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На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
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Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Поляците, община Дългопол, област
Варна, на 3 юли 2022 г.
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Министър на правосъдието:
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се осигуряват по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8г
от Закона за енергетиката и се изплащат по
реда на чл. 36б, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от Закона
за енергетиката от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.
(2) За размера на недостига за съответните
програми по чл. 1, ал. 1 Министерството на
енергетиката уведомява Фонд „Сигурност на
електроенергийната система“.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
и министър на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на енергетиката.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10
ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2022 Г.

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА

за изменение и допълнение на Постановление
№ 476 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета
на Министерството на енергетиката за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и за изпълнение на Програмата за компенсиране на небитови крайни
клиенти на електрическа енергия, одобрена
с Решение № 739 на Министерския съвет от
2021 г. и изменена с решения № 771 и № 885
на Министерския съвет от 2021 г.“ се заменят
със „за изпълнение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение № 739
на Министерския съвет от 2021 г. и изменена с
решения № 771 и № 885 на Министерския съвет
от 2021 г. и Решение № 15 на Министерския
съвет от 2022 г., и за изпълнение на Програмата
за компенсиране на непредвидените разходи
на дружествата от отрасъл ВиК за потребена
електрическа енергия за 2021 г.“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Плащането на средствата по Програмата
за компенсиране на непредвидените разходи
на дружествата от отрасъл ВиК за потребена
електрическа енергия за 2021 г. се извършва
по споразумение между Министерството на
регионалното развитие и благоустройството и
Министерството на енергетиката.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. (1) При възникване на недостиг на средства по програмите по чл. 1, ал. 1 средствата

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Информационния център на Министерството
на отбраната (ДВ, бр. 23 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 2 след думите „художественотворческата част“ се поставя запетая, а
думите „и главен юрисконсулт“ се заменят с
„главен юрисконсулт и финансов контрольор“.
§ 2. В чл. 8 т. 4, 5 и 6 се отменят.
§ 3. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. Финансовият контрольор е пряко
подчинен на директора на центъра и:
1. осъществява предварителен контрол за
законосъобразност по чл. 13, ал. 3, т. 3 от
Закона за финансово управление и контрол
в публичния сектор на всички документи и
действия, свързани с финансовата дейност в
центъра;
2. осъществява проверки преди вземането
на решения за поемане на задължения и извършване на разход на бюджетни средства и
изразява мнение относно законосъобразността
на предложенията за поемане на задължения
или извършване на разходи по ред, определен
с вътрешни правила на директора на центъра,
въз основа на оценка на риска и анализ на разходите и ползите и в съответствие с указанията
на министъра на финансите.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Стефан Янев
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 2
от 26 януари 2022 г.

за придобиване на квалификация по професията „Офис-секретар“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният
образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 346020
„Офис-секретар“ от област на образование
„Стопанско управление и администрация“ и
професионално направление 346 „Секретарски
и административни офис дейности“ съгласно
Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона
за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за
придобиването на квалификация по професията
346020 „Офис-секретар“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалност 3460201
„Административно обслужване“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование и
обучение се разработват типови учебни планове
за ученици, учебни планове за лица, навършили
16 години, и учебни програми за обучението
по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт
по чл. 1 определя изискванията към кандидатите, описанието на професията, единиците
резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията 346020 „Офис-секретар“ включва общата,
отрасловата и специфичната професионална
подготовка с необходимите професионални
компетентности, които гарантират на обучаемия
възможността за упражняване на професията
след завършване на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се
прилагат от учебната 2022/2023 година за
учениците, които от тази година започват обучението си за придобиване на професионална
квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение
за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното
образование до учебната 2021/2022 година включително, се обучават и завършват обучението

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

си по учебните планове и учебните програми,
които са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към
влизане в сила на тази наредба се обучават в
квалификационен курс, завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6 от
Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 34 от 2012 г. за
придобиване на квалификация по професията
„Офис-секретар“ (ДВ, бр. 15 от 2012 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Денков
Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията
„Офис-секретар“
Професионално направление:

