМАНИЯ ОТ ПЕНСИЯ

80.

Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ИСКАНЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

81.

Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ИСКАНЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

82.

Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ИСКАНЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ ВЪЗБРАНА НА ПЛАВАТЕЛНО
СРЕДСТВО

83.

Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ИСКАНЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО
СРЕДСТВО

84.

Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ИСКАНЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА ВЗЕМАНИЯ ОТ НАЕМ

85.

Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ИСКАНЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР ВЪРХУ ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ
НА ДЛЪЖНИКА

86.

Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

ВДИГАНЕ ЗАПОР НА ВЗЕМАНЕ ПО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

87.

Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

ВДИГАНЕ ЗАПОР ПО ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА ЗАПОВЕД

88.

Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

ВДИГАНЕ ЗАПОР НА СРЕДСТВА ПО БАНКОВИ СМЕТКИ

89.

Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

ВДИГАНЕ ЗАПОР НА ВЗЕМАНЕ, ОБЕЗПЕЧЕНО С ОСОБЕН
ЗАЛОГ (ЦРОЗ)

90.

Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

ВДИГАНЕ ЗАПОР НА МПС

91.

Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

ВДИГАНЕ ЗАПОР НА ДЯЛОВЕ

92.

Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

ЗАЛИЧАВАНЕ ВЪЗБРАНА НА ИМОТ

93.

Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

ВДИГАНЕ ЗАПОР ОТ ДРУГ ЧСИ

94.

Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

ВДИГАНЕ ЗАПОР НА ВЗЕМАНИЯ ОТ ПЕНСИЯ

95.

Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

ВДИГАНЕ ЗАПОР НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

96.

Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

ВДИГАНЕ ЗАПОР НА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

97.

Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЗАБРАНА НА ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

98.

Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

ВДИГАНЕ ЗАПОР НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

99.

Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

ВДИГАНЕ ЗАПОР ВЪРХУ ВЗЕМАНИЯ ОТ НАЕМ

100. Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

ВДИГАНЕ ЗАПОР ВЪРХУ ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ НА ДЛЪЖНИК А

101. Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВЪЗБРАНА ПО ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА ЗАПОВЕД

102. Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ОТГОВОР НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА ВЗЕМАНЕ ПО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

103. Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ОТГОВОР НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР ПО ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА ЗАПОВЕД
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104. Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ОТГОВОР НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА СРЕДСТВА ПО БАНКОВИ СМЕТКИ

105. Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ОТГОВОР НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА ВЗЕМАНЕ, ОБЕЗПЕЧЕНО С ОСОБЕН ЗАЛОГ (ЦРОЗ)

106. Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ОТГОВОР НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА МПС

107. Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ОТГОВОР НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА ДЯЛОВЕ

108. Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ОТГОВОР НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ ВЪЗБРАНА
НА ИМОТ

109. Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ОТГОВОР НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА ДРУГ
ЧСИ

110. Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ОТГОВОР НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА ВЗЕМАНИЯ ОТ ПЕНСИЯ

111. Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ОТГОВОР НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

112. Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ОТГОВОР НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

113. Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ОТГОВОР НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ ВЪЗБРАНА
НА КОРАБ

114. Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ОТГОВОР Н А С ЪОБЩЕНИЕ ЗА ВДИГА НЕ ЗА ПОР Н А
ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

115. Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ОТГОВОР НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВДИГАНЕ НА ПАМ НА
ЧУЖДЕНЕЦ

116. Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ОТГОВОР НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА НАЕМ

117. Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ОТГОВОР НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР ВЪРХУ
ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ НА ДЛЪЖНИКА

118. Входящ

ВДИГАНЕ ОМ

ОТГОВОР НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВЪЗБРАНА ПО ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА ЗАПОВЕД

119. Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА ВЗЕМАНЕ ПО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

120. Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР ПО ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА
ЗАПОВЕД

121. Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА БАНКОВИ СМЕТКИ

122. Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА ВЗЕМАНЕ, ОБЕЗПЕЧЕНО С ОСОБЕН ЗАЛОГ (ЦРОЗ)

123. Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА МПС

124. Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА ДЯЛОВЕ

125. Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ ВЪЗБРАНА НА ИМОТ

126. Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР ОТ ДРУГ ЧСИ

127. Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА ВЗЕМАНИЯ ОТ
ПЕНСИЯ

128. Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВДИГА НЕ ЗА ПОР Н А ЗЕМЕДЕЛСК А
ТЕХНИКА

129. Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВДИГА НЕ ЗА ПОР Н А СТРОИТЕЛН А
ТЕХНИКА

130. Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ ВЪЗБРАНА НА ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

131. Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

132. Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР НА НАЕМ

133. Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР ВЪРХУ ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ НА ДЛЪЖНИКА

134. Изходящ ВДИГАНЕ ОМ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВЪЗБРАНА ПО ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА ЗАПОВЕД

135. Изходящ РАЗПОРЕЖДАНИЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО
ДЕЛО
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136. Изходящ РАЗПОРЕЖДАНИЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА НАП
137. Изходящ РАЗПОРЕЖДАНИЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ В СЛУЧАЙ НА ЦЕСИЯ
138. Изходящ РАЗПОРЕЖДАНИЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОЦЕНКА НА ИМОТ
139. Изходящ РАЗПОРЕЖДАНИЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА КОНСТИТУИРАНЕ НА НАСЛЕДНИЦИ
140. Изходящ РАЗПОРЕЖДАНИЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ВДИГАНЕ ЗАПОР ПОРАДИ НЕСЕК
ВЕСТИРУЕМОСТ
141. Изходящ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ДЕЛО
142. Изходящ РАЗПОРЕЖДАНИЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ДЕЛО
143. Изходящ РАЗПОРЕЖДАНИЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ДЕЛО
144. Изходящ РАЗПОРЕЖДАНИЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО
ДЕЛО С ВЪЗРАЖЕНИЕ
145. Изходящ РАЗПОРЕЖДАНИЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ВСТЪПВАНЕ НА ПОРЪЧИТЕЛ
146. Изходящ РАЗПОРЕЖДАНИЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА СПИРАНЕ ПО ЧЛ. 454 ГПК
147. Изходящ РАЗПОРЕЖДАНИЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА СПИРАНЕ ПО ЧЛ. 432, Т. 1 ГПК
148. Изходящ РАЗПОРЕЖДАНИЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА СПИРАНЕ ПО ЧЛ. 432, Т. 2 ГПК
149. Изходящ РАЗПОРЕЖДАНИЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ С УДОСТОВЕРЕНИЕ
150. Изходящ РАЗПОРЕЖДАНИЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ
151. Изходящ РАЗПОРЕЖДАНИЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВЕЩО ЛИЦЕ
152. Изходящ РАЗПОРЕЖДАНИЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ОТКАЗ
153. Изходящ РАЗПОРЕЖДАНИЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА НАСРОЧВАНЕ ОПИС
154. Изходящ РАЗПОРЕЖДАНИЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА ЗАПОР ВЪРХУ ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
155. Изходящ РАЗПОРЕЖДАНИЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО
156. Изходящ РАЗПОРЕЖДАНИЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА ЗАПОР НА СРЕДСТВА
ДО БАНКА
157. Изходящ РАЗПОРЕЖДАНИЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ОСТАВЯНЕ НА ЖАЛБА БЕЗ ДВИЖЕНИЕ
158. Изходящ РАЗПОРЕЖДАНИЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ ЖАЛБА
159. Изходящ СПРАВКИ

ЗАПИТВАНЕ ДО БНБ ЗА НАЛИЧИЕ НА БАНКОВИ СМЕТКИ

160. Изходящ СПРАВКИ

ИСКАНЕ ДО ДНСК НА АКТ 16

161. Изходящ СПРАВКИ

ИСКАНЕ ДО НАГ НА АКТ 16

162. Изходящ СПРАВКИ

ИСКАНЕ НА АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ

163. Изходящ СПРАВКИ

ИСКАНЕ НА СПРАВКА ОТ ЦРОЗ

164. Изходящ СПРАВКИ

ИСКАНЕ НА СПРАВКА ОТ ОБЛАСТНА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ

165. Изходящ СПРАВКИ

ЗАПИТВАНЕ КОГА Е НАПУСКАЛ СТРАНАТА/ЗАПИТВАНЕ
ЗА ДАТА/ПЕРИОД НА НАПУСКАНЕ НА СТРАНАТА

166. Изходящ СПРАВКИ

ИСКАНЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ

167. Изходящ СПРАВКИ

ЗАПИТВАНЕ ДО БАНКИ ЗА НА ЛИЧИЕ НА БАНКОВИ
СМЕТКИ

168. Изходящ СПРАВКИ

ИСКАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

169. Изходящ СПРАВКИ

ИСКАНЕ НА СПРАВКА ДДС

170. Изходящ СПРАВКИ

ИСКАНЕ ДО ГДИН НА АКТ

171. Изходящ СПРАВКИ

ИСКАНЕ ДО ГУСВ НА АКТ

172. Изходящ СПРАВКИ

ИСКАНЕ ДО ОБЩИНА НА АКТ

173. Изходящ СПРАВКИ

ЗАПИТВАНЕ ДО ДАМТН

174. Изходящ СПРАВКИ

ЗАПИТВАНЕ ДО ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР
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175. Изходящ СПРАВКИ

ИСКАНЕ НА СПРАВКА ОТ СЛУЖБА КОНТРОЛ И ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ КЪМ МЗХГ

176. Изходящ СПРАВКИ

ИСКАНЕ ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА АКТ

177. Изходящ СПРАВКИ

ИСКАНЕ ДО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ АКТ

178. Изходящ СПРАВКИ

ИСКАНЕ НА АКТ ОТ СТАР АРХИВ

179. Изходящ СПРАВКИ

ЗАПИТВАНЕ ДО ГДИН

180. Изходящ СПРАВКИ

ИСКАНЕ НА СПРАВКА ОТ НАП ЗА НАЛИЧИЕ НА ТРУДОВ
ДОГОВОР

181. Изходящ СПРАВКИ

ЗАПИТВАНЕ ЗА НАЛИЧИЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ИМОТ

182. Изходящ СПРАВКИ

ИСКАНЕ НА СКИЦА ОТ АГКК

183. Изходящ СПРАВКИ

ИСКАНЕ НА СКИЦА ОТ ОБЩИНАТА

184. Изходящ СПРАВКИ

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕЖЕСТИ

185. Изходящ СПРАВКИ

ИСКАНЕ НА СПРАВКА ОТ ОБЩИНА ЗА СОБСТВЕНОСТ
ВЪРХУ ИМОТИ И МПС

186. Изходящ СПРАВКИ

ИСКАНЕ НА СПРАВКА ЗА МПС ОТ КАТ

187. Изходящ СПРАВКИ

ИСКАНЕ НА СПРАВКА ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И АДРЕС

188. Изходящ СПРАВКИ

ИСКАНЕ НА СПРАВКА ОТ НАП

189. Изходящ СПРАВКИ

ИСКАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

190. Изходящ СПРАВКИ

ЗАПИТВАНЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС

191. Изходящ СПРАВКИ

ИСКАНЕ ДО СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА НА НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ

192. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ ДО БНБ ЗА НАЛИЧИЕ НА
БАНКОВИ СМЕТКИ

193. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ ДО ДНСК НА АКТ 16

194. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ ДО НАГ НА АКТ 16

195. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ НА АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ

196. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ НА СПРАВКА ОТ ЦРОЗ

197. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ НА СПРАВКА ОТ ОБЛАСТНА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ

198. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ КОГА Е НАПУСКАЛ СТРАНАТА/ЗАПИТВАНЕ ЗА ДАТА/ПЕРИОД НА НАПУСКАНЕ НА
СТРАНАТА

199. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ

200. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ ДО БАНКИ ЗА НАЛИЧИЕ НА
БАНКОВИ СМЕТКИ

201. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

202. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ НА СПРАВКА ДДС

203. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ ДО ГДИН НА АКТ

204. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ ДО ГУСВ НА АКТ

205. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ ДО ОБЩИНА НА АКТ

206. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ ДО ДАМТН

207. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ ДО ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР

208. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ НА СПРАВКА ОТ СЛУЖБА КОНТРОЛ
И ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ КЪМ МЗХГ

209. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ ДО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА АКТ

210. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ ДО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

211. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ НА АКТ ОТ СТАР АРХИВ

212. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ ДО ГДИН

БРОЙ 7
№

Тип

ДЪРЖАВЕН
Категория

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

Документ

213. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ НА СПРАВКА ОТ НАП ЗА НАЛИЧИЕ
НА ТРУДОВ ДОГОВОР

214. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ ЗА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ИМОТ

215. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ ЗА СКИЦА ОТ АГКК

216. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ НА СКИЦА ОТ ОБЩИНАТА

217. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ТЕЖЕСТИ

218. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ИСК АНЕ НА СПРАВК А ОТ ОБЩИНА ЗА
СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ И МПС

219. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ ЗА СПРАВКА ЗА МПС ОТ КАТ

220. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ ЗА СПРАВКА ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И АДРЕС

221. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ ЗА СПРАВКА ОТ НАП

222. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА НАСЛЕДНИЦИ

223. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС

224. Входящ

СПРАВКИ

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ ДО СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА
НА НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ

225. Изходящ ПУБЛИЧНА
ПРОДАН

ПРОТОКОЛ ЗА ВЪВОД СЛЕД ПРОДАН

226. Изходящ ПУБЛИЧНА
ПРОДАН

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗГЛАСЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН

227. Изходящ ПУБЛИЧНА
ПРОДАН

ПРОТОКОЛ ЗА НЕСТАНАЛА ПРОДАН

228. Изходящ ПУБЛИЧНА
ПРОДАН

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДЛЪЖНИК ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН

229. Изходящ ПУБЛИЧНА
ПРОДАН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИМОТ

230. Изходящ ПУБЛИЧНА
ПРОДАН

ПРОТОКОЛ ЗА НАДДАВАНЕ

231. Изходящ ПУБЛИЧНА
ПРОДАН

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВЗИСКАТЕЛ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН

232. Изходящ ПУБЛИЧНА
ПРОДАН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕСТАНАЛА ПРОДАН

233. Изходящ ПУБЛИЧНА
ПРОДАН

АКТ ЗА РАЗГЛАСЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН В СЪДА

234. Изходящ ПУБЛИЧНА
ПРОДАН

АКТ ЗА РАЗГЛАСЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН В ОБЩИНА

235. Изходящ ПУБЛИЧНА
ПРОДАН

ВЪЗЛАГАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

236. Изходящ ПУБЛИЧНА
ПРОДАН

ИСКАНЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 487,
АЛ. 3 ГПК

237. Изходящ ПУБЛИЧНА
ПРОДАН

АКТ ЗА РАЗГЛАСЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН В КАНТОРА

238. Изходящ ПУБЛИЧНА
ПРОДАН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОЦЕНКА

239. Изходящ ПУБЛИЧНА
ПРОДАН

АКТ ЗА РАЗГЛАСЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ИМОТ

240. Изходящ ПУБЛИЧНА
ПРОДАН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН

241. Изходящ ПУБЛИЧНА
ПРОДАН

МОЛБА ЗА ВПИСВАНЕ НА ВЪЗЛАГАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

242. Изходящ ПУБЛИЧНА
ПРОДАН

РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН
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243. Изходящ ПУБЛИЧНА
ПРОДАН

ПРОТОКОЛ ЗА ВЪВОД

244. Входящ

ПУБЛИЧНА
ПРОДАН

ИСКАНЕ ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН

245. Входящ

ПУБЛИЧНА
ПРОДАН

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАДАТЪК

246. Входящ

ОПИС

ИСК АНЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПИС НА ДВИЖИМИ/
НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ

247. Входящ

ОПИС

ИСКАНЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПИС НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

248. Изходящ ОПИС

ПРОТОКОЛ ЗА ОПИС НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

249. Изходящ ОПИС

ПРОТОКОЛ ЗА ОПИС НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

250. Входящ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО
ДЕЛО

МОЛБА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО

251. Входящ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО
ДЕЛО

МОЛБА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

252. Входящ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО
ДЕЛО

МОЛБА ЗА СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО

253. Входящ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО
ДЕЛО

МОЛБА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО

254. Входящ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО
ДЕЛО

МОЛБА ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО

255. Входящ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО
ДЕЛО

МОЛБА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ

256. Входящ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО
ДЕЛО

МОЛБА ЗА КОНСТИТУИРАНЕ

257. Входящ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО
ДЕЛО

МОЛБА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАДВНЕСЕНА СУМА

258. Входящ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО
ДЕЛО

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ/Я ДОКУМЕНТИ

259. Входящ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО
ДЕЛО

МОЛБА ПО ЧЛ. 18 ОТ ЗЧСИ

260. Входящ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО
ДЕЛО

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

261. Изходящ ИЗПЪЛНИТЕЛНО
ДЕЛО

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО

262. Изходящ ИЗПЪЛНИТЕЛНО
ДЕЛО

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО
ДЕЛО

263. Изходящ ИЗПЪЛНИТЕЛНО
ДЕЛО

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО
ДЕЛО

264. Изходящ ИЗПЪЛНИТЕЛНО
ДЕЛО

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО
ДЕЛО

265. Входящ

ЖАЛБИ

ЖАЛБА ОТНОСНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

266. Входящ

ЖАЛБИ

ЖАЛБА ОТНОСНО ПРЕДЯВЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

267. Входящ

ЖАЛБИ

ЖАЛБА ОТНОСНО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ/ДРУГИ

268. Входящ

ЖАЛБИ

ЖАЛБА

269. Входящ

ЖАЛБИ

ЖАЛБА ОТНОСНО ВЪВОД ВЪВ ВЛАДЕНИЕ

270. Входящ

ЖАЛБИ

ЖАЛБА ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ РАЗНОСКИ

271. Изходящ ЖАЛБИ

МОТИВИ ПО ЖАЛБА

272. Изходящ Общи

УДОСТОВЕРЕНИЕ

273. Изходящ Общи

ИСКАНЕ ЗА СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МПС

274. Изходящ Общи

ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДЕЛО

275. Изходящ Общи

ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

276. Изходящ Общи

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 54 от 29.12.2016 г. за техническите
изисквания и оценяване съответствието на
оборудването на морските кораби (обн., ДВ,
бр. 4 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2021 г.)
§ 1. В ч л. 31, т. 17 д у м и т е „EN ISO/
IEC 17025:2005“ се заменят с „EN ISO/IEC
17025:2017“.
§ 2. В допълнителните разпоредби се създава § 2а:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

„§ 2а. С тази наредба се въвеждат изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2021/1206
на Комисията от 30 април 2021 г. за изменение
на приложение III към Директива 2014/90/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета
относно морското оборудване по отношение
на приложимия стандарт за лабораториите,
използвани от органите за оценяване на съответствието на морско оборудване (ОВ, L
261 от 22.07.2021 г.).“
Министър:
Николай Събев
314

С Т Р.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА

№
3.