346

Секретарски и административни офис дейности

Наименование на професията:
346020 Офис-секретар

Специалност

Административно
3460201
обслужване

Степен на
професионална квалификация

Втора
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НациЕвроонална
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1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на
професионална квалификация съгласно Закона
за професионалното образование и обучение
(ЗПОО)
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията
„Офис-секретар“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра
на образованието и науката със Заповед № РД09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед
№ РД-09-4493 от 18.11.2021 г.) изискванията за
входящото минимално образователно равнище
към кандидатите са:
· За ученици – завършено основно образование
· За лица, навършили 16 години – завършен
първи гимназиален етап.
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Изискването за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо
професионално образование и обучение е
придобита квалификация по професия с първа
степен на професионална квалификация от
област на образование „Стопанско управление
и администрация“.
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професията, по която желае да се обучава,
не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Офис-секретар“ или част от нея чрез
валидиране на придобити с неформално или
информално учене резултати от ученето се
осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г.
за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности,
издадена от министъра на образованието и
науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Офис-секретарят осъществява трудовата си
дейност в организации от различни отрасли
на икономиката, държавната администрация,
финансови институции и др.
Офис-секретарят спазва нормативната база,
свързана с конкретната дейност в организацията; изпълнява технически функции във връзка
с работата на ръководни лица и служители; извършва дейности, свързани с документооборота
на организацията; приема, предава и обработва
входяща и изходяща кореспонденция и я насочва
за разглеждане от ръководителя, различните
отдели или конкретни изпълнители; съставя
и систематизира различни видове документи,
свързани с текущата работа на организацията;
спазва правилата за регистриране, съхранение и
архивиране на документите; приема, регистрира
и предава, след резолюция от ръководителя, входящите документи по съответните направления,
като следи за сроковете; приема и координира
телефонни обаждания и писмени съобщения
по електронна поща; работи с база данни и
програмен продукт за получената и изпратената
кореспонденция; осигурява приема на външни
посетители в съответствие с установения ред.
Офис-секретарят отговаря за цялостната
организация при провеждането на заседания,
съвещания и делови срещи, като осигурява
необходимите материални условия – зала,
оборудване, уведомява участниците за времето,
мястото и дневния ред, посреща и настанява
партньорите и/или клиентите. Участва в работни срещи и съвещания, като води протокол
и го оформя по подходящ начин за използване
от ръководителя или друг персонал от органи-
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зацията; осъществява писмена и електронна
делова кореспонденция и бизнес комуникация
на български и чужд език; следи и осигурява
снабдяването с необходимите канцеларски и
офис материали; подпомага координирането
и изпълнението на задачите, включени в седмичния или дневния план-график на ръководителя; подготвя пътуванията на ръководителя
и на придружаващите го лица в страната и в
чужбина, попълва стандартни отчетни документи, свързани с разходите по обслужване на
дейността в офиса.
Офис-секретарят отговаря за ефективното
и правилно използване на имуществото и
предоставената за ползване материално-техническа база на организацията, недопускане на
разхищения и злоупотреби при използването
на материали и консумативи, качеството на
организацията по техническото обслужване на
работни срещи и заседания, допуснати грешки при съставяне, обработване, получаване и
предаване на бизнес кореспонденцията, опазване на фирмените тайни и конфиденциална
информация на организацията.
В своята дейност офис-секретарят използва
офисоборудването в съответствие с инструкциите за безопасни условия на труд и за противопожарна безопасност.
За упражняване на професията са необходими комуникативни и организаторски
способности, както и умения за работа в
екип, инициативност, прецизност, коректност,
отговорност, толерантност и деликатност в
служебните взаимоотношения.
При изпълнение на трудовите дейности офиссекретарят спазва етичните правила и норми
на поведение при работата с клиенти и служители. Поддържа добър външен вид и култура
на поведение, съдействащи за изграждането и
поддържането на доброто име на организацията.
Работното място на офис-секретаря е в
работно помещение, обзаведено с подходящи
офис мебели и оборудвано с компютър, скенер,
копирна машина, телефон, вътрешна централа,
ламинатор, уред за унищожаване на документи
(шредер), мултимедия, кафе машина и др.
Работното време на офис-секретаря е с
нормална продължителност в съответствие с
Кодекса на труда.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилите професионална квалификация
по професията „Офис-секретар“ могат да продължат обучението си по друга професия от
професионално направление „Секретарски и
административни офис дейности“, ако отговарят
на условията за входящо минимално образователно равнище, регламентирано в Закона
за професионалното образование и обучение
(ЗПOО) и в рамковите програми. При обучението единиците резултати от ученето по общата
професионална подготовка и по отрасловата
професионална подготовка се зачитат.
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При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на
единиците резултати от ученето, които лицата
не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, посл. изм. и доп.
със Заповед № РД-01-105 от 23.12.2020 г.
Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Офиссекретар“ могат да постъпват на работа на
длъжности, включени в единични групи 3343
Административни и изпълнителни секретари,
4120 Секретари с общи функции, както и други
длъжности, допълнени при следващи актуализации на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от учене и на резултатите от учене (РУ) по видове
професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка –
единна за всички професии с втора степен на
професионална квалификация
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд
1.1. РУ Прилага правилата и инструкциите
за ЗБУТ
1.2. РУ Участва в организацията за опазване
на околната среда
1.3. РУ Участва в овладяването на рискови
и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
2.1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
2.2. РУ Познава характеристиките на дейността на предприятието
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално
направление „Секретарски и административни
офис дейности“
ЕРУ 4. Използване на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност

ВЕСТНИК

4.1. РУ Обработва информация и съдържание с ИКТ
4.2. РУ Осъществява комуникация чрез ИКТ
4.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
ЕРУ 5. Организация на деловодната дейност
5.1. РУ Организира процеса на работа
5.2. РУ Изпълнява качествено трудовите
дейности
5.3. РУ Обработва и класифицира различни
видове документи
ЕРУ 6. Бизнес комуникация и чужд език
6.1. РУ Общува ефективно в работен екип
6.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
6.3. РУ Владее чужд език, свързан с професионалната дейност
ЕРУ 7. Професионална етика и фирмена
култура
7.1. РУ Прилага етични правила за общуване
със служители и външни контрагенти
7.2. РУ Съдейства за утвърждаване на фирмената култура
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Административно
обслужване“ – втора степен на професионална
квалификация
ЕРУ 8. Делова кореспонденция
8.1. РУ Работи с различни видове документи
8.2. РУ Отговаря за документооборота
ЕРУ 9. Организация на делови срещи и
мероприятия
9.1. РУ Организира провеждането на делови/
работни срещи и събития
9.2. РУ Изготвя графици и разпространява
информацията до съответните адресати
9.3. РУ Подготовя документално пътувания
и командировки
ЕРУ 10. Компютърен машинопис и текстообработване
10.1. РУ Създава текстови документи с прилагане на БДС и други стандарти
10.2. РУ Редактира текстови файлове
10.3. РУ Архивира текстови файлове
ЕРУ 11. Стенографиране и дешифриране
11.1. РУ Води стенографски записки
11.2. РУ Дешифрира стенографски записки
3.2. Описание на единиците резултати от
учене (ЕРУ)
ЕРУ по обща професионална подготовка –
единна за всички професии с втора степен
на професионална квалификация от СППОО

ЕРУ 1
Наименование
на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование
на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:

Здравословни и безопасни условия на труд
3
3
Офис-секретар
3
3
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Резултат от учене 1.1: Прилага правилата и инструкциите за ЗБУТ
Знания
· Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място
· И зброява основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
· Познава нормативните разпоредби и инструкциите, касаещи осигуряването
на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
· Познава проявите на професионален стрес
Умения
· П рилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд
· О бслужва правилно и безопасно офис техниката
· П рилага необходимите мерки за защита
· И зползва знаците и сигналите за осигуряване на ЗБУТ
· П рилага различни подходи за превенция на професионалния стрес
Компетентности
· Участва в процеса на осигуряване на безопасност при работата
· О съществява трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното
място
Резултат от учене 1.2: Участва в организацията за опазване на околната среда
Знания
· Познава разпоредбите за опазване на околната среда
· О писва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни
отпадъци
Умения
· Р азпознава опасни отпадъци
· С ъхранява опасни отпадъци и излезли от употреба материали, консумативи
и други при спазване технологията за събиране и рециклиране
· С пазва разпоредбите за опазване на околната среда
Компетентности
· И зпълнява трудовата дейност при спазване изискванията и правилата за
опазване на околната среда
Резултат от учене 1.3: Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания
· Посочва основните рискови и аварийни ситуации
· О писва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
· И зброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
· О писва видовете травми и методите за оказване на първа помощ
Умения
· Р азпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на пожар и/
или авария
· С пазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
· С пазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
· О казва първа помощ на пострадали при авария
Компетентности
· Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с
установените вътрешно-фирмени правила за пожарна и аварийна безопасност
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Владее теоретични знания за:
· и зискванията за осигуряване на безопасност и здраве при работа
· п ревантивната дейност за опазване на околната среда
· о владяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на
пострадали
За средство 2:
· И збира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената
рискова ситуация
· В ярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

ЕРУ 2
Наименование
на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:

Икономика
3
3
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Наименование
Офис-секретар
на професията:
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 2.1: Познава основите на пазарната икономика
Знания
· Познава основни положения от общата теория на пазарната икономика
· И зброява основни икономически явления и проблеми
· Посочва ролята на държавата в пазарната икономика
· И зброява видовете икономически субекти в бизнеса
Умения
· Р азграничава функциите на различните икономически субекти
· И нформира се за успешни практически примери за управление на различни
бизнес начинания
Компетентности
· И дентифицира успешни практически примери за управление на бизнес
начинания
Резултат от учене 2.2: Познава характеристиките на дейността на предприятието
Знания
· Познава основите на пазарното търсене
· О писва принципите на пазарното предлагане и равновесие
· Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба,
рентабилност
· Познава основните отговорности на работещите в предприятието
· О писва длъжностните характеристики и изискванията към персонала
Умения
· О бяснява дейността на организацията в контекста на основни икономически принципи и понятия
· В дейността си отчита принципите на пазарно търсене и предлагане
· С ъобразява основните отговорности на работещите в предприятието
· О тчита длъжностните характеристики и изискванията към персонала
Компетентности
· О писва и обяснява дейността на организацията в контекста на основни
икономически принципи и понятия
· И звършва трудовите дейности при спазване на йерархичните принципи и
съобразно длъжностната характеристика
Средства за оценяване: Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· В ярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

ЕРУ 3
Наименование
Предприемачество
на единицата:
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на про- Офис-секретар
фесията:
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 3.1: Познава основите на предприемачеството
Знания
· О писва същността на предприемачеството
· Познава принципите на предприемаческата дейност
· Посочва видовете предприемачески умения
Умения
· Н аблюдава предприемаческите процеси, свързани с дейността му
· Участва в предприемачески инициативи в дадения бизнес сектор
Компетентности
· П редлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
Резултат от учене 3.2: Формира предприемаческо поведение
Знания
· Познава характеристиките на предприемаческото поведение
· И зброява видовете предприемаческо поведение
· О писва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение
· Изброява значими за упражняваната професия социални и личностни умения
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Умения

· П рилага в дейността си подходящи предприемачески идеи
· П рави предложения за подобряване на работата
· Участва с идеи при изпълнението на работни проекти
Компетентности
· П редлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
Средства за оценяване: Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· В ладее основните теоретични знания в областта на предприемачеството
За средство 2:
· В ярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално
направление „Секретарски и административни офис дейности“
ЕРУ 4
Наименование
Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в
на единицата:
професионалната дейност
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование
Офис-секретар
на професията:
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 4.1: Обработва информация и съдържание с ИКТ
Знания
· И зброява интернет търсачки
· Познава начини за оценка на надеждността на информацията в интернет
· О писва начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)
· Посочва начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание
· Познава пълната функционалност на софтуерни продукти, свързани с
административни дейности
· Познава деловодни и административни информационни системи
· О писва правилата за обезпечаване на информационна сигурност
Умения
· И зползва търсачка за намиране на информация
· З аписва цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)
· В ъзпроизвежда вече записано цифрово съдържание
· С равнява информация от различни източници
· Р аботи с деловодни и административни информационни системи
Компетентности
· Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация
и съдържание с ИКТ
· Р аботи свободно с пълната функционалност на софтуерни продукти, използвани в административната дейност на организацията
Резултат от учене 4.2: Осъществява комуникация чрез ИКТ
Знания
· И зрежда доставчици на услугата електронна поща
· И зброява софтуер за аудио- и видеоразговори
· Посочва доставчици на услуги за споделяне на файлове
· Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
· О писва начини за онлайн разплащане
Умения
· И зползва електронна поща
· И зползва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
· С поделя файлове онлайн
· И зползва електронен подпис
· И зползва електронни услуги за онлайн комуникиране
Компетентности
· Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от учене 4.3: Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания
· Посочва софтуер за създаване и редактиране на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
· И зброява основните функции на софтуер за създаване и редактиране на
просто цифрово съдържание
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Умения

· С ъздава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
· Редактира просто цифрово съдържание
Компетентности
· Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно
съдържание
Средства за оценяване: Средство 1:
· И зпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет
по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
· И зпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител
по електронната поща
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен/компютърен кабинет
· Персонален компютър или лаптоп
· Достъп до интернет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време
За средство 2:
· Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с
употребата на ИКТ