Х (m)
4587085

Y (m)
365428

4.

4586723

365556

5.

4586255

365504

МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА

6.

4585527

365299

7.

4585061

365109

РАЗРЕШЕНИЕ № 583
от 10 януари 2022 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Пенковото“,
разположена в землищата на с. Старейшино и
с. Подкова, община Кирково, област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 98 от 2018 г.),
§ 88 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.)
и протоколно решение по т. 20 от протокол
№ 61 от заседанието на Министерския съвет на
8 декември 2021 г. разрешавам на „Интер Билдингс“ – ЕООД – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията
по вписванията, ЕИК 206166205, със седалище
и адрес на управление гр. Кърджали, п.к. 6600,
ул. Дарец № 13, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства, в площ „Пенковото“, разположена в
землищата на с. Старейшино и с. Подкова, община
Кирково, област Кърджали, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,405 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Ал. Николов

8.

4585169

364955

9.

4585636

365072

10.

4585964

365244

11.

4586122

365356

12.

4586524

365397

13.

4586934

365350

14.

4587185

365169

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Пенковото“
Координатна система БГС 2005, зона 35
№
1.

Х (m)
4587369

Y (m)
365180

2.

4587369

365295
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 494
от 30 септември 2021 г.
На основание на чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация, решение
на комисията по т. 35 съгласно протокол № 18
от 1.09.2021 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, чл. 3, ал. 1 от
Наредбата за стоките, имитиращи храни, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита на
потребителите, изискванията на стандарт БДС EN
71-1:2014+A1:2018 „Безопасност на играчки. Част
1: Механични и физични свойства“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на стоки, имитиращи храни – декоративни свещи под
различна форма, в стъклени чаши, имитиращи
топла напитка „топъл шоколад“, топла напитка
„капучино“, имитиращи сладолед, имитиращи
крем с лимон и крем брюле и имитиращи крем
карамел върху десертна чиния, като стоки, опасни
за здравето и безопасността на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят пре-
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дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
При извършена проверка от длъжностни лица
на РД – Русе, с КП № К-2714039/14.07.2021 г. в
търговски обект – магазин за сувенири, намиращ
се в Габрово, ул. Николаевска № 16, стопанисван от „Пулс Арт“ – ЕООД, ЕИК 200607290, е
установено предлагане за продажба на стоки,
имитиращи храни – свещи, за които е възникнало
съмнение, че не съответстват на изискванията за
безопасност, тъй като имитират храни.
Описание на стоките:
• свещ в стъклена чаша, имитираща топла
напитка „топъл шоколад“;
• свещ в стъклена чаша, имитираща топла
напитка „капучино“;
• свещ в стъклена чаша, имитираща сладолед;
• свещ в стъклена чаша, имитираща крем
(лимонов, брюле);
• свещ, имитираща крем карамел върху десертна чиния.
Стоките се предлагат за продажба в картонена опаковка с етикет на български език със
следната информация: „Еледа 2020“ – ЕООД, тел.
0878995262, www.candlesfromlove.com, Свещи от
любов. Ръчно изработена свещ. Състав: палмов
восък, 100 % памучен фитил. Текстове на български
език за начин на употреба/безопасно ползване.
От стоките лесно се отделят малки части,
които влизат изцяло в цилиндъра за малки части. Съгласно Наредбата за стоките, имитиращи
храни, поради това, че макар че не са храни,
стоките имат такава форма, цвят, външен вид
и размер, че може да се очаква потребителите,
особено децата, да ги объркат с храна, в резултат на което да ги поставят в устата си, да
я отхапят или да погълнат малка част от тях,
което да причини задавяне или запушване на
храносмилателния тракт.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително
изпълнение на заповедта с цел да се защити
животът и здравето на потребителите и да не
се допусне предлагането на стока на пазара в
несъответствие с нормативно установените изисквания за безопасност, което несъответствие
би могло да доведе до задавяне и представлява
риск за здравето на потребителите (малки деца
до 3 години).
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
250
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ЗАПОВЕД № 498
от 1 октомври 2021 г.
На основание на чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и
на нейната администрация, решение на комисията
по т. 27 съгласно протокол № 20 от 28.09.2021 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2,
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, изискванията
на стандарт БДС EN 71-1:2014+A1:2018 „Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични
свойства“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детска рокля
за деца до 3 години, розов цвят, с изображение
на Мини Маус, надпис „cute mouse style“, с черни
сърчица, върху картинката и надписа „MOUSE“
има залепени множество декоративни камъчета,
които се отделят лесно. Към стоката има пришит
текстилен етикет с информация: „100 % PES, Made
in Turkey, код 8114, баркод 1604180811464 и символи за третиране и поддръжка“, има прикрепен
и хартиен етикет с информация за производител – Турция, вносител, състав 100 % полиестер,
артикул – рокля, и символи за третиране, като
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
При извършена проверка от длъжностни лица
на РД – Русе, с КП № К-2713638/5.08.2021 г. в
магазин „Актив бейби“, намиращ се в Плевен,
ул. Васил Левски № 60, стопанисван от „Актив
Бейби“ – ЕООД, ЕИК 206336294, е установено
предлагане за продажба на детска рокля, за която
е възникнало съмнение, че може да бъде опасна,
поради което са взети проби.
Описание на стоките:
Детска рокля за деца до 3 години, розов цвят,
с изображение на Мини Маус, надпис „cute mouse
style“, с черни сърчица. Върху картинката и надписа
„MOUSE“ има залепени множество декоративни
камъчета, които се отделят лесно. Към стоката
има пришит текстилен етикет с информация:
„100 % PES, Made in Turkey, код 8114, баркод
1604180811464 и символи за третиране и поддръжка“. Към стоката има прикрепен хартиен етикет
с информация за производител – Турция, вносител, състав 100 % полиестер, артикул – рокля,
и символи за третиране.
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Стоките са във видимо несъответствие с
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
изискванията за безопасност съгласно БДС EN
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
71-1:2014+A1:2018 „Безопасност на играчки. Част
Административнопроцесуалния кодекс.
1: Механични и физични свойства, т. 8.4 „Тест
за устойчивост на опън“ и т. 8.2 „Тест за малки
Председател:
части“, тъй като лесно се отделят малки части и
Д. Маргаритов
тъй като отделените малки части влизат изцяло в
251
цилиндъра за малки части и съгласно направена
оценка на риска от отдел „ОКБС“ представляНАЦИОНАЛНА
ват сериозен риск за здравето на потребителите
(малки деца до 3 години).
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
На основание чл. 60, ал. 1 от АдминистративРЕШЕНИЕ № РД-НС-04-156
нопроцесуалния кодекс допускам предварително
от 16 декември 2021 г.
изпълнение на заповедта с цел да се защити животът и здравето на гражданите и да не се допусне
На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за
предлагането на стока на пазара в несъответствие
здравното осигуряване във връзка с чл. 58, ал. 3
с нормативно установените изисквания за без
от Националния рамков договор за медицинските
опасност, което несъответствие би могло да доведе
НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА
дейности
между Националната КАСА
здравноосигудо риск за живота и здравето на потребителя от
рителна каса
и Българския
лекарски съюз за
РЕШЕНИЕ
№ РД-НС-04-156
нараняване на малки деца/бебета.
2020 – 2022 г. (ДВ,от
бр.
от 24.01.2020
167декември
2021 г.)
г. НадзорРазпореждането, с което се допуска предвариният съвет
реши:
На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното
осигуряване
във връзка с чл. 58,
телното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
Утвърждава
„Изисквания
на НЗОК за проал. 3 от Националния
рамков договор
дейности
между Националната
пред съда в тридневен
срок от съобщаването
му, за медицинските
веждане
назалечение
с ботулинов
при
здравноосигурителна
каса
и
Българския
лекарски
съюз
2020
–
2022
г.
(ДВ,
бр. 7токсин
от
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
пациенти с първична (идиопатична) дистония в
24.01.2020
г.)
Надзорният
съвет
реши:
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
извънболничната помощ“.
Утвърждава
„Изисквания наи НЗОК
за провеждане на лечение с ботулинов токсин при
от пазара, изземването
от потребителите
тяхното
Зав председател
на Надзорния
обезщетяване са за сметка
на производителите,
пациенти
с първична (идиопатична) дистония
извънболничната
помощ“. съвет:
вносителите и дистрибуторите.
За председател на Надзорния съвет: Кр. ГиговКр. Гигов

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407, ул. “Кричим” No 1

www.nhif.bg

тел: +359 2 9659301

УТВЪРЖДАВАМ:
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С БОТУЛИНОВ ТОКСИН
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПЪРВИЧНА (ИДИОПАТИЧНА)
ДИСТОНИЯ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ
ПАЦИЕНТИ С ПЪРВИЧНА (ИДИОПАТИЧНА) ДИСТОНИЯ
Протоколът се издава от специализирана комисия в лечебни заведения за болнична помощ, сключили
договор с НЗОК. Специализираните комисии включват специалисти с код на специалност 10 (нервни болести) и
се създават със Заповед на директора на следните университетски лечебни заведения: МБАЛНП “Св. Наум” – гр. София,
УМБАЛ “Александровска” - гр. София, УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” - гр. София, МБАЛ – „НКБ” - гр. София, УМБАЛ “Св.
Георги” - гр. Пловдив, УМБАЛ “Св. Марина” - гр. Варна, УМБАЛ “Св. Иван Рилски” - гр. София, УПМБАЛ “Св. Йоан
Кръстител” - гр. София.
I.

РЕД ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ

Протоколи за започване на терапия


СПЕЦИАЛИЗИРАНА
КОМИСИЯ




Комисия по чл. 78,
т. 2 от ЗЗО
в ЦУ на НЗОК

Попълнено и подписано приложение 1А – лист за определяне на критериите
(по точка А) с всички необходими изследвания
Медицинска документация, включваща данни от анамнезата, статуса и
предхождащо лечение
Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация за
започване на терапията (подписано от всички членове на специализираната
комисия)
“Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” –
обр. МЗ-НЗОК

Заверка на
протокола в РЗОК

Протоколи за продължаване на терапията



СПЕЦИАЛИЗИРАНА
КОМИСИЯ




Попълнено и подписано приложение 1Б – лист за определяне на критериите
(по точка В) с всички необходими изследвания
Медицинска документация, включваща данни от анамнезата, статуса и
ефект от провежданото лечение
Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация за
продължаване на терапията (подписано от всички членове на
специализираната комисия)
“Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр.
МЗ-НЗОК

Заверка на
протокола в РЗОК

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ЗОЛ подава подготвените документи в РЗОК, на територията на която е направило избор на ОПЛ. Документите
включват:
1.1 Заявление до Директора на РЗОК.
1.2 Попълнено и подписано приложение 1. Попълва се по съответната точка и се прилага отразената в цифров
индекс медицинска документация, удостоверяваща всеки един от критериите.
1.3 Пълният набор изследвания (физикални, инструментални и лабораторни), отразен в приложение 2.
1.4 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК, издаден от
специализирана комисия. Прилага се оригинал на протокола, а при кандидатстване за продължаване на терапията се
представя оригинал на предходния протокол с отразени всички назначения по него.
1.5 Решение на специализирана комисия от лечебно заведение – изпълнител на Амбулаторна процедура № 38
„Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи
лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО“ - бл. МЗ-НЗОК № 13
1.6. Декларация за информирано съгласие по образец (приложение 3).
2. РЗОК приема документите по точка 1 след справка относно здравноосигурителния статус на ЗОЛ.
3. Първият и всеки следващ протокол се издават за период до 365 дни.
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ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПЪРВИЧНА
(ИДИОПАТИЧНА) ДИСТОНИЯ
Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.

А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е НАЛИЧИЕТО НА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)
МКБ G24.3, G24.5
1

Сигурна диагноза “Първична (Идиопатична) Дистония”(блефароспазъм или цервикална дистония),
поставена от Университетска болница – съобразно критериите в "Национален консенсус за диагностика и
1
лечение на хиперкинетичните двигателни нарушения"

2

Позитивни за диагнозата данни от проведена електромиография

3

Проведено образно изследване (КТ или МРТ) за изключване на други заболявания, пространствозаемащи процеси и др. 3

4

Липса на изключващи критерии по т. Б 4

2

1

епикриза от болнично лечение с номер ИЗ с отразени всички изследвания; анамнестичните данни, клиничната симптоматика и
еволютивния ход се описват в решението по АПр.№38
2
оригинална бланка или заверено копие (валидно е и изследване вписано в епикриза от болнично лечение)
3
оригинален фиш или подписано и заверено копие с давност до 5 години преди кандидатстването
4
удостоверява се с подписите на членовете на комисията в приложение 1 на настоящите изисквания

Б. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО)
1.
2.
3.
4.
5.

Пациенти под 18 годишна възраст
Тежко соматично заболяване
Миастения гравис и миастенни синдроми
Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества
Бременност и лактация

Отговаря на критериите за започване на
лечението с

………………………………….

в дневна доза

..…………..

подписи на членовете на комисията: ........................................
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ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО ПРИ ПАЦИЕНТИ С
ПЪРВИЧНА (ИДИОПАТИЧНА) ДИСТОНИЯ
Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.
Забележка: Лечението продължава след неврологичен преглед в Университетска болница на всеки 4 месеца.

В. КРИТЕРИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е НАЛИЧИЕТО НА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)
МКБ G24.3, G24.5
1

1

Доказан позитивен клиничен ефект от приложението на ботулинов токсин

2

Липса на изключващи критерии по т. Г

1
2

2

решение по АПр.№38 с отразена ефективност по показатели от прилаганото лечение
удостоверява се с подписите на членовете на комисията в приложение 1 на настоящите изисквания

Г. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Пациенти под 18 годишна възраст
Липса на клиничен ефект от приложението на ботулинов токсин
Тежко соматично заболяване
Миастения гравис и миастенни синдроми
Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества
Бременност и лактация
Системно неспазване на лечебната схема от болния

Отговаря на критериите за продължаване
на лечението с

………………………………….

в дневна доза

……………

подписи на членовете на комисията: ........................................

4
ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С БОТУЛИНОВ ТОКСИН ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПЪРВИЧНА (ИДИОПАТИЧНА) ДИСТОНИЯ
В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

I.

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ

1.

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, включени в Приложение 1 на ПЛС, които НЗОК заплаща в съответствие с
действащите нормативни документи.