ЕРУ 5
Наименование
Организация на деловодната дейност
на единицата:
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование
Офис-секретар
на професията:
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 5.1: Организира процеса на работа
Знания
· Познава структурата на организацията, в която работи
· О писва йерархичните нива и принципи за комуникация
· Познава основните нормативни актове, свързани с професията
· Посочва основните отговорности на офис-секретаря
Умения
· П ланира процеса на работата си
· С ъставя график на работните си задачи
· П рилага изискванията на основните нормативни актове, свързани с професията
Компетентности
· С пособен е самостоятелно и рационално да организира процеса на работата
си за ефективно изпълнение на трудовите дейности и задачи
· П редлага на ръководството промени в организацията на работата при
необходимост
Резултат от учене 5.2: Изпълнява качествено трудовите дейности
Знания
· И зрежда видовете трудови дейности, характерни за професионалната сфера
· Дефинира изискванията за качествено изпълнение на видовете трудови
дейности
· О писва начините за оптимална организация на трудовите дейности
· Познава различните видове системи за управление на качеството в съответната професионална област
Умения
· О бяснява критериите за качествено изпълнени задачи
· С пазва изискванията за качествено изпълнение на трудовите дейности
· О формя документация за вътрешни и външни одити
Компетентности
· С пособен е самостоятелно да изпълнява трудовите дейности, характерни
за професията, при стриктно спазване на изискванията за качество
Резултат от учене 5.3: Обработва и класифицира различни видове документи
Знания
· Познава различните видове документи
· И зрежда признаците на тяхното класифициране
· И зброява правилата за работа с документи
· Дефинира нормативната уредба, свързана с боравене с лични данни и
конфиденциална информация
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Умения

· Регистрира документите в съответните регистри
· Р азпределя входяща и изходяща кореспонденция
· С пазва нормативната уредба, свързана с боравене с лични данни и конфиденциална информация
Компетентности
· О бработва и регистрира документи при спазване на вътрешнофирмените
правила и изискванията за защита на личните данни
· Р азпределя правилно документацията по организационни звена
Средства за оценяване: Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· И зпълнение на практическа задача
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Дефинира основни теоретични понятия относно организацията на работния
процес и класифицирането на различни видове документи
За средство 2:
· И зпълнява задача, свързана с обработването и класификацията на различните видове документи
· С пазено е времето за изпълнение на задачата

ЕРУ 6
Наименование
на единицата:

Бизнес комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование
на професията:

Офис-секретар

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 6.1: Общува ефективно в работен екип
Знания

· Посочва отделните длъжности в екипа
· О писва взаимоотношенията и йерархичните връзки в екипа
· И зброява принципите на ефективна бизнес комуникация
· Дефинира особеностите на виртуалната комуникация

Умения

· С пазва йерархията в екипа
· О съществява комуникация в екипа
· О съществява виртуална комуникация
· С пазва изискванията за ефективна комуникация в екипа

Компетентности

· И зползва ефективно всички канали за комуникация с участниците в трудовия процес в съответствие с работния протокол

Резултат от учене 6.2: Води ефективна бизнес комуникация
Знания

· Познава етичните правила в бизнес комуникацията
· О писва особеностите на вербалната, невербалната и писмената комуникация
· Познава особеностите на електронната кореспонденция и комуникация с
технически средства
· Дефинира правилата при воденето на преговори
· И зброява правилата и изискванията за делова кореспонденция
· О писва начините за управление на конфликтни ситуации

Умения

· В оди делова комуникация – писмена и устна
· С ъбира и предоставя необходимата информация за удовлетворяване изискванията на служителите и клиентите
· О съществява електронна кореспонденция и комуникация с различни дигитални инструменти
· Р азпознава конфликтни ситуации
· С ъдейства за решаване на конфликтни ситуации

Компетентности

· П ровежда ефективна устна и писмена комуникация с колеги, клиенти и
партньори, съобразявайки се с техните изисквания
· З ащитава интересите на организацията, в която работи

БРОЙ 10
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Резултат от учене 6.3: Владее чужд език, свързан с професионалната дейност
Знания

· Познава основната професионална терминология на чужд език
· И зброява източници за информация в професионалната област на чужд език
· И зрежда основните области на приложение на чужд език по професията

Умения

· Чете професионални текстове на чужд език (специализирана литература,
документация и др.)
· Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
· Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с колеги, клиенти и партньори

Компетентности

· В ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация
по професионални теми

Средства за оценяване: Средство 1:
· П исмен изпит – дава писмени решения и отговори на поставени задачи
или въпроси
Средство 2:
· Устен изпит – води разговори по професионални теми на чужд език; разчита документация на чужд език
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Решава точно, пълно и вярно зададена писмена задача или въпрос/и
За средство 2:
· К омуникира на чужд език по професионални теми в учебна или работна
среда, разчита документация на чужд език

ЕРУ 7
Наименование
на единицата:
Ниво по НКР:

Професионална етика и фирмена култура

Ниво по ЕКР:

3

Наименование
на професията:
Ниво по НКР:

Офис-секретар

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 7.1:

Прилага етични правила за общуване със служители и външни контрагенти

3

3

Знания

· Дефинира професионалните ценности и етичните норми в професионалната дейност
· О писва деловия протокол за общуване с други служители или външни
контрагенти
· Познава характерните особености на интеркултурните различия при делова
комуникация с чуждестранни клиенти/компании
Умения
· Р азпознава ситуации, в които могат да възникнат етични проблеми
· С пазва конфиденциалност в процеса на работа
· П роявява самоконтрол при комуникация с граждани и служители
Компетентности
· П роявява конфиденциалност и дискретност и се отнася с уважение в
комуникацията със служители и външни контрагенти при спазване на
професионалните ценности и етичните норми в своята дейност
Резултат от учене 7.2: Съдейства за утвърждаване на фирмената култура
Знания

Умения

Компетентности

· О писва значението на фирмената култура
· И зброява елементите на фирмената култура
· О бяснява механизмите на формиране на фирмената култура
· Познава фирмения протокол, бизнес етикета и етичните правила в интернет среда
· С ъобразява се с организационните ценности и символи
· С пазва принципите на бизнес етикета
· П рилага техники за утвърждаване на фирмената култура
· П роявява етично поведение и толерантност в екипа
· С пособен е да допринася за утвърждаване на културата на организацията
чрез общуването си с колеги, клиенти и партньори
· Утвърждава фирмените ценности и организационната култура чрез поведението си

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 10

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на казус
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· В ладее основни теоретични знания за същността на:
- елементите на фирмената култура
- професионалната етика
- подходите при работата в екип
За средство 2:
· Решава точно и вярно зададен казус по предварително дефинирани параметри
· С пазено е времето за изпълнение на задачата