Таблица 1
INN
BOTULINUM TOXIN
TYPE A

ДОЗА



2. ПРОСЛЕДЯВАНЕ:
ИМЕ:

За блефароспазъм - 100 единици на всеки 3 месеца
За цервикални дистонии – 200 единици на всеки 3 месеца

ЕГН

Таблица 2

Показатели и изследвания
ПКК и ДКК

изходно*
х

Урея

х

Креатинин

х

ASAT

х

ALAT

х

Време на кървене

х

Време на съсирване

х

Протромбиново време

х

КТ или МРТ

х

ЕМГ

х

Период на лечение
контрол**

* задължително се представя попълнена с резултатите от изследванията таблица 2 на приложение 2, включваща и предходните
изследвания и се прилагат оригинални бланки или заверени копия от лабораторни изследвания (при наличие на хоспитализация с
давност до 1 месец до издаване на протокола се прилага заверено копие от епикриза с номер ИЗ).
** периодичността на последващия лабораторен контрол се осъществява по преценка на лекуващия специаист в съответствие с
клиничните индикации

II.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Възрастовата граница се изчислява в навършени години - т.е. включително към датата на издаване на протокола от
специализираната комисия.
2. При назначаване на терапия по протокол задължително се съобразяват възрастовите ограничения съгласно кратката
характеристика на съответния лекарствен продукт, утвърдена по реда на ЗЛПХМ.
3. НЗОК не заплаща лечение извън указаната възрастова граница в кратката характеристика на продукта.
4. НЗОК не заплаща лечение с дози над максимално разрешените по кратка характеристика на продукта.
5. В случай на настъпила подозирана нежелана лекарствена реакция, лекарят уведомява ИАЛ по реда на чл. 184 от
ЗЛПХМ. Копие от съобщението се прилага към медицинската документация на ЗОЛ при кандидатстване за лечение.
6. СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА КОМИСИЯ издава Решение след проведена Амбулаторна процедура № 38 „Определяне на
план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени
продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО на основание чл. 53 и чл. 309 от Национален рамков договор за медицинските
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Български лекарски съюз за 2020-2022г. (обн., ДВ, бр. 7 от
24.01.2020 г.) и предоставена от ЗОЛ медицинска документация. Специализираната комисия съхранява един
екземпляр от Решението. При издаване на протокол на ЗОЛ, съхранява втори екземпляр на протокола, всички
необходими документи за издаването му и копие от приложение 1 на настоящите изисквания, попълнено по
съответната точка и подписано от членовете на специализираната комисия.

Настоящите изисквания са утвърдени от управителя на НЗОК след Решение № РД-НС-04-156/16.12.2021 г. на
Надзорния съвет на НЗОК и предварително съгласуване с БЛС., на основание чл.52, ал.8 във вр. с ал.6 от Правилника
за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса. Изискванията влизат в сила от датата
на обнародването им в „Държавен вестник.“ и отменят действащите изисквания, в сила от 1 април 2021г. на
основание решение № РД-НС-04-37/19.03.2021г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ/ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА
ЛЕЧЕНИЕТО С ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
………………………………………………...........................................
Аз долуподписаният/ата ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
след

като се запознах с цялата ми предоставена информация

и целта на лечението с лекарствения

продукт.............................................................................................................. и след като получих изчерпателни отговори на
поставените от мен въпроси, декларирам че:
1.
2.

Ще спазвам препоръчаната ми схема на лечение и периодичност на контролните прегледи.
Редовно ще се явявам на контролни прегледи и няма да променям самоволно или под друго внушение
назначената ми терапия.

3.

При преустановяване на лечението по причини, непроизтичащи от решението на Комисията за експертизи в РЗОК
и/или Комисията по чл. 78, т.2 от ЗЗО, ще уведомя незабавно личния си лекар и РЗОК и ще върна в РЗОК
последния протокол, по който съм получавал/а лекарствения продукт.

4.

При неспазване на посочените условия лечението ми с упоменатия лекарствен продукт ще бъде прекратено и
няма да имам претенции към НЗОК.

Дата:......................................

Декларатор:..........................................................................
(име, презиме и фамилия)
Подпис:.........................................
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-105
от 7 декември 2021 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-102
от 7 декември 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираните територии в землището на
с. Йонково, община Исперих, област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 5.04.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Разград.
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.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизиранaтa територия в землището на с.
Бърдоква, община Исперих, област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 5.04.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Разград.
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

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
265

262

ЗАПОВЕД № РД-18-106
от 7 декември 2021 г.
ЗАПОВЕД № РД-18-103
от 7 декември 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизиранaтa територия в землището на с.
Делчево, община Исперих, област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 5.04.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Разград.
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
263
ЗАПОВЕД № РД-18-104
от 7 декември 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
урбанизиранaтa територия на с. Малко Йонково,
землище с. Йонково, община Исперих, област
Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 5.04.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Разград.
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
266
ЗАПОВЕД № РД-18-107
от 7 декември 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизиранaтa територия в землището на
с. Драгомъж, община Исперих, област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 5.04.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Разград.
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.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизиранaтa територия в землището на с.
Конево, община Исперих, област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 5.04.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Разград.
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

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-108
от 7 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизиранaтa територия в землището на
с. Лудогорци, община Исперих, област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 5.04.2021 г. на
Службата по геодезия, картография и кадас
тър – Разград.
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.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-109
от 7 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизиранaтa територия в землището на с.
Старо селище, община Исперих, област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 5.04.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Разград.
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.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-110
от 7 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизиранaтa територия в землището на с.
Тодорово, община Исперих, област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 5.04.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Разград.
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.

270

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-111
от 7 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизиранaтa територия в землището на с.
Яким Груево, община Исперих, област Разград.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 5.04.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Разград.
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.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-112
от 7 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на с.
Самуил, община Самуил, област Разград – без
територията, за която кадастралната карта и
кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-17 от 7.06.2005 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.03.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Разград.
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.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-113
от 7 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Богданци, община Самуил, област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 11.03.2021 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Разград.
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.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-114
от 7 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Богомилци, община Самуил, област
Разград.

С Т Р.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.03.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Разград.
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.

Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-118
от 7 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на с.
Кара Михал, община Самуил, област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.03.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Разград.
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.
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ЗАПОВЕД № РД-18-115
от 7 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на с.
Голям извор, община Самуил, област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 11.03.2021 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър –
Разград.
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.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-116
от 7 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на с.
Голяма вода, община Самуил, област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 11.03.2021 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър –
Разград.
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.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-117
от 7 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на с.
Желязковец, община Самуил, област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 11.03.2021 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър –
Разград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-119
от 7 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Кривица, община Самуил, област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 11.03.2021 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Разград.
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.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-120
от 7 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на с.
Ножарово, община Самуил, област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.03.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Разград.
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.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-121
от 7 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на с.
Пчелина, община Самуил, област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 11.03.2021 г. на
Службата по геодезия, картография и кадас
тър – Разград.
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

ВЕСТНИК
ЗАПОВЕД № РД-18-129
от 9 декември 2021 г.

На основание чл. 49, а л. 1 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Решение № 6104 от 17.10.2014 г. на Административния съд – София-град, постановено по адм.д.
№ 5311/2014 г., одобрявам кадастралната карта
и кадастралния регистър на недвижимите имоти
за сгради с идентификатори 68134.6724.902.2,
68134.6724.902.3 и 68134.6724.902.4 в София, район
„Панчарево“, община Столична, област София
(столица).
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова

281
ЗАПОВЕД № РД-18-122
от 7 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на с.
Хума, община Самуил, област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 11.03.2021 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър –
Разград.
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

284
ЗАПОВЕД № РД-18-130
от 13 декември 2021 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Сираково, община Борован,
област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
285
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ЗАПОВЕД № РД-18-123
от 7 декември 2021 г.

С Т Р. 3 1

ЗАПОВЕД № РД-18-131
от 14 декември 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на с.
Хърсово, община Самуил, област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 11.03.2021 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър –
Разград.
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.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и Решение
№ 2499 от 7.03.2016 г. на Върховния административен съд на Република България, постановено по
адм.д. № 8559/2015 г., одобрявам кадастралната
карта и кадастралния регистър на недвижимите
имоти за поземлени имоти с идентификатори
68134.1331.25, 68134.1331.2170 и 68134.1331.2171 в
София, район „Надежда“, община Столична,
област София (столица).
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ОА-ДС-20-1
от 11 януари 2022 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8
от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи
(ППЗСПЗЗ), Протокол № РД-18-225(2)/28.09.2021 г.
на комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ и констативен протокол от 15.12.2021 г. на Община Трек
ляно одобрявам план на новообразувани имоти
по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за имот с идентификатор
№ 73047.80.102, намиращ се в м. Божанина (Над
Корубевци) в землището на с. Трекляно, община
Трекляно, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