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Административно обслужване“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 8
Наименование
Делова кореспонденция
на единицата:
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование
Офис-секретар
на професията:
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 8.1: Работи с различни видове документи
Знания
· О писва същността и значението на писмените комуникации в бизнеса
· Познава видовете документи и техните реквизити
· Познава изискванията на утвърдените стандарти за кореспондентските
документи
· Познава начините на съставяне на кореспондентските документи, техните
реквизити и начина на структурирането и форматирането им
· Познава изискванията за стила, езика и съдържанието на документите
· И зброява признаците на класифициране и съхранение на документите по
класьори и регистри
Умения
· С пазва правилата за водене на делова кореспонденция
· С ъгласува писмената делова кореспонденция с прекия ръководител и/или
други колеги
· П редава, получава и обработва информация чрез телефон, електронна
поща и интернет платформи
· О сигурява необходимия брой екземпляри на документи
· Поддържа деловодството подредено по видове документи
Компетентности
· С амостоятелно съставя, оформя и форматира различни видове документи
от вътрешнофирмената кореспонденция
· С ъхранява правилно документите съгласно изискванията
Резултат от учене 8.2: Отговаря за документооборота
Знания
· Дефинира вътрешните правила за документооборот в организацията
· О писва структурата и отделните звена в организацията, субординацията
между тях и видовете документи, които те обменят
· И зброява видовете регистри и регистрационни книги, които се водят в
организацията
Умения
· П рилага правилата за документооборота в организацията
· О рганизира ефективно оборота на документите в офиса
· В оди правилно регистрационните книги/регистрите
· С пазва сроковете за вписване на информацията в регистрите
· С пазва правилата за конфиденциалност при работа с документите
Компетентности
· С ъздава вярно и бързо документи с правилно разположени и попълнени
реквизити според правилата за документооборот
· Р азпределя правилно, според тяхното предназначение, видовете документи
в организацията при спазване на правилата за защита на личните данни
и конфиденциалност при разпространението на информация
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Средства за оценяване: Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· И зпълнение на практическа задача: изготвяне и регистриране на документ
в съответния регистър/регистрационна книга
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебен кабинет, персонален компютър или лаптоп
· Регистрационни книги/учебни регистри
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Познава изискванията за създаването, обработването и съхраняването на
различни видове документи
За средство 2:
· К ласифицира информацията и поставя регистрационни номера съгласно
изискванията
· З авежда правилно документите в съответните регистрационни книги
и/или регистри
· В ярно и точно изпълнява поставената задача при спазване на определеното
за задачата време

ЕРУ 9
Наименование
на единицата:

Организация на делови срещи и мероприятия

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование
на професията:

Офис-секретар

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 9.1:

Организира провеждането на делови/работни срещи и събития

Знания

· О писва различните видове делови/работни срещи – оперативка, събрание,
съвещание, конференция, семинар и др.
· И зрежда правилата за провеждане на различните видове делови/работни
срещи
· Познава бизнес протокола за обслужване на гости, посетители и клиенти
· О писва предназначението и структурата на протокол от делова среща

Умения

· О сигурява за всички участници необходимите материали и консумативи
· П рилага правилата на бизнес протокола за посрещане и обслужване на
гости, посетители и клиенти
· С пазва изикванията за бизнес комуникация при срещи и мероприятия
· В оди протокол по време на работна среща

Компетентности

· О рганизира в екип цялостната подготовка на дадено мероприятие в рамките на своите пълномощия
· В оди прецизно протокол от среща в съответствие с приетия стандарт

Резултат от учене 9.2: Изготвя графици и разпространява информацията до съответните адресати
Знания

· И зрежда правилата за разработване на план-график по предварително
зададени указания от ръководителя
· О писва правилата за разпространяване на информация
· Познава изискванията за изготвяне на дневен ред

Умения

· Р азпространява своевременно информация за предстоящи срещи и мероприятия до участниците в тях
· С леди за спазването на графика на събитията
· И зготвя дневния ред на работното съвещание или събрание
· А рхивира документи от проведени работни срещи и мероприятия

Компетентности

· С пособен е да изготви график по указание на прекия ръководител
· Р азпространява своевременно и точно информацията до адресатите

Резултат от учене 9.3: Подготовя документално пътувания и командировки
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· Познава Наредбата за командировките в страната
· Познава образците на документи, свързани с командировката на ръководители или служители в страната и в чужбина
· И зброява необходимите документи при командироване
· Познава първични счетоводни документи
· С пазва изискванията на Наредбата за командировките в страната
· И зготвя всички документи, свързани с командировките
· О рганизира срещите на ръководителя по време на пътуването
· П рави резервации за пътувания, като спазва финансовите лимити
· О формя документите за командировки и отчетната документация при
точно спазване на всички изисквания

Средства за оценяване: Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• И зпълнение на практическа задача – изготвяне на план-график за провеждане на работна среща/съвещание на организация, оформяне на документи
за командировка
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебен кабинет, персонален компютър или лаптоп
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира знания за организиране на делови/работни срещи, водене на
протокол и документална подготовка на командировки
За средство 2:
· И зпълнява вярно и точно поставената практическа задача, като спазва
определеното за нея време

ЕРУ 10
Наименование
Компютърен машинопис и текстообработване
на единицата:
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование
Офис-секретар
на професията:
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 10.1: Създава текстови документи с прилагане на БДС и други стандарти
Знания
· Познава стандарта БДС за машинопис на кирилица (десетопръстна система
на писане и кодови таблици)
· Познава разположението на буквените клавиши и зоните на ръцете в
точно определена конфигурация върху клавиатурата в съответствие с БДС
· Познава разположението на регистрите за малки и главни букви, цифри,
препинателни знаци, математически и други символи
· И зброява правилата за профилактика и охрана на труда, свързани с продължителната работа с клавиатура
· И зброява мерки за предпазване от типичните професионални заболявания,
свързани с работа с клавиатура
Умения
· И звършва десетопръстно писане без зрителен контрол
· С ъздава текстове
· Ф орматира текстове
· С пазва правилата за профилактика и охрана на труда, свързани с продължителна работа с клавиатура
Компетентности
· П ише бързо на кирилица по десетопръстната система без зрителен контрол
· О формя правилно текстови документи в съответствие с изискванията
Резултат от учене 10.2: Редактира текстови файлове
Знания
· Познава параметрите на стандартната машинописна страница
· Познава менютата за настройка
· И зброява начините за редактиране и форматиране на текстове от писмената делова кореспонденция
· Познава структурата на менюто за коментари и редакция
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Умения