252

Областен управител:
Ал. Пандурски

3. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-5 от 12.01.2022 г. за обект: Модернизация
на железен път, контактна мрежа и системи за
сигнализация и телекомуникации по железопътни участъци Пловдив – Крумово и Пловдив – Скутаре, включително в гарите Пловдив
разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен
пост Тракия, по проект „Развитие на железопътен
възел Пловдив“, Подучастъци № 2, 3, 4, 6 и 7 с
въведени етапи по смисъла на чл. 152, ал. 2 от ЗУТ:
Етап 1, включващ Подучастък № 2: междугарие
Пловдив – Пловдив разпределителна изток от км
155+946.04 до км 158+817.26, и Подучастък № 3:
гара Пловдив разпределителна от км 158+817.26
до км 159+827.95 по I железопътна линия; Етап
2, включващ Подучастък № 4: междугарие Пловдив разпределителна изток – Крумово от км
159+827.95 до км 162+850.00 по I железопътна
линия; Етап 3, включващ Подучастък № 6: междугарие Пловдив разпределителна изток – Тракия
от км 4+352.71 до км 7+450.00, и Подучастък
№ 7: Разделен пост Тракия от км 7+450.00 до
км 8+440.38 по VIII железопътна линия, разположени на територията на община „Родопи“ и
община Пловдив, област Пловдив. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
315
20. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-4 от 12.01.2022 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-11 от
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25.02.2020 г. (ДВ, бр. 18 от 2020 г.) за обект: „Изграждане на нови кейови стени на Пристанищен
терминал „Бургас Запад“, вертикална планировка,
техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона
за маневриране“, в ПИ 07079.618.21 и 07079.618.22
по КК на гр. Бургас с местоположение област
Бургас, община Бургас, със следните етапи: етап
№ 1: „Изграждане на кейови стени за корабни
места № 27 и № 28, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни
дейности в оперативната акватория и зона за
маневриране“; етап № 2: „Изграждане на кейови
стени за корабни места № 25А и № 26, вертикална
планировка, техническа инфраструктура и съ
оръжения и драгажни дейности в оперативната
акватория и зона за маневриране“, с въвеждане
на етапно изграждане, както следва: етап № 1:
„Изграждане на кейови стени за корабни места
№ 28, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в
оперативната акватория и зона за маневриране“;
етап № 2: „Изграждане на кейови стени за корабни
места № 27, вертикална планировка, техничес
ка инфраструктура и съоръжения и драгажни
дейности в оперативната акватория и зона за
маневриране“; етап № 3: „Изграждане на кейови
стени за корабни места № 26, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения
и драгажни дейности в оперативната акватория
и зона за маневриране“; етап № 4: „Изграждане
на кейови стени за корабни места № 25А, вертикална планировка, техническа инфраструктура и
съоръжения и драгажни дейности в оперативната
акватория и зона за маневриране“. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
239
22. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 1 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-6 от
17.01.2022 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-70 от 28.08.2020 г. (ДВ, бр. 78 от 2020 г.)
за обект: АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+060, подучастък от км 100+280 до км
103+060 за: Виадукт на км 100+820 и Виадукт на
км 101+730 и прилежащи стени от армиран насип
при съответните устои. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
317
62. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-3
от 12.01.2022 г. за строеж: Ремонт на въздушна
електропроводна линия СрН 20 kV – ВЕЛ „Червена“ от п/ст „Левски“, намираща се на територията на землищата на гр. Левски, с. Градище,
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с. Варана, с. Козар Белене, община Левски, област
Плевен, и с. Червена, с. Овча могила, община
Свищов, с. Бутово, община Павликени, област
Велико Търново. На основание чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
240
74. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-2
от 12.01.2022 г. за строеж: „Модернизация на
тягова подстанция Разград, прилежащите є сек
ционни постове Кривня и Самуил с изграждане
и включването им в система за телеуправление и
телесигнализация SCADA, както и гаранционно
поддържане и сервизно обслужване за период от
10 години“, на територията на: ПИ с идентификатори 61710.506.73, 61710.506.69, 61710.506.70, 61710.506.8
и 61710.506.2 – Разград, община Разград, област
Разград, ПИ с идентификатор 39832.131.426 –
с. Кривня, община Ветово, област Русе (Секци
онен пост Кривня), и УПИ III, кв. 56, с. Самуил,
община Самуил, област Разград (Секционен пост
Самуил). На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
235
544. – Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 194а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт, процедура за избор
на административен ръководител – председател
на Районния съд – Смолян – свободна длъжност.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободната длъжност в „Държавен вестник“
предложения за назначаване на административни
ръководители на съответния орган на съдебната
власт могат да се подават: в администрацията
на Висшия съдебен съвет; по електронен път с
квалифициран електронен подпис на официалния
имейл адрес на Висшия съдебен съвет – vss@
vss.justice.bg, или чрез лицензиран пощенски
оператор на официалния адрес на Висшия съдебен съвет – гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12.
Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от
диплома за завършено висше образование по
специалността „Право“; копие от удостоверение
за придобита юридическа правоспособност;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
на извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; концепция за
работата му като административен ръководител,
която трябва да съдържа: лична мотивация за
заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване
на достиженията и проблемите в досегашната
му дейност, набелязване на цели за развитието
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и мерки за тяхното достигане; удостоверение от
Националната следствена служба, Столичната
следствена служба или от окръжните следствени
отдели към окръжните прокуратури за образувани
досъдебни производства; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ, и
други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или
нравствените му качества.
343
544а. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определя на основание чл. 180, ал. 2,
т. 4 от ЗСВ датата, часа и мястото на провеждане
на писмения изпит по конкурса за първоначално
назначаване на длъжност „прокурор“ в районните
прокуратури, обявен с решение на Прокурорската
колегия на Висшия съдебен съвет по протокол
№ 11 от 31.03.2021 г. (ДВ, бр. 29 от 9.04.2021 г.),
както следва: дата – 19 февруари 2022 г. (събота), час – 9,00, място – Софийския университет
„Св. Климент Охридски“, бул. Цар Освободител
№ 15, гр. София.
344
620. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С210022-091-0001474/23.12.2021 г. възлага на
Иванка Ненкова Синикчийска, ЕГН 7212153578,
следния недвижим имот: самостоятелен обект в
сграда с предназначение за офис, с идентификатор 55155.501.6010.2.18 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-97 от 28.10.2007 г. на изпълнителния
директор на АГКК, придобит с нотариален акт
№ 134, том ХVІІ, дело № 4818/20.10.2006 г., намиращ се на партерен етаж в жилищна сграда, която
е разположена в поземлен имот с идентификатор
55155.501.6010.2 в Пазарджик, ул. Градинарска
№ 43, с площ 32,30 кв. м ведно с 3,88 кв. м от
общите части на сградата, с граници на имота на
същия етаж: 55155.501.6010.2.24, 55155.501.6010.2.21,
55155.501.6010.2.22; под обекта – няма; над обекта – 55155.501.6010.2.2.
208
18. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“,
на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постанов
ление за възлагане на недвижими имоти с изх.
№ С210004-091-0001364/8.12.2021 г., издадено от
публичен изпълнител при ТД на НАП – Велико
Търново, възлага на „Слънчев дар“ – АД, с ЕИК
103602803, с адрес: Варна, ул. Мария-Луиза № 9,
следния недвижим имот: поземлен имот – земеделска земя с идентификатор 40573.172.3, намиращ
се в с. Кулина вода, м. Горните лозя, община
Белене, област Плевен, по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-30 от 21.01.2019 г. на изпълнителния
директор на АГКК: нива с площ 7801 дка, пета
категория, при съседи: 40573.172.4, 40573.172.9,
40573.172.8, 40573.172.2, 40573.172.939 и по предходен план № 172003 по плана за земеразделяне на
с. Кулина вода, намиращ се в с. Кулина вода,
община Белене, област Плевен, с граници и
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съседи на имота: кад. № 000939 – полски път на
Общинска (Ст. Общината); имот № 172002 – нива
на Румяна Янкова; имот № 172008 – нива на
„Серес“ – ЕАД; имот № 172009 – нива на „Серес“ – ЕАД; имот № 172004 – нива на насл. Лазар
Лазаров, придобит с н.а. № 164, том 2, рег. № 1606,
дело № 187/2015 г., вх. рег. № 1047, акт № 91, том
3, дело № 476/2015 г., партидна книга стр. 19653,
вписан в Службата по вписванията – гр. Левски.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдия по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота. Постановление
за възлагане № C210004-091-0001364/8.12.2021 г.
е вписано в Сл у жбата по вписвани я та –
гр. Левски, на 22.12.2021 г. с акт № 144, том 9,
персонална партида 56535, № от дв. вх. peг. № 3531
от 22.12.2021 г.
244
41. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, дирекция „Събиране“, отдел „ Публични вземания“,
на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постанов
ление за възлагане на недвижими имоти с изх.
№ С210004-091-0001107/2.11.2021 г., издадено от
публичен изпълнител при ТД на НАП – Велико
Търново, възлага на „МВХ ГРУП“ – ООД, ЕИК
204121987, с адрес: Свищов, ул. Алеко Константинов № 1В, следния недвижим имот: поземлен
имот, КИД 65766.704.7.13, масивна двуетажна
сграда „Картонажен цех“, със з.п. 110,25 кв. м по
нотариален акт (н.а.), а по скица на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Велико Търново (СГКК), с площ 102 кв. м, и идентификатор
№ 65766.704.7.13 и прилежащата є земя от 171,98 кв. м.
Сградата е построена в парцел, намиращ се в
Свищов, Източна индустриална зона, представляващ по регулационния план на града – парцел „ПКИ Милан Василев“, с площ на парцела
5000 кв. м по нотариален акт (н.а.), а по скица на
СГКК – Велико Търново, с площ 5901 кв. м, и с
идентификатор № 65766.704.7, площ 110,25 кв. м,
намиращ се в Свищов, община Свищов, област
Велико Търново, ул. 33 Свищовски полк № 89,
с граници юг – ул. 33 Свищовски полк, изток и
север – общинско място, запад – БКС, придобит
с нотариален акт за собственост върху недвижим
имот, придобит по давност, № 151, том I, дело
№ 504 от 1993 г. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото
подлежи на вписване от съдия по вписванията
при районния съд по местонахождението на
имота. Постановление за възлагане № С210004091-0001107/2.11.2021 г. е вписано в Службата по
вписванията – Свищов, на 10.11.2021 г. с акт 158,
том 9, № от вх. рег. 3003 от 10.11.2021 г., № от
дв. вх. рег. 2991 от 10.11.2021 г.
330
298. – Воен ната а к а дем и я „Г. С. Ра ковски“ – София, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност доцент за военнослужещ
в област на висшето образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление 9.2. Военно
дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, за преподаване
на учебни дисциплини съгласно учебния план
за придобиване на ОКС „магистър“ в катедра
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„Военна и езикова подготовка“ на филиал „Информация и сигурност“ – един, срок за подаване
на документи за участие в конкурса 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
За дата на подаване на документите от кандидатите
се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски“.
Изискванията към кандидатите и необходимите
документи за участие в конкурса са определени
със Заповед № ОХ-26 от 12.01.2022 г. на министъра
на отбраната на Република България. Документи и справки – в София, бул. Евлоги и Христо
Георгиеви № 82, тел. 02/92-26-512.
241
2. – Техническият университет – София, обявява конкурс за Факултета по машиностроене и
уредостроене в Пловдив за главен асистент, вис
ше училище в професионално направление 5.1.
Машинно инженерство, специалност „Метрология
и метрологично осигуряване“ – един за нуждите
на катедра „Машиностроене и уредостроене“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се приемат във Филиала на
Техническия университет – София, в Пловдив,
ул. Цанко Дюстабанов № 25, тел. 032/659 552. Данните от конкурса не са държавна и служебна тайна.
223
48. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Неврология“ за нуждите на Катедрата по неврология на база УМБАЛ „Александровска“ със срок
2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431,
бул. Г. Софийски № 1, Клиника по неврология,
УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 946.
212
48а. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Неврология“ за нуждите на Катедрата по неврология на база МБАЛНП „Свети Наум“ със срок
2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431,
бул. Г. Софийски № 1, Клиника по неврология,
УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 946.
213
48б. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Вътрешни
болести“ за нуждите на Катедрата по вътрешни
болести на база Клиника по ендокринология към
УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийс
ки № 1, канцелария на Катедрата по вътрешни
болести, тел. 02/9230 346.
214
48в. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здраве-
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опазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Вътрешни
болести“ за нуждите на Катедрата по вътрешни
болести на база Клиника по нефрология към
УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431,
бул. Г. Софийски № 1, канцелария на Катедрата
по вътрешни болести, тел. 02/9230 346.
215
48г. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Акушерство и гинекология“ за нуждите на
Катедрата по акушерство и гинекология на база
СБАЛАГ „Майчин дом“ със срок 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2,
СБАЛАГ „Майчин дом“, Катедра по акушерство
и гинекология, ет. 1, стая № 113, тел. 02/9172 376.
216
48д. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Анатомия,
хистология и цитология“ за нуждите на Катедрата
по анатомия, хистология и ембриология със срок
2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431,
ул. Здраве № 2, Катедра по анатомия, хистология и ембриология, ет. 3, стая № 2 – секретар,
тел. 02/9172 601.
217
60. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за главни
асистенти по: област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.2. Химически
науки (Физикохимия и колоидна химия) – един;
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.12. Хранителни
технологии (Суровинознание на плодовете и
зеленчуците, Хладилна технология на плодовете
и зеленчуците) – един, двата със срок 2 месеца
от датата на обнародване в „Държавен вестник“.
Документи се подават в Университета по хранителни технологии – Пловдив, бул. Марица № 26,
тел. 032/603 603.
325
35. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в област на висше образование 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна
специалност „Селекция и семепроизводство на
културните растения (Растителни биотехнологии)“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“ – тел. 032/654 274.
333
123. – ВВМ У „Н. Й. Вапцаров“ – Варна,
обявява конкурси за академични длъжности по
следните професионални направления: за академична длъжност главен асистент за цивилен
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служител в катедра „Мениджмънт и логистика“
във факултет „Навигационен“ в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, учебни дисциплини:
„Счетоводство“, „Статистика и анализ на данни“
и „Стокознание“ – един; за академична длъжност
главен асистент за цивилен служител в катед
ра „Мениджмънт и логистика“ във факултет
„Навигационен“ в област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, учебна
дисциплина „Транспортна логистика и мултимодален транспорт“ – един; за академична длъжност
доцент за цивилен служител в катедра „Мениджънт
и логистика“ във факултет „Навигационен“ в област на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.7. Администрация и управление, учебни дисциплини: „Управление на безопасността, околната
среда и сигурността в логистиката“, „Управление на качеството“, „Въведение в логистика“ и
„Спедиция“ – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки:
на тел.: 052/55 22 43, 052/55 22 22 – централа, и
на сайта на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на документи във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,
Варна, ул. Васил Друмев № 73, регистратура за
некласифицирана информация, ет. 1.
204
7. – Институтът по биоразнообразие и екосис
темни изследвания (ИБЕИ) при БАН, София,
обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност „Хидробиология“, за нуждите на секция „Функционална
екология и биоресурси на морски и крайбрежни
екосистеми“ на отдел „Водни екосистеми“ – един,
със срок за подаване на документи 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите и документите по конкурса
са публикувани на сайта на института: www.iber.
bas.bg. Справки: при научния секретар на ИБЕИ
(тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com). Документи се подават в деловодството на ИБЕИ,
София, бул. Цар Освободител № 1.
210
25. – Институтът за литература към БАН – София, обявява 2 конкурса в професионално направление 2.1. Филология за: доцент по научна
специалност „Българска литература (Нова и съвременна българска литература)“ – един, и доцент
по научна специалност „Литература на народите
на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
(Френска литература)“ – един, двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в канцеларията на института – София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 7,
стая 704, тел. 02/979-29-90.
242
30. – Инстит у т ът по органична х ими я с
Център по фитохимия при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност главен
асистент в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика
по професионално направление 4.2. Химически
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науки, научна специалност „Органична химия“
за нуждите на лаборатория „Органични реакции
върху микропорести материали“ (ОРММ) – един.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 9, стая 206, тел. 02/872 48 17.
326
1. – Институ т ът по зеленчу кови култу ри
„Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в професи
онално направление 6.1. Растениевъдство, научна
специалност „Селекция и семепроизводство на
културните растения“ – един, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие в конкурса се представят в
ЦУ на Селскостопанската академия, София 1373,
ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 60.
245
1. – Земеделският институт – Стара Загора,
към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент в
професионално направление 6.3. Животновъдство
по научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника
на размножаването“ – един, за нуждите на Земеделския институт – Стара Загора, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в ЦА на ССА, София 1373,
ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.
334
91. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за с. Безденица, община
Монтана – 03201.121.9, 03201.121.60, 03201.122.24,
03201.122.61, 03201.125.23, 03201.136.45, 03201.138.2,
03201.138.43, 03201.139.41, 03201.190.1, 03201.190.109,
03201.190.110, 03201.301.10, 03201.301.20, 03201.301.30,
03201.301.40, 03201.301.50, 03201.301.62, 03201.301.90,
0 32 01. 3 01.10 0 , 0 32 01. 3 01.110 , 0 32 01. 3 01.1 53,
0 32 01. 3 01.1 55, 0 32 01. 3 01.1 5 6 , 0 32 01. 3 01.17 0 ,
0 32 01. 3 0 2 .10 0 , 0 32 01. 3 0 2 .110 , 0 32 01. 3 0 2 .1 2 0 ,
0 32 01. 3 0 2 .1 2 3, 0 32 01. 3 0 2 .1 3 0 , 0 32 01. 3 0 2 . 2 4 0 ,
0 32 01. 3 0 2 .410 , 0 32 01. 3 0 2 .450 , 0 32 01. 3 0 2 .4 6 0 ,
0 3 2 01 . 3 0 2 . 4 61 , 0 3 2 0 1 . 3 0 3 . 9 6 , 0 3 2 0 1 . 3 0 3 . 9 8 ,
0 32 01. 3 0 3.10 0 , 0 32 01. 3 0 3.110 , 0 32 01. 3 0 3.1 2 0 ,
0 32 01. 3 0 3.1 3 0 , 0 32 01. 3 0 3.14 0 , 0 32 01. 3 0 3.1 5 0 ,
0 32 01. 3 0 3.16 0 , 0 32 01. 3 0 3.17 0 , 0 32 01. 3 0 3.18 0 ,
0 32 01. 3 0 3. 2 70 , 0 32 01. 3 0 3. 2 8 0 , 0 32 01. 3 0 3. 29 0 ,
0 32 01. 3 0 3. 3 0 0 , 0 32 01. 3 0 3. 310 , 0 32 01. 3 0 3. 32 0 ,
0 32 01. 3 0 3. 33 0 , 0 32 01. 3 0 3. 350 , 0 32 01. 3 0 3. 3 6 0 ,
0 32 01. 3 0 3. 391, 0 32 01. 3 0 3. 39 2 , 0 32 01. 3 0 3. 39 3,
03201.303.394, 03201.303.395, 03201.303.400; за
с. Доктор Йосифово, община Монтана – 21840.31.687,
21840.48.905, 21840.54.20, 21840.54.22, 21840.54.26,
21840.54.27, 21840.54.33, 21840.54.728, 21840.54.734,
21840.54.739, 21840.72.1, 21840.72.448, 21840.72.449,
21840.72.454, 21840.72.455, 21840.72.576, 21840.72.577,
21840.74.380, 21840.80.2, 21840.80.3, 21840.80.4,
21840.80.490, 21840.80.552, 21840.80.611, 21840.80.612,
21840.80.613, 21840.80.624, 21840.80.631, 21840.80.632,
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21840.80.638, 21840.80.639, 21840.80.644, 21840.81.700,
21840.81.705, 21840.81.706, 21840.81.707, 21840.81.735,
21840.81.736, 21840.81.737, 21840.81.738, 21840.81.739,
21840.81.795, 21840.85.3, 21840.85.542, 21840.87.4,
21840.87.553, 21840.87.554, 21840.87.555, 21840.87.559,
21840.87.560, 21840.87.561, 21840.87.562, 21840.87.563,
21840.87.564, 21840.87.565, 21840.87.569, 21840.87.571,
21840.87.676, 21840.87.824, 21840.90.4, 21840.90.14,
21840.90.569, 21840.90.572, 21840.90.573, 21840.90.574,
21840.90.594, 21840.90.615, 21840.111.869, 21840.111.883,
218 4 0 .111.9 01 , 218 4 0 .111.9 39, 218 4 0 .111.9 57,
218 4 0 .111.9 6 3 , 218 4 0 .111.9 7 0 , 218 4 0 .116 . 6 5 6 ,
218 4 0 .116 . 6 57, 218 4 0 .116 .76 5, 218 4 0 .116 .9 7 7,
21840.116.978, 21840.116.979, 21840.116.980, 21840.117.6,
21840.117.8, 21840.117.9, 21840.117.161, 21840.117.407,
218 4 0 .117. 4 0 8 , 218 4 0 .117. 418 , 218 4 0 .117. 41 9,
218 4 0 .117. 42 0 , 218 4 0 .117. 431 , 218 4 0 .117. 51 5,
218 4 0 .117. 516 , 218 4 0 .117. 517, 218 4 0 .117. 521 ,
218 4 0 .117. 52 2 , 218 4 0 .117. 52 3 , 218 4 0 .117. 52 4 ,
218 4 0 .117. 53 0 , 218 4 0 .117. 532 , 218 4 0 .117. 53 4 ,
218 4 0 .117. 53 6 , 218 4 0 .117. 53 7, 218 4 0 .117. 53 8 ,
21840.128.6, 21840.142.1, 21840.147.4, 21840.147.703,
218 4 0 .6 8 2 . 37 7, 218 4 0 .6 8 4.76 0 , 218 4 0 .6 8 4.76 5,
218 4 0 . 6 8 4 .76 9, 218 4 0 . 6 8 4 .7 74 , 218 4 0 .117.117,
218 4 0 .117.118 , 218 4 0 .117.11 9, 218 4 0 .117.1 2 0 ,
218 4 0 .117.1 21 , 218 4 0 .117.1 2 2 , 218 4 0 .117.1 2 3 ,
21840.117.125, 21840.117.159, 21840.117.160; за
с. Славотин, общ и на Мон та на – 67043.19.11,
67043.240.59, 67043.240.62; за с. Горна Бела речка, община Вършец – 16119.12.74, 16119.13.10,
16119.15.3, 16119.15.139, 16119.15.173, 16119.15.176,
16119.15.188, 16119.15.189, 16119.15.190, 16119.15.191,
16119.15.192, 16119.23.3, 16119.24.2, 16119.25.166,
16119.89.89, 16119.92.10, 16119.92.11; за с. Долна Бела
речка, община Вършец – 22019.150.12, 22019.183.2,
22019.183.3, 22019.183.224, 22019.205.4, 22019.327.41;
за с. Спанчевци, община Вършец – 68179.27.33,
68179.27.60, 68179.28.141, 68179.34.55, 68179.40.63,
68179.40.87, 68179.40.148, 68179.40.149, 68179.49.182,
68179.54.1, 68179.54.3, 68179.54.126, 68179.54.181,
68179.54.182, 68179.54.183, 68179.54.244. Проектите
за изменение се намират в Службата по геодезия,
картография и кадастър – Монтана. В 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят
с проектите и да изразят писмено становище с
представяне на доказателства.
306
91а. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за с. Александър Стамболийски, община Генерал Тошево – 00360.56.37,
00360.56.36, 00360.56.35, 00360.21.12, 00360.21.11,
00360.15.60, 00360.56.178, 00360.55.2, 00360.44.64; за
с. Балканци, община Генерал Тошево – 02484.20.75,
02484.74.74, 02484.85.81, 02484.87.87, 02484.87.163,
02484.93.123, 02484.93.121, 02484.93.120, 02484.501.2,
02484.501.3, 02484.73.16; за с. Бежаново, община
Генерал Тошево – 03157.8.2, 03157.8.3, 03157.9.1,
03157.9.2, 03157.10.7, 03157.23.1, 03157.23.4; за
с. Василево, община Генерал Тошево – 10183.13.62,
10183.13.74, 10183.13.64, 10183.72.71, 10183.170.137; за
с. Великово, община Генерал Тошево – 10422.60.57;
за с. Вичово, община Генерал Тошево – 11329.12.25;
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за с. Горица, община Генерал Тошево – 18575.103.12,
18575.103.16, 18575.103.95, 18575.107.1, 18575.107.54,
18575.108.1, 18575.107.48; за с. Калина, община Генерал Тошево – 35393.120.1, 35393.120.3, 35393.120.95,
35393.125.90, 35393.888.1; за с. Конаре, община Генерал Тошево – 38217.13.64; за с. Люляково, община
Генерал Тошево – 44714.10.1, 44714.23.1, 44714.23.5,
44714.23.6, 44714.23.29, 44714.23.58, 44714.23.59,
44714.57.1, 44714.56.9, 44714.56.10, 44714.56.4; за
с. Малина, община Генерал Тошево – 46351.18.2,
46351.19.1, 46351.19.83, 46351.19.63, 46351.19.65; за
с. Преселенци, община Генерал Тошево – 58181.18.195,
58181.40.170, 58181.40.174, 58181.40.175, 58181.402.165,
58181.4 0 2 . 3 6 8 , 58181.4 0 2 . 32 8 , 58181.4 0 2 . 32 9,
58181.4 0 2 . 2 8 9, 5 8181.4 0 2 .41 2 , 5 8181.1 57. 2 78 ,
5 8181.1 57. 2 9 5, 5 8181.1 57. 2 75, 5 8181.1 57. 2 71 ,
5 8181.1 57. 2 7 2 , 5 8181.1 57. 2 7 3 , 5 8181.1 57. 3 67,
5 8181.1 57.1 52 , 5 8181.14 9. 2 62 , 5 8181.14 9. 2 6 3 ,
58181.149.264, 58181.129.144, 58181.129.359, 58181.168.18,
58181.168.16, 58181.157.279, 58181.149.2; за с. Рогозина,
община Генерал Тошево – 62829.25.1, 62829.35.23,
62829.38.106; за с. Сираково, община Генерал
Тошево – 66620.40.36, 66620.26.72, 66620.26.88,
66620.26.93, 66620.38.2, 66620.38.33, 66620.38.42,
66620.38.39, 66620.87.34; за с. Спасово, община Генерал Тошево – 68196.39.3, 68196.50.4, 68196.50.5,
68196.50.7, 68196.50.11, 68196.50.13, 68196.50.14,
68196.50.16, 68196.50.21, 68196.50.25, 68196.50.26,
68196.57.8, 68196.57.18, 68196.57.20, 68196.57.24,
68196.66.2, 68196.66.5, 68196.66.8, 68196.66.501,
68196.57.11, 68196.50.23, 68196.50.8; за с. Средина,
община Генерал Тошево – 68326.10.79, 68326.13.96;
за с. Сърнино, община Генерал Тошево – 70634.41.2,
70634.41.3, 70634.41.56, 70634.41.60, 70634.41.104,
70634.41.105, 70634.41.106, 70634.38.111, 70634.41.107,
70634.41.114, 70634.41.116, 70634.41.142, 70634.46.43,
70634.47.81, 70634.45.107, 70634.45.64, 70634.45.65,
70634.45.62, 70634.45.63, 70634.41.110, 70634.41.111,
70634.41.113, 70634.46.90, 70634.46.92, 70634.46.93,
70634.46.94, 70634.46.97, 70634.46.101, 70634.46.102,
70634.46.104, 70634.46.105, 70634.46.103, 70634.46.114,
70634.53.55; за с. Чернооково, община Генерал Тошево – 81219.14.31, 81219.45.2, 81219.45.5, 81219.45.12,
81219.45.77, 81219.47.1, 81219.47.2, 81219.47.37,
81219.49.2, 81219.49.6, 81219.49.12, 81219.49.13,
81219.50.1, 81219.50.41, 81219.52.11, 81219.53.3,
81219.53.83, 81219.53.84, 81219.53.160, 81219.53.164,
81219.53.166, 81219.53.187, 81219.53.188, 81219.53.1.
Проектите за изменение се намират в Службата
по геодезия, картография и кадастър – Добрич.
В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
се запознаят с проектите и да изразят писмено
становище с представяне на доказателства.
307
91б. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри за
отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице
по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти
с идентификатори: за с. Пчелник, община Долни
чифлик – 58921.12.30, 58921.13.292, 58921.16.219,
58921.21.342, 58921.22.342, 58921.50.54, 58921.53.571;
за с. Кривини, община Долни чифлик – 39801.1.258,
39801.13.64, 39801.14.59, 39801.14.248, 39801.18.3,
39801.18.4, 39801.18.5, 39801.18.44, 39801.18.46,
39801.18.48, 39801.18.49, 39801.18.50, 39801.18.51,
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39801.18.52, 39801.18.75, 39801.18.76, 39801.18.77,
39801.18.78, 39801.18.102, 39801.18.113, 39801.18.114,
39801.18.118, 39801.18.119, 39801.18.130, 39801.18.150,
39801.18.151, 39801.18.240, 39801.21.26, 39801.21.72,
39801.22.15, 39801.22.35, 39801.22.62, 39801.22.66,
39801.22.67, 39801.22.88; за с. Юнец, община Дол
ни чифлик – 86088.10.46, 86088.10.69, 86088.11.49,
86088.16.21, 86088.16.22, 86088.16.35, 86088.16.64,
86088.16.67, 86088.16.114, 86088.18.35, 86088.18.44,
86088.18.45, 86088.20.61, 86088.22.9, 86088.22.46,
86088.22.89, 86088.23.2, 86088.23.3, 86088.23.36.
Проектите за изменение се намират в Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
се запознаят с проектите и да изразят писмено
становище с представяне на доказателства.
308
91в. – Агенцията по геодезия, картография
и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР
съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри за неу рбанизираната територия на
гр. Аксаково, община Аксаково, за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на
проекти, изработени от правоспособно лице по
ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с
идентификатори: 00182.6.1, 00182.6.2, 00182.6.3,
00182.6.354, 00182.8.28, 00182.8.32, 00182.8.34,
00182.8.43, 00182.9.1, 00182.9.2, 00182.9.3, 00182.9.4,
00182.9.5, 00182.9.6, 00182.9.7, 00182.9.8, 00182.9.23,
0 0182.9.26, 0 0182.9.30, 0 0182.9.43, 0 0182.9.4 4,
0 0182 .9.46, 0 0182 .9.47, 0 0182 .9.4 8, 0 0182 .9.49,
0 0182.9.50, 0 0182.9.52 , 0 0182.9.53, 0 0182.9.64,
0 0182 .9.65, 0 0182 .9.66, 0 0182 .9.67, 0 0182 .9.68,
0 0182 .9.70, 0 0182 .9.71, 0 0182 .9.72 , 0 0182 .9.73,
00182.9.74, 00182.9.75, 00182.9.76, 00182.9.77, 00182.9.78,
0 0182.9.79, 0 0182.9.80, 0 0182.9.82 , 0 0182.9.88,
0 0182 .9.89, 0 0182 .9.93, 0 0182 .9.94, 0 0182 .9.95,
00182.9.96, 00182.9.97, 00182.9.100, 00182.9.101,
00182.9.104, 00182.9.105, 00182.28.29, 00182.28.31,
00182.28.60, 00182.28.151, 00182.32.116, 00182.34.1,
00182.34.57, 00182.37.31, 00182.37.32, 00182.37.33,
00182.37.63, 00182.37.86, 00182.37.92, 00182.37.116,
00182.37.128, 00182.37.149, 00182.39.122, 00182.49.144,
00182.60.79, 00182.60.80, 00182.60.85. Проектите за
изменение се намират в Службата по геодезия,
картография и кадастър – Варна. В 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят
с проектите и да изразят писмено становище с
представяне на доказателства.
309
1. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за урбанизираната територия в землището
на гр. Аксаково, община Аксаково, 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 – Варна.
310
4. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри на недвижимите
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имоти за урбанизираните територии в землищата
на с. Пчелник, с. Кривини и с. Юнец, община
Долни чифлик, 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 – Варна.
313
2. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Добрич, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри на недвижимите
имоти за урбанизираните територии в землищата
на с. Александър Стамболийски, с. Балканци,
с. Бежаново, с. Василево, с. Великово, с. Вичово,
с. Горица, с. Калина, с. Конаре, с. Люляково,
с. Малина, с. Преселенци, с. Рогозина, с. Сираково, с. Спасово, с. Средина, с. Сърнино,
с. Чернооково, община Генерал Тошево, 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 – Добрич.
311
3. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Монтана, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри на недвижимите
имоти за урбанизираните територии в землищата
на с. Безденица, с. Доктор Йосифово, с. Славотин,
община Монтана, с. Горна Бела речка, с. Долна
Бела речка, с. Спанчевци, община Вършец, 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 – Монтана.
312
19. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) на
м. Бистрица при 612з; план за улична регулация
(ПУР) – нови улици от о.т. 612и (нова) през нови
о.т. 750-о.т. 751-о.т. 752-о.т. 753-о.т. 754-о.т. 755о.т. 756-о.т. 757-о.т. 758-о.т. 759-о.т. 760-о.т. 761 до
о.т. 762; план за регулация (ПР) за урегулиране на
поземлени имоти с идентификатори 04234.6962.6
и 04234.6959.67 по КККР на с. Бистрица – създаване на УПИ I-6 „за ЖС“ в нов кв. 13в, и УПИ
I-67 „за ЖС“ в нов кв. 105, м. Бистрица; план за
застрояване на нови УПИ I-6 „за ЖС“, кв. 13в,
и УПИ I-67 „за ЖС“, кв. 105, м. Бистрица, район
„Панчарево“, и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ.
Проектът е изложен в Район „Панчарево“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общината чрез Район „Панчарево“.
209
10. – Община Батак на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 263 от
29.11.2021 г., взето с протокол № 20 на заседание
на Общинския съвет – Батак, е одобрен проект за
подробен устройствен план във връзка с промяна
предназначението на земеделски земи за поземлен
имот с идентификатор 02837.504.105, местност
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Дъното – Балабанова борика по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Батак,
одобрени със Заповед № РД-18-10 от 12.04.2011 г.
на изпълнителния директор на АГКК. Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ чрез Община Батак пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
246
11. – Община Батак на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 264 от
29.11.2021 г., взето с протокол № 20 на заседание
на Общинския съвет – Батак, е одобрен проект
за подробен устройствен план на ул. Мадара от
о.т. 76 до о.т. 78 „А“ по регулационния план на
с. Нова махала, община Батак. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от
ЗУТ чрез Община Батак пред Административния
съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
247
18. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабел 20 kV за
външно ел. захранване на имот с идентификатор 04279.38.65 в местността Кури дере-Ш.22 по
кадастралната карта на Благоевград с трасе и
сервитут, засягащи и ограничаващи ползването
на имот с идентификатор 04279.38.51 (полски
път – общинска собственост) по кадастралната
карта на Благоевград. Проектът се намира в
стая 219 в сградата на Община Благоевград. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Благоевград.
336
1. – Община Ветово на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 491 по протокол № 37 от
18.12.2021 г. на Общинския съвет – Ветово, е
одобрен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за техническата
инфраструктура за външно електрозахранване
до поземлен имот с идентификатор 66229.13.44,
местност Исиденца, гр. Сеново, община Ветово,
област Русе. Проектът се намира в сградата на
общинската администрация, ет. 1, стая № 4, отдел
„Устройство на територията“. Съгласно чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да обжалват решението пред Административния съд – Русе, чрез кмета на община Ветово в
30-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“.
249
2. – Община Горна Оряховица на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица, че с Решение № 667 от протокол № 35 от
16.12.2021 г. на Общинския съвет – Горна Оряховица, е одобрен проект за частично изменение на
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за обект:
„Външно ел. трасе за присъединяване на обект за
производство на електрическа енергия“, намиращ
се в кв. 1 по плана на с. Янтра, община Горна
Оряховица, което трасе преминава през ПИ с
идентификатор 87453.90.23 по КККР на с. Янтра,
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община Горна Оряховица – публична общинска
собственост. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да подават възражения по проекта чрез
Община Горна Оряховица до Административния
съд – Велико Търново.
233
184. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии – обект „Уличен водопровод“ за захранване
на ПИ 51500.52.28 по кадастралната карта на
гр. Несебър, м. Инджекьойско блато. Трасето на
водопровода започва от съществуваща шахта в
ПИ 51500.56.45 с площ 10 413 кв. м, с вид територия „Територия, заета от води и водни обекти“, и
начин на трайно ползване „Отводнителен канал“,
публична държавна собственост, продължава
през същия имот, пресича ПИ 51500.56.44 с
площ 7572 кв. м, с вид територия „Земеделска“ и
начин на трайно ползване „За селскостопански,
горски, ведомствен път“, публична общинска
собственост, и завършва във водомерна шахта в ПИ 51500.52.28 по КККР на гр. Несебър,
м. Инджекьойско блато. Дължината на трасето
на водопровода е общо 90,09 м в земеделска и
в територия, заета от води и водни обекти, като
80,64 м попадат в ПИ 51500.56.45 в територия,
заета от води и водни обекти, и 9,45 м попадат
в ПИ 51500.56.44 в земеделска територия. Определена е сервитутна граница по 0,35 м от двете
страни спрямо оста на трасето на водопровода.
Площите с ограничение са общо 62 кв. м, като
56 кв. м попадат в ПИ 51500.56.45 и 6 кв. м попадат в ПИ 51500.56.44 по кадастралната карта на
гр. Несебър, м. Инджекьойско блато. Проектът
за ПУП – ПП е изложен в сградата на общинската администрация – Несебър, ул. Еделвайс
№ 10, ет. 3, стая 37. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Несебър.
226
186. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – обект
„Ново оптично трасе за проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством
ЕЕСМ за общински администрациии“. Трасето на
оптичния кабел преминава през ПИ 51500.89.8 по
кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу,
с площ 251 кв. м, с вид територия „Земеделска“
и начин на трайно ползване „Пасище“, публична
общинска собственост. Дължината на трасето на
оптичния кабел е 68 м в земеделска територия в
ПИ 51500.89.9. Определен е сервитут по 0,20 м от
двете страни спрямо оста на трасето на оптичния кабел. Площите с ограничение са 34 кв. м
в ПИ 51500.89.9 по кадаст ра лната карта на
гр. Несебър, м. Кокалу. Проектът за ПУП – ПП
е изложен в сградата на общинската администрация – Несебър, ул. Еделвайс № 10, ет. 3, стая 37.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Несебър.
224
187. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за устройствена план-схема
за обект „Ново трасе за проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством
ЕЕСМ за общински администрации“. Трасето на
оптичния кабел преминава през ПИ 51500.73.34
с площ 36 810 кв. м, с вид територия „Територия
на транспорта“ и начин на трайно ползване „За
път от републиканската пътна мрежа“, публична
държавна собственост; ПИ 51500.75.27 с площ
12 131 кв. м, с вид територия „Територия на
транспорта“ и начин на трайно ползване „За
местен път“, публична общинска собственост;
ПИ 51500.503.325 с площ 24 054 кв. м, с вид
територия „Урбанизирана“ и начин на трайно
ползване „За местен път“, публична общинска
собственост; ПИ 51500.508.24 с площ 10 837 кв. м,
с вид територия „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична
общинска собственост, и ПИ 51500.505.368 с площ
40 542 кв. м, с вид територия „Урбанизирана“
и начин на трайно ползване „За второстепенна
улица“, публична общинска собственост. Дължината на трасето на оптичния кабел е 1198 м,
като 8,50 м попадат в ПИ 51500.73.34; 373,4 м
попадат в ПИ 51500.75.27; 696,60 м попадат в ПИ
51500.503.325; 38,80 м попадат в ПИ 51500.508.24 и
89 м попадат в ПИ 51500.505.368 по кадастралната
карта на гр. Несебър. Определен е сервитут по
0,40 м от двете страни спрямо оста на трасето
на оптичния кабел. Площите с ограничение са
общо 482,52 кв. м, като 3,40 кв. м попадат в ПИ
51500.73.34; 149,36 кв. м попадат в ПИ 51500.75.27;
278,64 кв. м попадат в ПИ 51500.503.325; 15,52 кв. м
попадат в ПИ 51500.508.24 и 35,60 кв. м попадат
в ПИ 51500.505.368 по кадастралната карта на
гр. Несебър. Проектът за устройствена план-схема
е изложен в сградата на общинската администрация – Несебър, ул. Еделвайс № 10, ет. 3, стая 37.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Несебър.
225
3. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 562
от 20.12.2021 г. на Общинския съвет „Марица“ е
одобрен ПУП – парцеларен план за обект: Кабелна
линия от стълб № 11 от ВМрНН, разположен в ПИ
62858.501.1018 по плана на с. Рогош, до съществуващо електромерно табло ТЕПО, монтирано
на границата на ПИ 66915.25.122 по кадастралната карта на с. Скутаре, 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.
327
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39. – Община Полски Тръмбеш на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация (ЧИ на
ПУП – ПУР) за улица от о.т. 73 – о.т. 71 – о.т. 72 и
улица от о.т. 250 – о.т. 71 – о.т. 242, с. Обединение,
и частично изменение на подробен устройствен
план – план за регулация за поземлени имоти
с идентификатори 53014.500.3202, 53014.500.3201,
53014.50 0.3056 и 53014.50 0.3204 по К К К Р на
с. Обединение. С Решение № 397 от протокол
№ 28 от 23.12.2021 г. на заседание на ОбС – гр.
Полски Тръмбеш, е разрешено изработването на
проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация (ЧИ на
ПУП – ПУР) за улица от о.т. 73 – о.т. 71 – о.т. 72 и
улица от о.т. 250 – о.т. 71 – о.т. 242, с. Обединение,
и частично изменение на подробен устройствен
план – план за регулация за поземлени имоти
с идентификатори 53014.500.3202, 53014.500.3201,
53014.50 0.3056 и 53014.50 0.3204 по К К К Р на
с. Обединение. Проектът е на разположение за
разглеждане в Община Полски Тръмбеш, отдел
„Устройство на територията“, ет. 3, стая 303. Заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
331
3. – Община Правец на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 213 от 23.12.2021 г. на Общинския съвет – гр. Правец, е одобрен проект
за изменение на ПУП – план за регулация на
гр. Правец от новопроектирана осова точка
№ 20 0 0 п рез новоп роек т и ра на осова т оч к а
№ 2001 до новопроектирана осова точка № 2002
и създаване на проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация на гр. Правец
от новопроектирана точка № 2002 до осова точка
№ 123 от действащия ПР на гр. Правец, община
Правец Софийска област. Решението подлежи
на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1, т. 1 и
4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Правец пред
Административния съд – Софийска област.
259
1. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до ПИ 65348.68.176 в
м. Люцерните, землище на с. Сандрово, община
Русе. Трасето засяга имоти с идентификатори:
65348.68.65 с НТП „За селскостопански, горски,
ведомствен път“ и 65348.68.173 с НТП „За местен път“ – общинска собственост. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
211
3. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на
с. Ковачевци, община Самоков – премахване на
улица с о.т. 48 – 49 и част от улица с о.т. 47 – 48
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и прокарване на нова улица с о.т. 68 – 48а – 48б,
изменение регулационните граници на УПИ ІV98 в кв. 10 по съществуващите имотни граници
и уличната регулация на УПИ ІІІ-99 в кв. 11. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Самоков.
339
56. – Община Суворово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект:
„Подробен устройствен план – парцеларен план за
част от полски път с идентификатор 35376.10.141
и полски път с идентификатор 35376.36.37 по кадастралната карта на землище с. Калиманци за
изграждане на път през горецитираните поземлени имоти“. Проектът е изложен за запознаване
в Община Суворово, стая № 405. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
318
20. – Община Трявна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
за частично изменение на регулационния план
на гр. Плачковци, община Трявна, в обхват – от
кв. 5 и улици с нови основни точки 8а – 8б – 18а –
18б – 18в – 18г – 18д – 18е – 18ж – 18з – 18и – 23а –
23б. Проектът е изложен за разглеждане в стая
№ 207, ет. 2 в сградата на Община Трявна и стая
№ 102, ет. 1 в сградата на Кметство Плачковци.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
248
29. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен план) за трасе на подземна кабелна линия
НН 1 kV и електромерно табло за външно ел.
захранване на „База за селскостопанска техника“
в поземлен имот с идентификатор 80306.41.6 по
КККР, намиращ се в землището на с. Челник,
община „Тунджа“, област Ямбол. Трасето на подземната кабелна линия НН 1 kV започва от съществуващ ТП „Челник 1“, монтиран на улица между
о.т. 165 до о.т. 18 (общинска публична собственост),
преминава през поземлен имот с идентификатор
80306.41.218, вид собственост – държавна публична, вид територия – територия на транспорта,
НТП – за път от републиканската пътна мрежа,
прави чупка и завършва в електромерно табло
на поземлен имот с идентификатор 80306.41.18,
местност До село, вид собственост – общинска
публична, вид територия – земеделска, НТП – за
местен път, по КККР, намиращи се в землището
на с. Челник, община „Тунджа“, област Ямбол.
Проектът е на разположение на заинтересуваните
лица в отдел „Благоустройство“ на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
234
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас, против: чл. 12, ал. 3 в частта
„... Председателския съвет ...“, чл. 31, ал. 4 и 5,
чл. 32, ал. 4 и чл. 93, ал. 1 в частта „... Председателския съвет ...“ от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и вза
имодействието му с общинската администрация
на Община Айтос, мандат 2019 – 2023 г. (приет
с Решение № 3 от 29.11.2019 г., пр. № 2, в сила
от момента на приемането му; изм. с Решение
№ 179 от 27.11.2020 г., пр. № 14, в сила от деня на
приемането). По оспорването е образувано адм. д.
№ 2752/2021 г., насрочено за разглеждане в открито съдебно заседанието на 10.02.2022 г. от 10 ч.
228
Административният съд – Варна, ХІІ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 2437/2021 г. по описа на Административния
съд – Варна, по постъпила жалба против разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от Наредбата за изграждане,
стопанисване, контрол и опазване на зелената
система на територията на община Варна, приета с Решение № 1227-8(14)701 от 2.04.2009 г. на
Общинския съвет – Варна. Производството по
делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 10.03.2022 г. от 13 ч.
254
Административният съд – Пловдив, първо
отделение, ХVІІІ състав, на основание чл. 181
във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че от
Окръжната прокуратура – Пловдив, е постъпило
оспорване на чл. 20, т. 1, чл. 21, ал. 1 и 2, чл. 68,
ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии
и на общинската администрация на Общинския
съвет „Родопи“, приет с Решение № 08, взето
с протокол № 02 от 28.01.2016 г. на заседание
на Общинския съвет при Община „Родопи“,
област Пловдив, за което е образувано адм. д.
№ 3221/2021 г. по описа на Административния
съд – Пловдив.
323
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Фондация „Гринберг“ – Пловдив, на Наредба № 23 за престой и
паркиране на превозни средства, управлявани
или превозващи лица с трайни увреждания на
територията на община Дулово, приета с Решение № 298 по протокол № 20 от 30.08.2013 г. от
заседание на Общинския съвет – Дулово, по което
е образувано адм. д. № 235/2021 г. по описа на
Административния съд – Силистра, насрочено
за 9.03.2022 г. от 10,30 ч.
346
Административният съд – Смолян, на основание чл. 185 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 5/2022 г. по протест на Окръжната
прокуратура – Смолян, срещу разпоредбите на
чл. 4, ал. 2, чл. 20, ал. 1, т. 1, чл. 21, 22, чл. 66,
ал. 1 в частта „… подпомаган от Председателския
съвет …“, ал. 4 и чл. 137, ал. 2 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – Девин, неговите комисии и взаимодейст-
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вието му с общинската администрация, приет с
Решение № 33 от 30.12.2019 г. по протокол № 4
на Общинския съвет – Девин. Съдът уведомява,
че делото е насрочено за 23.02.2022 г. от 13,30 ч.,
като заинтересованите лица могат да поискат с
писмена молба да се присъединят към оспорването
или да встъпят като страна наред с административния орган до началото на устните състезания
при всяко положение на делото.
255
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 8/2022 г. по протест на Районната
прокуратура – Смолян, срещу разпоредбите на
чл. 15, чл. 16, ал. 1, т. 2 в частта „… съвместно с
членовете на председателския съвет“, чл. 18, ал. 1,
т. 2, чл. 19, ал. 1, т. 1 – 4 и ал. 2, чл. 20, ал. 1,
т. 1 – 5 и ал. 2, чл. 31, ал. 2, чл. 56, ал. 1 и ал. 2,
изр. второ в частта „… председателския съвет …“
от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – Неделино, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 4 от 9.12.2021 г. по протокол № 2 на Общинския съвет – Неделино. Съдът
уведомява, че делото е насрочено за 1.03.2022 г.
от 13,30 ч., като заинтересованите лица могат да
поискат с писмена молба да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото.
256
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 1262/2021 г. по описа на съда по протест на
прокурор при Софийската окръжна прокуратура
против чл. 12а от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Своге,
неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация. Административно
дело № 1262/2021 г. е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 16.03.2022 г. от 10 ч.
261
А дминистративният съд – София област,
тричленен състав, на основание чл. 189, ал. 1,
чл. 191, ал. 2, чл. 192, чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2, чл. 196 във връзка с чл. 157, ал. 1, пр. 2
и чл. 163 от АПК съобщава, че по протест на
прокурор в Софийската окръжна прокуратура,
с който предмет на оспорване са разпоредбите
на чл. 12, чл. 15, ал. 1, т. 13 и чл. 100, ал. 2 от
Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – Етрополе, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 31 по протокол № 4 от
29.01.2020 г. на Общинския съвет – Етрополе, и
по реда на чл. 185 и сл. от АПК се иска тяхната
отмяна като незаконосъобразна поради противоречие с нормативен акт от по-висока степен е
образувано адм. д. № 35/2022 г. по описа на съда.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 2.03.2022 г. от 10 ч.
205
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че по протест на прокурор от Окръжната
прокуратура – София, против чл. 4, ал. 2 в частта
„председателския съвет“, чл. 18, т. 1, чл. 19, чл. 20,