Компетентности
Резултат от учене 10.3:
Знания

Умения

Компетентности
Средства за оценяване:

Условия за провеждане
на оценяването:

Критерии за оценяване:
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· С пазва параметрите на стандартната машинописна страница
· П рилага стандартни шрифтове, абзаци, рамки и фонове
· С ъздава таблични текстове
· В мъква символи, бележки под линия, създава графики и диаграми
· О бработва и форматира текстовете с меню за коментари и редакция
· Редактира качествено текстови файлове с използване на пълните възможности на текстообработваща програма
Архивира текстови файлове
· Познава реда за текущо и архивно съхранение на документите в организацията
· О писва правилата за създаване на архив в организацията (хартиен и електронен)
· Познава реда за организирането, обработването, съхраняването и използването на документите в архивите на държавните, общинските и частните
организации
· С ъхранява документите
· С ъздава архив (хартиен и електронен) на документите
· Прилага правилно класификационната схема при архивиране на документите
· П рави опис на документите
· А рхивира документи, като спазва наредбите за реда за организиране,
обработване, съхраняване и използване на документите в организацията
Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· И зпълнение на практическа задача – създаване на документ на кирилица,
редактиране, форматиране и архивиране на документа по зададена класификационна схема
За средство 1:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебен кабинет
· Персонален компютър или лаптоп
За средство 1:
· Демонстрира знания за създаване, форматиране и редактиране на различни
типове документи
За средство 2:
· И зпълнява вярно и точно поставената задача
· С пазен е стандарт БДС при писането и оформянето на документа
· С пазена е класификационна схема при създаване на архив
· С пазено е времето за изпълнение на задачата

ЕРУ 11
Наименование
на единицата:

Стенографиране и дешифриране

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование
на професията:

Офис-секретар

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 11.1: Води стенографски записки
Знания

· Познава стенографската азбука
· О писва правилата за изписване на буквите
· И зброява правилата за символизиране на гласните букви
· Познава основните сигли и сиглопроизводни
· И зрежда начините за образуване на свободни съкращения

Умения

· С ъздава стенографски записки
· С тенографира под диктовка текстове от различна тематика
· С пазва правилата за образуване на свободни съкращения

Компетентности

· С тенографира с бързина 30 – 40 думи/минута, като прилага всички правила в стенографията
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Резултат от учене 11.2: Дешифрира стенографски записки
Знания
· Познава всички стенографски похвати
· И зброява начините за дешифриране на текст
· Р азпознава различни свободни съкращения
Умения
· С пазва методите за дешифриране на текстове
· И зготвя дешифровка
· Р азчита и дешифрира стенографското писмо за определно време
Компетентности
· С пособен е да изготви граматически и пунктуационно верен текст на
български език чрез дешифриране
Средства за оценяване: Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· И зпълнение на практическа задача – диктовка на текст с бързина 30 – 40
думи/минута и дешифровка на текста
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира знания за стенографиране и дешифриране
За средство 2:
· З аписва текста точно чрез употребата на сигли и сиглопроизводни
· П рилага свободни съкращения на сложните думи
· Дешифрира правилно продиктувания текст

4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет по теория
Основно оборудване на учебния кабинет за
обучение по теория: работно място на всеки
обучаван (работна маса и стол), работно място
на обучаващия (работна маса и стол), компютър, връзка с интернет, мултимедиен проектор,
учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена
за окачване на табла, платно/екран за прожектиране, други средства за обучение.
4.2. Учебна база за обучение по практика
Обучението по практика се извършва в
специализиран учебен кабинет и на реално
работно място в организация при сключен
договор за обучение.
Специализираният кабинет за обучение по
практика трябва да е оборудван с необходимите
офисобзавеждане и офистехника – принтер,
скенер, мултимедия, телефон/телефонна централа, ламинатор, шредер и други и работно
място с компютър за всеки обучаван, връзка
с интернет, подходящи програмни продукти
за текстообработка, електронни таблици,
база данни, деловодна програма и подходящи
учебни филми.
Учебни пособия за обучение по практика:
онагледяващи табла; специализирани програмни продукти, образци на различните видове документи, свързани с деловата кореспонденция,
и образци на първични счетоводни документи.
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават
лица със завършено висше образование по
съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, могат да преподават

лица без висше образование и без придобита
професионална квалификация „учител“, ако
са придобили професионална квалификация
при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения и
компетентности.
506

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава
пета от Закона за българското гражданство
(обн., ДВ, бр. 19 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 51
от 2001 г., бр. 111 от 2002 г., бр. 43 от 2005 г.,
бр. 35 от 2010 г., бр. 23 от 2012 г., бр. 53 от
2013 г., бр. 84 от 2015 г., бр. 101 от 2016 г.,
бр. 34 и 102 от 2017 г., бр. 52 от 2018 г., бр. 4
от 2020 г. и бр. 50 и 57 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 4а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Удостоверителните документи по ал. 1
следва да бъдат актуални и да потвърждават
извършването и поддържането на инвестицията в страната. Към удостоверенията се
прилагат всички актуални документи и становища, въз основа на които са издадени.“
2. В ал. 3 се създава изречение трето:
„Документите, удостоверяващи инвестициите, следва да отговарят на изискванията
на ал. 2.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) При извършване на допълнителни
проверки или изискване на допълнителни
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документи в хода на процедурата, както и
при последващ контрол по чл. 22, ал. 1, т. 3
и 4 от закона, се представят удостоверения за
инвестициите и съпътстващите ги документи
и становища, послужили като основание за
издаването им, които следва да отговарят
на изискванията на ал. 2.“
§ 2. В чл. 5г се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Удос т овери т ел н и т е док у мен т и по
ал. 1 следва да бъдат акт уални и да потвърждават извършването, поддържането и
увеличаването на съответната инвестиция
в страната. Удостоверенията се представят
с всички актуални документи и становища,
въз основа на които са издадени.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) При извършване на допълнителни
проверки или изискване на допълнителни
документи в хода на процедурата, както и
при последващ контрол по чл. 22, ал. 1, т. 3
и 4 от закона, се представят удостоверения за
инвестициите и съпътстващите ги документи
и становища, послужили като основание за
издаването им, които следва да отговарят
на изискванията на ал. 2.“
§ 3. Създава се чл. 5д:
„Чл. 5д. Министерството на правосъдието
у ведом ява сл у жебно органа, удостоверил
инвестициите, за всяко лице, при добило
българско гражданство въз основа на инвестиции, за извършване на предвидения в
закона последващ контрол.‘‘
§ 4. В чл. 6, ал. 2 думите „т. 2, 5 и 6‘‘ се
заменят с „ т. 2, 5, 6 и 12“.
§ 5. В доп ъ лни т ел ни т е разпоредби се
създават § 2б и 2в:
„§ 2б. „По смисъла на тази наредба „актуален“ е документ, издаден преди не повече от
30 дни преди датата на представянето му, в
случай че не е настъпила промяна във фак
тите и обстоятелствата, които удостоверява.
§ 2в. Удостоверителните док у менти за
инвестициите и съпътстващите ги документи
и становища, послужили като основание за
издаването им, които се представят в производството за придобиване на гражданство
на основание § 14 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за българското
гражданство (ДВ, бр. 21 от 2021 г.), следва да
отговарят на изискванията на чл. 4а, ал. 2.“
Преходна разпоредба
§ 6. Неприключилите до влизането в сила
на тази наредба производства се довършват
при новите условия и ред.
Министър:
Надежда Йорданова
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ТУРИЗМА
НАРЕДБА № РД-02-21-1
от 27 януари 2022 г.

за принудително изпълнение на заповеди
за према х ване на преместваеми обекти,
поставени на територията на националните
курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с
национално значение, и на територията на
морските плажове от органите на Дирекцията
за национален строителен контрол
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение
от органите на Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на влезли в
сила заповеди за премахване на преместваемите обекти по чл. 56, ал. 1 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ), поставени
на територията на националните курорти,
определени с решение на Министерск и я
съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските
плажове, издадени от началника на ДНСК
или упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Не са предмет на тази наредба преместваемите обекти по ЗУ Т, които имат
характеристиките на строеж и са поставени
на територията на националните курорти,
определени с решение на Министерск и я
съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските
плажове.
Чл. 2. Заповедта за премахване на преместваем обект, издадена от началника на
ДНСК или упълномощено от него длъжностно
лице, влиза в сила:
1. след изтичане на срока по чл. 215, ал. 4
от ЗУТ за обжалване от заинтересуваните
лица, ако не е обжалвана;
2. от влизане в сила на съдебния акт за
потвърж даването є от органа по чл. 215,
ал. 1 от ЗУТ.
Чл. 3. След влизане в сила на заповедта
до адресата на същата се изпраща покана
за доброволно изпълнение в 14-дневен срок
от получаването є по реда на чл. 277, ал. 1
от А дминистративнопроцесуални я кодекс
(АПК).
Чл. 4. В тридневен срок след изтичане на
срока за доброволно премахване се извършва проверка на място по изпълнението на
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заповедта от органите на ДНСК, за което се
съставя констативен протокол (приложение
№ 1).
Чл. 5. Към принудително изпълнение на
заповеди за премахване на преместваеми
обекти, издадени от началника на ДНСК или
упълномощено от него длъжностно лице, се
пристъпва, когато същите не са изпълнени
доброволно от адресата/адресатите на заповедта в определения срок за доброволно
изпълнение.
Г л а в а