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

чл. 49, ал. 2 в частта „или от член на председателския съвет“, чл. 66, ал. 1 в частта „подпомаган
от председателския съвет“ и ал. 4, чл. 144, ал. 1 в
частта „подпомаган от председателския съвет“ и
ал. 2, изр. първо от Правилника за организацията
и дейността на общинския съвет на Община Мирково, неговите администрация, приет с Решение
№ 24 по протокол № 3 от 17.12.2019 г. на Общинския съвет – Мирково, изменен с Решение № 180
по протокол № 13 от 28.10.2020 г. на Общинския
съвет – Мирково, поради противоречието им с
материалноправните разпоредби – чл. 146, т. 4 от
АПК, е образувано адм. д. № 48/2022 г. по описа
на съда. Делото е насрочено в открито съдебно
заседание на 2.03.2022 г. от 10 ч.
320
А дминистративният съд – София област,
тричленен състав, на основание чл. 181 във
връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, по протест на
прокурор при Софийската окръжна прокуратура
е образувано адм. д. № 36/2022 г., което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 9.03.2022 г. от 10 ч. и по което предмет на
оспорване са чл. 4, ал. 2 в частта „по решение
на председателския съвет“, чл. 19, чл. 20, чл. 66,
ал. 1 в частта „подпомаган от председателския
съвет“ и ал. 4, чл. 68а, ал. 1, т. 1 в частта „утвърден от председателския съвет“ от Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет
и взаимодействието му с общинската администрация на Община Самоков.
321
А дминистративният съд – София област,
тричленен състав, на основание чл. 181 във
връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, по жалба на
„Мобилни алтернативни комуникации“ – АД,
ЕИК 204805152, със седалище и адрес на управление: София, бул. Андрей Сахаров № 20А,
представлявано от изп. директор Невен Дилков, е образувано адм. д. № 151/2021 г., което е
насрочено за разглеждане в съдебно заседание
на 16.03.2022 г. от 10 ч. и по което предмет на
оспорване е Решение № 35 от 28.01.2021 г. на
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).
322
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Районната прокуратура – Шумен, срещу чл. 17,
18, 32, чл. 53, ал. 1, чл. 54, ал. 1 (последната в
частта „председателски съвет“) от Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г.
при Община Нови пазар. Въз основа на протеста
е образувано адм. д. № 13/2022 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
21.02.2022 г. от 9,30 ч.
316
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Районната
прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на чл. 4,
ал. 2, чл. 19, ал. 1, т. 1, чл. 20, чл. 21, чл. 64,
ал. 1, изр. първо, чл. 65, ал. 1 и 3 и чл. 72а, ал. 1
от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет „Тунджа“, неговите комисии и
взаимодействието им с общинската администра-
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ция, по което е образувано адм. д. № 337/2021 г.
по описа на Административния съд – Ямбол,
насрочено за 17.03.2022 г. от 10,20 ч.
229
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване на Наредбата за реда за
управление и разпореждане с общински жилища,
приета с Решение № ХХІІІ-20 от 22.04.2021 г. на
Общинския съвет – Ямбол, по което е образувано
адм. д. № 4/2022 г. по описа на Административния съд – Ямбол.
257
Варненският районен съд, ГО, 17 състав, призовава Евгений Дмитриевич Булгару, гражданин на
Молдова, без адрес на територията на Република
България, като ответник по гр. д. № 12578/2020 г.
по описа на Районния съд – Варна, да се яви в
съда, в деловодството на 17 състав, в двуседмичен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“, за да получи препис от искова молба,
уточняваща молба и приложенията на основание
чл. 131 ГПК по делото, заведено от Светлана
Якубова и Ердинч Касимов Якубов, по искове с
правно основание чл. 109 ЗС и чл. 45 ЗЗД. Указва
на лицето, че при неявяване книжата ще се смятат
за редовно връчени.
324
Дряновският районен съд призовава Мохамед
Ибрахим Мохамед Абдалла Мохамед, гражданин
на Египет, роден на 1.10.1983 г., с неизвестен
адрес в чужбина, да се яви в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на Дряновския районен съд, за да
получи препис от искова молба и приложенията
към нея и да подаде отговор по чл. 131 от ГПК
по гр. д. № 480/2021 г. по описа на съда, заведено
от Веселина Георгиева Василева по иск с правно
основание чл. 49, ал. 1 от СК. При неявяване в
указания срок книжата ще се смятат за редовно
връчени и на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
230
Районният съд – Свиленград, първи граждански състав, съобщава на Команг Агус Ари
Индраван, роден на 28.03.1986 г. в Джембрана,
Бали, Република Индонезия, с неизвестен адрес,
че е ответник по гр. д. № 1/2022 г. по описа на
Районния съд – Свиленград, първи граждански
състав, образувано по искова молба, подадена
срещу него от Галина Данаилова Сребрева, с
която е предявен иск с правно основание чл. 49,
ал. 1 СК. Указва на ответника Команг Агус Ари
Индраван, роден на 28.03.1986 г. в Джембрана,
Бали, Република Индонезия, че следва да се
яви в гражданското деловодство на Районния
съд – Свиленград, в едноседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“, за да получи
препис от исковата молба и приложенията ведно
със съобщение с указанията по чл. 131, ал. 1 ГПК,
тъй като в противен случай ще му бъде назначен
особен представител по делото.
258
Окръжният съд – Бургас, по гр. д. № 279/2021 г.
на основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и Решение № 317 от 10.02.2021 г. на КПКОНПИ, Булстат
129010997, със съдебен адрес Бургас, ул. Филип

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

Кутев № 26А, е предявил против ответника Сафит Исмаилов Хасанов с постоянен и настоящ
адрес: с. Кръстина, община Камено, област
Бургас, секция 010, искове за отнемане в полза
на държавата на имущество на обща стойност в
размер 48 314,51 лв., за което не са установени
законни източници на средства, както следва:
От Сафит Исмаилов Хасанов на основание
чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска 12 900 лв.:
– Лек автомобил „Опел“, модел „Вектра“,
рег. № А9482АМ, рама № W0L000087L5225152,
двигател № C18NZ14002623, цвят: червен, дата на
първоначална регистрация – 9.03.1990 г.
Пазарна стойност към настоящия момент:
650 лв.
– Лек автомобил „Форд“, модел „Фиеста“,
рег. № А9362АТ, рама № WF0AXXGAFALP69028,
двигател № LP69028, цвят: черен, дата на първоначална регистрация – 12.09.1990 г.
Пазарна стойност към настоящия момент:
750 лв.
– Лек автомобил марка „Рено“, модел „Клио“,
рег. № А1272ВХ, рама № VF1B57S0514012775,
двигател № E7F750DA02193, цвят: хромовозелен металик, дата на първоначална регистрация – 15.11.1995 г.
Пазарна стойност към настоящия момент:
1000 лв.
– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Ескорт“,
рег. № А2451АР, рама № WF0AXXGCAAML05319,
двигател № ML05319, цвят: сив, дата на първоначална регистрация – 17.05.1991 г. Автомобилът е
придобит на 7.09.2017 г.
Пазарна стойност към датата на прекратяване
на регистрацията – (9.01.2020 г.): 750 лв.
– Лек автомобил марка „Фиат“, модел „Браво“,
рег. № А3142КК, рама № ZFA 18200004187908, двигател № 182А3000022800, цвят: тъмносин металик,
дата на първоначална регистрация – 1.12.1996 г.
Пазарна стойност към настоящия момент:
650 лв.
– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, рег. № А3270ВА, рама № W0L000051R2539987
двигател № 17DR14473611, цвят: червен, дата на
първоначална регистрация 20.10.1993 г.
Пазарна стойност към настоящия момент:
700 лв.
– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“,
рег. № А8824ВК, рама № W0L000087K5150201,
двигател № E18NVR14251743, цвят: тъмносин,
дата на първоначална регистрация – 28.04.1989 г.
Пазарна стойност към 29.08.2019 г.: 650 лв.
– Лек автомобил марка „БМВ“, модел „730 Д“,
рег. № А9872НН, рама № WBAGM21040DR45102,
двигател № 306D234095128, цвят: сив металик,
дата на първоначална регистрация – 8.10.2002 г.
Пазарна стойност към настоящия момент:
7750 лв.
От Сафит Исмаилов Хасанов на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 5840 лв.:
С у м а т а в р а з м е р 8 0 0 л в., п р е д с т а в л я ваща паричната равностойност на лек автомоби л марк а „Опел“, модел „Век т ра“, рег.
№ А4587ВМ, рама № W0L000087K1004076, двигател № 5IB155716NZ107045, цвят: сив металик,
дата на първоначална регистрация – 8.11.1988 г.,
към датата на отчуждаването му – 6.04.2011 г.
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Сумата в размер 750 лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил марка
„Опел“, модел „Астра“, рег. № А3063АР, рама
№ W0L000053N5118939, двигател № C16NZ02P65150,
цвят: светлосив металик, дата на първоначална
регистрация – 20.01.1992 г., към датата на отчуждаването – 14.07.2016 г.
Сумата в размер 300 лв., представляваща
непреобразуван остатък от пазарната стойност
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „80“,
рег. № А2993АТ, рама № WAUZZZ8AZLA154635,
двигател № 1Y013200, цвят: тъмносин, дата на
първоначална регистрация – 14.03.1990 г., към
датата на отчуждаването – 19.07.2017 г.
Су мата в размер 320 0 лв., представл яваща пари ч ната ра внос т ой нос т на лек а вт о моби л марк а „Опел“, модел „Зафи ра“, рег.
№ А5778КТ, рама № W0L0TGF751H004212, двигател № Z18XE20V75714, цвят: светлосив металик,
дата на първоначална регистрация – 23.11.2001 г.,
към датата на отчуждаването – 10.09.2018 г.
Сумата в размер 790 лв., представляваща
паричната равностойност на лек автомобил марка
„Опел“, модел „Вектра“, рег. № А8486ВА, рама
№ W0L000087R1050408, двигател № X16SZ02447493,
цвят: зелен, дата на първоначална регистрация – 26.03.1995 г., към датата на отчуждаването – 12.10.2018 г.
От Сафит Исмаилов Хасанов на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 29 178,06 лв.:
Сумата в размер 15 095,30 лв., представляваща
вноски на каса от Сафит Исмаи лов Хасанов в разплащателна сметка IBAN BG06BPBI79371023454401
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Сафит
Исмаилов Хасанов.
Сумата в размер 14 082,76 лв., представляваща
получена сума от трето лице по сметка IBAN
BG06BPBI79371023454401 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Сафит Исмаилов Хасанов,
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 13.04.2022 г. от 13,30 ч. В
двумесечен срок от обнародване в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, предмет на отнемане
в настоящия процес, могат да встъпят в делото,
като предявят съответния иск пред Бургаския
окръжен съд по настоящото дело.
206
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че в Окръжния съд – Варна, е образувано гр. д. № 1461/2021 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, БУЛСТАТ 129010997, с
правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ
срещу Стойчо Добрев Стойчев, ЕГН 7302110947,
с постоянен и настоящ адрес – Варн а, бул. Княз
Борис I № 31, и „Тодика Трейдинг“ – ЕООД,
ЕИК 103925315, със седалище и адрес на управление – Варна, ул. Хан Омуртаг № 7, представлявано
от Стойчо Добрев Стойчев, ЕГН 7302110947, за
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, и чл. 141
от ЗПКОНПИ на имущество и суми на обща
стойност 316 350 лв., както следва:
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1. На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Тодика
Трейдинг“ – ЕООД, ЕИК 103925315, с цена на иска
в размер 150 000 лв.:
– лек автомобил „Фолксваген Тигуан“ с рег.
№ В 2120 ВМ, дата на първоначална регистрация – 13.12.2016 г., рама № WVGZZZ5NZHW857136,
№ н а д ви г ат е л DF H A0 2 4918 , п ри до би т н а
18.11.2016 г.;
– лек автомобил „Фолксваген Тигуан“ с рег.
№ В 2679 ВМ, дата на първоначална регистрация – 20.12.2016 г., рама № WVGZZZ5NZHW358410,
№ н а д ви г ат е л DF H A0 21951, п ри до би т н а
18.11.2016 г.;
– лек автомобил „Фолксваген Тигуан“ с рег.
№ В 3424 ВМ, дата на първоначална регистрация – 3.01.2017 г., рама № WVGZZZ5NZHW844195,
№ н а д ви г ат е л DFG A 2 0 2 49 9, п ри до би т н а
18.11.2016 г.
2. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Стойчо Добрев Стойчев,
ЕГН 7302110947, с цена на иска в размер 55 350 лв.:
– 50 дружествени дяла на стойност 50 лв.,
придобити на 14.01.2013 г. в „Матис Фиш“ – ЕООД,
ЕИК 201439422, със седалище и адрес на управ
ление: Варна, бул. Княз Борис І № 31;
– 10 дружествени дяла на стойност 100 лв.,
придобити на 27.05.2015 г. в „Трезор 2011“ – ЕООД,
ЕИК 201588526, със седалище и адрес на управ
ление: Варна, бул. Княз Борис І № 31;
– 10 дружествени дяла на стойност 5000 лв.,
придобити на 4.10.2017 г. в „Просървис“ – ЕООД,
ЕИК 148006971, със седалище и адрес на управ
ление: Варна, бул. Княз Борис I № 31;
– 50 дру жествени д яла на стойност
5000 лв., придобити на 24.06.2013 г. в „Стонисто – Строй“ – ЕООД, ЕИК 148132233, със
седалище и адрес на управление: Варна, бул.
Княз Борис І № 31;
– 100 дружествени дяла на стойност 100 лв.,
п ри доби т и на 17.08.2015 г. в „Юн ион Фло ра“ – ЕООД, ЕИК 201265562, със седалище и адрес
на управление: Варна, бул. Княз Борис I № 31;
– 100 дружествени дяла на стойност 5000 лв.,
придобити на 24.11.2014 г. в „Метал – Дизайн
Консулт“ – ЕООД, ЕИК 124641407, със седалище
и адрес на управление: Варна, бул. Княз Борис I № 31;
– 6 дружествени дяла на стойност 60 лв.,
придобити на 28.12.2016 г. в „Дени Свят“ – ЕООД,
ЕИК 203714746, със седалище и адрес на управ
ление: Варна, бул. Княз Борис I № 31;
– 50 дружествени дяла на стойност 100 лв.,
придобити на 10.02.2017 г. в „Зара 8“ – ЕООД,
ЕИК 204065307, със седалище и адрес на управ
ление: Варна, бул. Княз Борис I № 31;
– 60 дружествени дяла на стойност 6000 лв.,
придобити на 22.03.2019 г. в „Стойчев – Вар
на“ – ЕООД, ЕИК 103138541, със седалище и адрес
на управление: Варна, бул. Княз Борис I № 31;
– 50 дру жествени д яла на стойност
1000 лв., придобити на 20.06.2017 г. във „Виктор
Пух“ – ЕООД, ЕИК 148146941, със седалище и
адрес на управление: Варна, бул. Княз Борис I
№ 31;
– 50 дружествени дяла на стойност 5000 лв.,
придобити на 19.01.2017 г. в „Денисс“ – ЕООД,
ЕИК 116543422, със седалище и адрес на управ
ление: Варна, бул. Княз Борис I № 31;
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– 50 дружествени дяла на стойност 100 лв.,
придобити на 19.03.2015 г. в „Ести – Еко Строй
Транс Инженеринг“ – ЕООД, ЕИК 200441096,
със седалище и адрес на управление: Варна, бул.
Княз Борис I № 31;
– 50 дружествени дяла на стойност 100 лв., придобити на 20.06.2014 г. в „Интерактив БГ“ – ЕООД,
ЕИК 131494224, със седалище и адрес на управ
ление: Варна, бул. Княз Борис І № 31;
– 500 дружествени дяла на стойност 5000 лв.,
придобити на 4.12.2019 г. в „Евродент – БГ“ – ЕООД,
ЕИК 103763646, със седалище и адрес на управ
ление: Варна, бул. Княз Борис I № 31;
– 50 дружествени дяла на стойност 2500 лв.,
придобити на 26.11.2013 г. във „Фамилия“ – ООД,
ЕИК 124682941, със седалище и адрес на управ
ление: Варна, бул. Княз Борис I № 31;
– 1 дружествен дял на стойност 1000 лв., придобит на 22.12.2014 г. в „С&М – Билд“ – ЕООД,
ЕИК 200007071, със седалище и адрес на управление: Варна, бул. Княз Борис I № 31;
– 10 дружествени дяла на стойност 50 лв.,
придобити на 4.12.2019 г. в „Ес Ди Ел България – 114“ – ЕООД, ЕИК 202396212, със седалище
и адрес на управление: Варна, бул. Княз Борис I № 31;
– 460 дружествени дяла на стойност 1000 лв.,
придобити на 16.06.2017 г. в „Ингресо“ – ЕООД,
ЕИК 200351574, със седалище и адрес на управ
ление: Варна, бул. Княз Борис І № 31;
– 50 дружествени дяла на стойност 5000 лв.,
придобити на 31.05.2017 г. в „Алекс 77“ – ЕООД,
ЕИК 148138745, със седалище и адрес на управ
ление: Варна, бул. Княз Борис І № 31;
– 20 дружествени дяла на стойност 200 лв.,
придобити на 12.03.2016 г. в „Солар Енерджи
3“ – ЕООД, ЕИК 201221085, със седалище и адрес
на управление: Варна, бул. Княз Борис I № 31;
– 40 дружествени дяла на стойност 40 лв.,
придобити на 2.02.2016 г. в „Биби 2012“ – ЕООД,
ЕИК 201791999, със седалище и адрес на управ
ление: Варна, бул. Княз Борис I № 31;
– 50 дружествени дяла на стойност 5000 лв.,
придобити на 24.06.2013 г. в „Победа – 79“ – ЕООД,
ЕИК 200793464, със седалище и адрес на управ
ление: Варна, бул. Княз Борис I № 31;
– 51 дружествени дяла на стойност 5100 лв.,
п ри доби т и на 14.01.2016 г. в „Тодика Трей
динг“ – ЕООД, ЕИК 103925315, със седалище и
адрес на управление: Варна, ул. Хан Омуртаг № 7;
– 10 дружествени дяла на стойност 50 лв.,
придобити на 4.12.2019 г. в „Ес Ди Ел България – 130“ – ЕООД, ЕИК 202418406, със седалище
и адрес на управление: Варна, бул. Княз Борис I № 31;
– 100 дружествени дяла на стойност 300 лв.,
придобити на 24.08.2017 г. в „Закачалката“ – ЕООД,
ЕИК 203491019, със седалище и адрес на управление: Варна, бул. Княз Борис I № 31;
– 50 дружествени дяла на стойност 2500 лв.,
п ри до би т и на 27.02 .2 014 г. в „Ен т ра нс Р итейл“ – ООД, ЕИК 147215181, със седалище и
адрес на управление: София, ул. Ангел Каралийчев № 1А, aп. 1.
3. На основание чл. 149 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Стойчо Добрев
Стойчев, ЕГН 7302110947, с цена на иска в размер
5100 лв.:
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– 50 дружествени дяла на стойност 100 лв., придобити на 28.12.2015 г. в „Трансплак 007“ – ЕООД,
ЕИК 148142665, със седалище и адрес на управ
ление: Варна, бул. Княз Борис І № 31;
– 100 дружествени дяла на стойност 5000 лв.,
придобити на 16.02.2016 г. в „Одисеи 2009“ – ЕООД,
ЕИК 200848398, със седалище и адрес на управ
ление: гр. Варна, бул. Княз Борис I № 31.
4. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Стойчо Добрев
Стойчев, ЕГН 7302110947, с цена на иска в размер
105 900 лв.:
– сумата в размер 900 лв., представляваща
непреобразуваната част от стойност: на отчуждените на 21.12.2015 г. дружествени дялове в
„ДАС-М“ – ЕООД, ЕИК 103128974, със седалище
и адрес на управление: Варна, бул. Княз Борис I № 31;
– сумата в размер 100 000 лв., представляваща номиналната стойност на отчуждените на
10.06.2015 г. дружествени дялове в „Патрон Ес
Ер“ – ЕООД, ЕИК 202285282, със седалище и адрес
на управление: Варна, бул. Княз Борис I № 31;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
стойността на отчуждените на 11.09.2013 г. дружествени дялове в „Тент“ – ЕООД, ЕИК 103865524,
със седалище и адрес на управление: Варна, бул.
Княз Борис I № 31.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
13.05.2022 г. от 10,30 ч.
Указва на заинтересованите лица, че могат да
предявят своите претенции върху имуществото в
срок до деня, предхождащ датата на насроченото
съдебно заседание, а именно – до 12.05.2022 г.
Предупреждава заинтересованите лица, че
неподадените в срока претенции няма да бъдат
разгледани от съда.
260
Шуменският окръжен съд на основание чл. 153,
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано
гр. д. № 515/2020 г. по искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
срещу: Адил Ахмед Динар с постоянен и настоящ адрес с. Лятно, община Каолиново, област
Шумен, ул. Шипка № 10, с което на основание
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и Решение № 2488
от 16.12.2020 г. на КПКОНПИ е предявено искане да бъде постановено решение за отнемане в
полза на държавата на следното имущество на
стойност 214 557,13 лв.:
На основание чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Адил Ахмед Динар
в размер на 39 022,59 лв.:
Издели я от злато, иззет и с п ротокол за
претърсване и изземване от 20.02.2019 г. по
ДП № 26/2019 г. по описа на ОД на МВР –
гр. Шумен, и съхранявани в банков сейф на ОД
на МВР – Шумен, в „Инвестбанк“ – АД, на обща
стойност 8977,84 лв., а именно: чифт обеци тип
„халка“ с тегло 2,04 г; пръстен с продълговата
форма в горната част с тегло 2,57 г; пръстен
с кръгла форма в горната част с тегло 3,82 г;
верижка като плетеница (синджир) от жълт и
бял метал с тегло 8,59 г; верижка – гривна от
жълт и бял метал, с тегло 4,62 г; два броя обеци
с усукана форма от бял и жълт метал с общо
тегло 5,13 г; пръстен с голяма продълговата горна
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част, плътна по средата, с тегло 4,05 г; пръстен с
продълговата и заострена горна част, по средата
с изображение на човешка глава от бял метал,
с тегло 3,17 г; пръстен с широка горна част с
неправилна форма с ленти от бял метал в едната
част, с тегло 1,53 г; верижка с медальон, на който
има издълбани две ръце, едната от които малка,
и инкрустирани камъчета от външната страна
на медальона, с тегло 8,64 г; верижка – гривна,
с тегло 11,08 г; пръстен с продълговата горна
част с орнаменти под формата на листа, с тегло
1,90 г; пръстен с прикрепен „S“-образен детайл,
върх у който има инкрустирани камъчета, с
тегло 5,17 г; пръстен с по-широка горна част
с неправилна форма, с жълт и бял метал, с
тегло 3,68 г; пръстен с по-широка горна част с
неправилна форма, с жълт и бял метал, с тегло
4,54 г; пръстен с малки камъчета в горната част,
с тегло 3,24 г; пръстен с плетеница в горната
част с инкрустирани камъчета по нея, с тегло
2,94 г; пръстен с камък в горната част и малки
камъчета от едната страна, с тегло 2,92 г; пръстен
с елементи от бял метал в горната му част, с
тегло 3,09 г; два броя обеци – детски, с инкрустирани с бели и тъмносини на цвят камъни, с
общо тегло 0,93 г; два броя обеци – детски, с
инкрустирани в горната им част бели и тъмносини на цвят камъни, с общо тегло 1,39 г; два
броя обеци – тип халки с усукана плетка, с общо
тегло 2,26 г; пръстен с удебелена горна част и
нарези по нея, с тегло 1,83 г; пръстен с удебелена
горна част и нарези по нея, с тегло 2,02 г; пръстен с орнаменти от бял метал в горната част, с
тегло 1,30 г; два броя обеци – тип халки, с общо
тегло 2,05 г; пръстен (тип годежен) с камък в
горната част и малки камъчета по халката, с
тегло 1,51 г; пръстен с горна част във формата
на сърце, с камъчета, с тегло 1,68 г; пръстен с
продълговата горна част, с тегло 2,87 г; пръстен
с малки камъчета в горната част и по средата, с
тегло 2,04 г; пръстен с камъчета в горната част,
която е разделена на три линии, с тегло 1,26 г;
пръстен с камъчета в горната част от бял и
тъмносин метал, с тегло 2,17 г; пръстен с четири
малки камъчета в горната част, с тегло 2,76 г;
пръстен с един голям и един малък триъгълник в горната част, с инкрустирани камъчета,
с тегло 3,74 г; верижка – гривна, от бял и жълт
метал, с тегло 3,57 г; два броя обеци – детски,
с инкрустирани бели и сини на цвят камъчета,
с общо тегло 1,19 г; пръстен с инкрустирани
камъчета в горната част в рамките на малък
трапец, с тегло 3,64 г.
Парични средства, иззети с протокол за
претърсване и изземване от 20.02.2019 г. по
ДП № 26/2019 г. по описа на ОД на МВР –
гр. Шумен, и съхранявани в банков сейф на ОД на
МВР – Шумен, в „Инвестбанк“ – АД, на обща
стойност 30 044,75 лв., а именно: 79 бр. банкноти с номинал 50 лв. на обща стойност 3950 лв.;
1 бр. банкнота с номинал 20 лв.; 44 бр. банкноти с номинал 10 лв. на обща стойност 440 лв.;
26 бр. банкноти с номинал 100 лв. на обща
стойност 2600 лв.; 144 бр. банкноти с номинал
50 лв. на обща стойност 7200 лв.; 67 бр. банкноти
с номинал 100 лв. на обща стойност 6700 лв.;
40 бр. банкноти с номинал 50 лв. на обща стойност
2000 лв.; 25 бр. банкноти с номинал 20 британски
паунда на обща стойност 1124,75 лв. по курса на
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БНБ за 20.02.2019 г.; 100 бр. банкноти с номинал
10 лв. на обща стойност 1000 лв.; 14 бр. банкноти
с номинал 100 лв. на обща стойност 1400 лв.;
53 бр. банкноти с номинал 50 лв. на обща стойност 2650 лв.; 48 бр. банкноти с номинал 20 лв.
на обща стойност 960 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Адил Ахмед Динар
в размер на 175 534,54 лв.:
– Сума в размер на 5000 лв., представляваща възстановени заемни средства през 2014 г.,
предоставени на Асан Юсеин Асан през 2013 г.
– Сума в размер на 3700 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2013 г. на
Асан Юсеин Асан.
– Сума в размер на 4000 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2014 г. на
Ферихан Юсеин Акиф и Халиме Хамди Акиф.
– Сума в размер на 2000 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2014 г. на
Тодор Христов Атанасов.
– Сума в размер на 2000 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2015 г. на
Ахмед Ахмедов Юсеинов.
– Сума в размер на 8000 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2015 г. и 2016 г.
на Ферихан Юсеин Акиф и Халиме Хамди Акиф.
– Сума в размер на 9000 лв., представляваща предоставени заемни средства през 2015 г. и
2017 г. на Методи Русанов Методиев и Хайрия
Ахмедова Мехмедова.
– Сума в размер на 13 500 лв., представляваща предоставени заемни средства през 2016 г.
на Севдалин Руменов Ангелов.
– Сума в размер на 5000 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2016 г. на Раим
Мехмедов Хюсеинов и Джеврие Рамадан Юсеин.
– Сума в размер на 3000 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2016 г. на
Мелек Ибрямова Мурадова.
– Сума в размер на 6500 лв., представляваща предоставени заемни средства през 2014 г. и
2016 г. на Айджан Лютфи Ариф.
– Сума в размер на 1000 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2015 г. на
Орхан Ибрямов Ахмедов.
– Сума в размер на 850 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2018 г. на
Сунай Намзиев Ахмедов.
– Сума в размер на 300 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2018 г. на
Светла Петкова Борисова.
– Сума в размер на 450 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2016 г. на
Нериман Хамид Юсеин.
– Сума в размер на 300 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2018 г. на
Мария Руменова Христова.
– Сума в размер на 50 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2013 г. на
Красимир Анчев Илиев.
– Сума в размер на 1595 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2017 г. на
Янка Йорданова Иванова.
– Сума в размер на 20 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2015 г. на
Илия Руменов Христов.
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– Сума в размер на 400 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2018 г. на
Нурджан Руменова Христова;
– Сума в размер на 20 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2019 г. на
Емрах Емилов Демиров;
– Сума в размер на 800 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2015 г. на
Лиляна Антонова Мехмедова и Рейхан Рахимов
Мехмедов.
– Сума в размер на 400 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2018 г. и 2019 г.
на Къймет Насуф Хасан.
– Сума в размер на 1500 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2018 г. на
Елиф Събева Христова.
– Сума в размер на 200 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2019 г. на
Христо Събев Христов.
– Сума в размер на 40 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2019 г. на
Ерол Виждане Хюсеин.
– Сума в размер на 4500 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2018 г. на
Фикри Хасанов Хюсеинов.
– Сума в размер на 285 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2018 г. на
Севгюзел Себайдин Хасан.
– Сума в размер на 220 лв., представляваща
предоставени заемни средства в периода от края
на 2016 г. до края на 2018 г. на Самие Мехмед
Юмер.
– Сума в размер на 1600 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2016 г. на
Севил Икметова Аляйдинова.
– Сума в размер на 500 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2016 г. на
Гюлбахар Мехмедова Махмуд.
– Сума в размер на 300 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2013 г. на
Фатме Мехмед Кадир.
– Сума в размер на 100 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2018 г. на
Севджихан Мехмедова Ахмедова.
– Сума в размер на 2000 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2015 г. на
Севдалин Руменов Ангелов.
– Сума в размер на 50 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2018 г. на
Рамадан Демир Демиров.
– Сума в размер на 400 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2018 г. на
Марина Руменова Христова.
– Сума в размер на 120 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2017 г. и 2018 г.
на Иво Найденов Бисеров.
– Сума в размер на 1300 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2015 г. на
Милко Емилов Мутафов.
– Сума в размер на 300 лв., представляваща
предоставени заемни средства през 2015 г. на
Бахрие Нуриева Ахмедова.
– Сума общо в размер на 80 000 лв., представляваща лични вноски през 2015 г. и 2017 г.
по разплащателна сметка в левове № 19075511
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Адил Ахмед
Динар, непреобразувани в друго имущество.
– Сума общо в размер на 10 000 лв., представляваща лични вноски през 2011 г. по срочен
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депозит в левове № 19814332, открит на 7.10.2011 г.
в „Банка ДСК“ – ЕАД, закрит на 19.12.2018 г., с
титуляр Адил Ахмед Динар, непреобразувани в
друго имущество.
– Сума общо в размер на 3550 лв., представляваща лихви по срочен депозит в левове № 19814332,
открит на 7.10.2011 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, закрит
на 19.12.2018 г., с титуляр Адил Ахмед Динар.
– Сума общо в размер на 684,54 лв., представляваща получени парични преводи от трети
лица през 2014 г. и 2015 г., непреобразувани в
друго имущество.
Съдът указва на заинтересованите лица, че
могат да предявят своите претенции върху описаните суми и имущество най-късно в първото
заседание по делото, насрочено за 3.05.2022 г.
от 14 ч.
222
Софийският градски съд съобщава, че е
образувано гр.д. № 1872 от 2021 г. на ГО, І – 18
състав, по искова молба, подадена от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на
11.02.2021 г., с правно основание чл. 153 и сл. от
ЗПКОНПИ – за отнемане на имущество от Г. В. В.,
ЕГН …, с постоянен адрес: София, ж.к. Белите
брези № 10, ет. 7, ап. 21, и Е. Н. М.-В., ЕГН …,
с постоянен адрес: София, ж.к. Белите брези
№ 10, ет. 7, ап. 21, с цена на иска 1 112 898,09 лв.,
както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от Г. В. В., ЕГН ..., и Е. Н. М.-В.,
ЕГН ..., с цена на иска 64 778,80 лв.:
– лек автомобил „Porsche Boxster“, с peг. табела
GE 462987, в движение от 7.12.2012 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Г. В. В., ЕГН ..., с
цена на иска 5000 лв.:
– сумата в размер на 5000 лв., представляваща номиналната стойност на отчуждените
дружествени дялове от капитала на „Студия
Трансмедия“ – ЕООД, ЕИК 202110910.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Г. В. В., ЕГН ..., с цена на
иска 235 861 лв.:
– сумата в размер на 5000 лв., представляваща номиналната стойност на наличните 50
дружествени дяла, формиращи 100 % от капитала
на „Агрария Сървиз“ – ЕООД, ЕИК 200259550;
– сумата в размер на 180 861 лв., представляваща номиналната стойност на 100 броя дялове, формиращи 100 % от капитала на Universal
Investment Advisory;
– сумата в размер общо на 50 000 лв., представляваща предоставени заемни средства на
дружества от Георги Василев.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Е. Н. М.-В., ЕГН …, с цена
на иска 399 544,08 лв.:
– сумата в размер на 180 861 лв., представ
ляваща номиналната стойност на капитала на
Andromeda Advisory SA;
– сумата в размер на 218 683,08 лв., представ
ляваща декларирани спестявания.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Г. В. В., ЕГН ..., с
цена на иска 294 525,46 лв.:
– сумата в размер общо на 2950 лв., представ
ляваща вноски по разплащателна сметка № BG52
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STSA 9300 0001 5804 48 в левове, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Г. В. В., ЕГН ...;
– сумата в размер общо на 650 лв., представ
ляваща вноски от трети лица по разплащателна
сметка № BG52 STSA 9300 0001 5804 48 в левове,
открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Г. В. В.,
ЕГН ...;
– сумата в размер общо на 34 000 лв., представляваща изтеглени суми от депозитна сметка
№ BG79 UBBS 8888 2000 8536 71 в левове, открита
в „ОББ“ – АД, с титуляр Г. В. В., ЕГН ...;
– сумата в размер общо на 13 210,11 лв., представляваща вноска на каса по депозитна сметка
№ BG52 UBBS 8888 2100 7854 97 в щ. долари,
открита в „ОББ“ – АД, с титуляр Г. В. В., ЕГН ...;
– сумата в размер общо на 117,36 лв., представляваща вноска на каса по разплащателна
сметка № BG64 UBBS 8888 1000 7854 93 в левове,
открита в „ОББ“ – АД, с титуляр Г. В. В., ЕГН ...;
– сумата в размер общо на 114 570 лв., представляваща вноска от трето лице, преобразувана от
депозитна сметка № BG79 UBBS 8888 2000 8536 71
по разплащателна сметка № BG93 UBBS 8888
1000 7421 94 в левове, открита в „ОББ“ – АД, с
титуляр Г. В. В., ЕГН ...;
– су мата в размер общо на 123 594 лв.,
представл яваща вноска от трето лице по разплащателна сметка № BG26 UBBS 8888 4000 3586 93 в
левове, открита в „ОББ“ – АД, с титуляр Г. В. В.,
ЕГН ...;
– сумата в размер общо на 5433,99 лв., представляваща вноска на каса по разплащателна
сметка № BG80 UBBS 8888 4400 6138 65 в евро,
открита в „ОББ“ – АД, с титуляр Г. В. В., ЕГН ...
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Е. Н. М.-В., ЕГН ...,
с цена на иска 113 188,75 лв.:
– сумата в размер общо на 41 385,13 лв., представляваща вноска от трето лице по едномесечен
стандартен депозит № BG23 UNCR 7000 2522 4746
65 в швейцарски франкове, открит в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Е. Н. М.-В., ЕГН ...;
– сумата в размер общо на 10 875,78 лв., представляваща вноска от трето лице по едномесечен
стандартен депозит № BG29 UNCR 7000 2522
8228 84 в щатски долара, открит в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Е. Н. М.-В., ЕГН ...;
– сумата в размер общо на 7033,98 лв., представляваща вноска от трето лице по едномесечен
стандартен депозит № BG82 UNCR 7000 2522 4388
77 в левове, открит в „УниКредит Булбанк“ – АД,
с титуляр Е. Н. М.-В., ЕГН ...;
– сумата в размер общо на 35 886,80 лв., представляваща вноска от трето лице по шестмесечен
стандартен депозит № BG88 UNCR 7000 2522 4732 04
в швейцарски франкове, открит в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Е. Н. М.-В., ЕГН ...;
– сумата в размер общо на 18 007,06 лв., представляваща вноска от трето лице по тримесечен
стандартен депозит № BG98 UNCR 7000 2522 4388
80 в швейцарски франкове, открит в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Е. Н. М.-В., ЕГН ...
Всички заинтересовани лица могат да предявят
претенциите си върху имуществото в едномесечен
срок от публикуването на настоящото съобщение
в „Държавен вестник“. Те могат да направят това
чрез писмена молба, която да подадат в регистратурата на СГС, като в нея впишат номера на
настоящото дело – гр. д. № 1872/2021 г. на СГС,
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гражданско отделение, І – 18 състав, и конкретно
посочат срещу кое от имуществата, описани в
настоящото обявление, имат претенции.
Датата на първото открито съдебно заседание
е определена за 12.05.2022 г. от 11 ч.
155

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Национално
сдружение „Българска секция на Института на
инженерите по електротехника и електроника“ – Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и
чл. 19 от устава свиква общо събрание на сдружението на 31.03.2022 г. в 17 ч. в ТУ – Варна,
ул. Студентска № 1, зала 114 ЕФ, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове на общото събрание; 2. избор на ново ръководство на
сдружението; 3. промяна на устава. При условията
на ограниченията, свързани с КОВИД-19, общото
събрание ще се проведе чрез телеконферентна
връзка. Материалите за събранието ще бъдат
изпратени по електронна поща.
319
1. – Управителният съвет на „Национална
развъдна асоциация по пчеларство“ – Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 9.04.2022 г. в 10 ч. на адрес: Пловдив, бул.
Димитър Менделеев № 12, в базата на Аграрен
университет – Пловдив, при следни я дневен
ред: 1. отчет на председателя за дейността на
асоциацията за 2021 г. и приемане на годишния
финансов отчет; 2. отчет на председателя на
контролния съвет; 3. приемане на нови членове
и прекратяване на членството в асоциацията; 4.
промени в процедурния правилник на асоциацията; 5. промени в устава на асоциацията; 6. промени в управителния съвет и контролния съвет;
7. приемане на работна програма за работа на
асоциацията за 2022 г.; 8. приемане на финансов
план за 2022 г. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., при същия дневен ред и на същото
място. В случай че на 9.04.2022 г. на територията
на Република България са обявени противоепидемични мерки или извънредно положение, с
които се преустановява/забранява провеждането
на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити
и други групови мероприятия с такъв характер и
не съществува законова възможност за неприлагане на тези мерки или извънредно положение,
общото събрание на членовете на „Национална
развъдна асоциация по пчеларство“ – Пловдив,
се свиква в първата събота след отмяна на
противоепидемичните мерки или извънредното
положение. Събранието ще се проведе в 10 ч. на
същия адрес, при същия дневен ред. При липса
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на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., при същия
дневен ред и на същото място.
243
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„КРИБ – Стара Загора“ на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 2.03.2022 г. в
18 ч. в Стара Загора, конферентна зала „Зеленият хълм“, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на сдружение
„КРИБ – Стара Загора“ за изтеклия мандат; 2. промени в устава; 3. прекратяване правомощията на
членовете на управителния съвет и на контрольора
на сдружението поради изтичане на мандатите им;
4. определяне численост на състава на управителния съвет за мандат 1.03.2022 г. – 28.02.2024 г.;
5. избор на нови членове на управителния съвет
за мандат 1.03.2022 г. – 28.02.2024 г.; 6. избор на
контрольор за мандат 1.03.2022 г. – 28.02.2024 г.
При липса на кворум събранието ще се проведе
един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред и ще бъде редовно, колкото и членове
да са се явили.
253
1. – Управителният съвет на сдружение „Общински браншови пчеларски съюз – Гергана“,
Харманли, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 11,
ал. 1 от устава на сдружението свиква отчетноизборно събрание на 26.03.2022 г. (събота) от 18 ч.
в Харманли, ул. Алеко Константинов № 18, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет на сдружението за дейността през 2021 г.;
2. избор на нов управителен съвет и председател и избор на контролен съвет; 3. промяна на
статута на сдружението от частна в обществена
полза; 4. приемане на нов устав на сдружението;
5. разни. Поканват се всички членове да участват
в отчетно-изборното събрание.
342
6. – Управителният съвет на сдружение „Свети
Панталеймон“, с. Смиров дол, област Перник, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 21,
ал. 3 от устава на сдружението свиква извънредно
общо събрание на членовете на сдружението на
1.03.2022 г. в 10 ч. в седалището на сдружението
в с. Смиров дол, община Земен, област Перник,
при следния дневен ред: 1. освобождаване от
длъжност и отговорност на членовете на управителния съвет на сдружението; 2. избор на нов
състав на управителния съвет на сдружението; 3.
приемане на изменения и допълнения в устава на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 22 от устава
на сдружението събранието се отлага с един час
и ще се проведе на същото място и при същия
дневен ред, като се счита за законно колкото и
членове да се явят.
260
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