в т о р а

РЕ Д И Н АЧ И Н З А П РИ Н У Д И Т Е Л НО
ПРЕМА ХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ
ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 56, АЛ. 1 ОТ ЗУТ
Чл. 6. В едномесечен срок от съставяне
на протокола по чл. 4 от органите на ДНСК
се провежда предварително проучване относно начина на изпълнение на премахването,
срока за изпълнение и необходимите средства (по количествено-стойностна сметка),
резултатите от което се оформят в протокол (приложение № 2), който се изпраща
на началника на ДНСК или упълномощено
от него длъжностно лице за провеждане на
процедура по избор на изпълнител.
Чл. 7. В едноседмичен срок от съставянето на протокола по чл. 6 се пристъпва към
процедура по избор на изпълнител на принудителното премахване по реда на Закона
за обществените поръчки.
Чл. 8. Достъпът до преместваем обект
във връзка с принудително изпълнение на
заповед за премахване се осигурява въз основа на заповед на началника на ДНСК или
упълномощено от него длъжностно лице по
реда на чл. 194 от ЗУТ.
Чл. 9. След сключване на договор с избрания изпълнител началникът на ДНСК
или упълномощено от него длъжностно лице
определя датата и часа на принудителното
изп ъ л нен ие, за кое т о у ведом я ва вси ч к и
заинтересу вани лица, експлоатационните
дружества, а при необходимост – и специализираните контролни органи.
Чл. 10. Преди започване на действията
по принудителното премахване с цел обезопасяване на района преместваемият обект
се огражда със сигнални ленти с бял цвят
и червено-син надпис „ДНСК“.
Чл. 11. При принудителното изпълнение
на заповедта за премахване на преместваемия
обект органите на ДНСК могат да използват
специалните средства, посочени в чл. 222,
ал. 3 от ЗУТ.
Чл. 12. При необходимост принудителното изпълнение на заповедта по чл. 2 се
осъществява със съдействието на полицията.
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Чл. 13. На определената дата и в определения час органите на ДНСК съвместно
с изпълнителя и в присъствието на представители на общинската/районната администрация, органите на Министерството на
вътрешните работи и при необходимост – на
специализираните контролни органи и експлоатационните предприятия – доставчици,
захранващи обекта с електрическа енергия,
вода и др., съставят протокол за състоянието
на преместваемия обект преди започването
на принудителното изпълнение на заповедта
за премахване (приложение № 3).
Чл. 14. (1) В случаите, когато преместваемият обект не е освободен доброволно от
наличните малотрайни, пожаро- и взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва
към принудително освобождаване на обекта
от съответната община (район) по местонахождението на недвижимия имот със съдействието на органите на Министерството на
вътрешните работи, а при необходимост – и
на съответните специализирани контролни
органи, експлоатационни предприятия – доставчици, захранващи обекта с електрическа
енергия, вода и др.
(2) Изнесеното движимо имущество по
ал. 1 се оставя на отговорно съхранение в
помещение, определено от кмета на общината (района), за срок от 1 месец, като за
наличността му от служителите на общината
в присъствие на представители на органите
на ДНСК се съставя опис за вида, количеството и състоянието му при изнасянето.
С лед из т и ча не т о на ед номес еч н и я с рок
служителите на общината (района) не носят
отговорност за съхраняване на изнесеното
движимо имущество.
(3) Извършените разходи по ал. 1 и 2 са за
сметка на адресата/адресатите на заповедта
и се събират по реда на чл. 18 от органите
на общинската/районната администрация.
Чл. 15. (1) Премахването на преместваемия обект се ръководи от представител на
изпълнител я, който е техническ и правоспособно лице, и се извършва при необходимост след преустановено захранване с вода,
електрическа енергия и др.
(2) В процеса на премахване изпълнителят
е длъжен да спазва нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на
труда, като носи отговорност за причинени
материални щети и увреждане на трети лица.
Чл. 16. (1) След приключване на принудителното изпълнение на заповедта за премахване на преместваемия обект се съставя
протокол (приложение № 4) от представители на органите на ДНСК и изпълнителя в
присъствието на представители на общин-
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ската/районната администрация, органите
на Министерството на вътрешните работи
и при необходимост – на специализираните контролни органи и експлоатационните
предприятия. Екземпляр от протокола се
изпраща на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(2) Премахнатите преместваеми обекти
се оставят за съхранение на място, определено от кмета на общината (района), за
срок от един месец, като от служителите на
общината в присъствие на представители
на органите на ДНСК и на изпълнителя на
принудителното премахване се съставя опис
за вида и състоянието им след премахването. След изтичането на едномесечния срок
служителите на общината (района) не носят
отговорност за съхраняване на премахнатите
преместваеми обекти.
(3) Извършените разходи по ал. 2 са за
сметка на адресата/адресатите на заповедта
и се събират по реда на чл. 18 от органите
на общинската/районната администрация.
Чл. 17. Окончателното почистване на терена от отпадъци, получени при изпълнението
на заповедта за премахване и при възстановяването на терена, се извършва от общината/
района по местонахождение на обекта за
сметка на адресата/адресатите на заповедта.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ
РАЗХОДИ
Чл. 18. (1) Принудителното премахване се
извършва за сметка на адресата на заповедта
за премахване.
(2) За извършените разходи по премахването от представители на органите на
ДНСК и изпълнителя се съставя протокол
(приложение № 5), въз основа на който и на
влязлата в сила заповед за премахване се
издава заповед за незабавно изпълнение по
реда на чл. 418 от ГПК.
(3) Когато собственикът на преместваемия
обект или собственикът на имота, в който
е поставен обектът, е неизвестен, разходите
по премахването са за сметка на държавния
бюджет.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

А ДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Ч л. 19. За пос та вя не на п ремес т ваем
обект по чл. 1, ал. 1 от тази наредба в нарушение на чл. 57а, ал. 1 от ЗУТ и за други
нарушения по тази наредба се налага глоба
по чл. 233 от ЗУТ.
Чл. 20. (1) Ако нарушението по чл. 19
бъде продължено, след като е констатирано
с акт, или ако в срока за издаване на наказателно постановление бъде извършено друго
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нарушение от същото лице, наказанието е
глоба по чл. 234, ал. 1 от ЗУТ.
(2) Ако в срок до 3 години от влизането в сила на наказателното постановление
бъде извършено ново нарушение на същата
разпоредба, наказанието е глоба по чл. 234,
ал. 2 от ЗУТ.
Чл. 21. (1) Наказателните постановления се издават от началника на ДНСК или
упълномощено от него длъжностно лице въз
основа на съставен акт, установяващ нарушението, съставен от служители на ДНСК
или РДНСК.
(2) Установяването на нару шени я та и
издаването на наказателни постановления
се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. „Премахване на преместваем обект“
представлява отделянето му от повърхността
и от мрежите на техническата инфраструктура
при спазване нормите по противопожарна
безопасност, хигиена и безопасност на труда
и привеждането на терена в първоначалния
му вид.
§ 2. (1) „А дресат/адресати на заповедта“
е физическо или юридическо лице, което
е собственик на преместваемия обект, а в
случаите, в които е неизвестен – собственикът на имота, в който е поставен обектът,
и спрямо което се създава задължение за
премахване на преместваемия обект.
(2) „А дресат/адресати на заповедта“ за
премахване на преместваем обект, поставен
на територията на морски плаж, е физическо
или юридическо лице, което е собственик
на обекта, а в случаите, в които е неизвестен – концесионерът или наемателят на плажа, на който е поставен обектът, и спрямо
което се създава задължение за премахване
на преместваемия обект.
§ 3. „Изпълнител“ по смисъла на тази
наредба е лице, на което е възложено изпълнението на премахването на преместваемия
обект.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 57а, ал. 7 от ЗУТ.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 6. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на регионалното
развитие и благоустройството и министъра
на туризма.
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Гроздан Караджов
Министър на туризма:
Христо Проданов
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Приложение № 1
към чл. 4
ПРОТОКОЛ
№ ................................................
Днес, .............................................................................. 20 .................... г., работна група в състав:
1. ............................................................................................................................................................... –
на длъжност „....................................................................................................................... “ при ДНСК
(РДНСК – ................................................................................................................................................ );
2. ............................................................................................................................................................... –
на длъжност „....................................................................................................................... “ при ДНСК
(РДНСК – ................................................................................................................................................ );
3. ............................................................................................................................................................... –
на длъжност „....................................................................................................................... “ при ДНСК
(РДНСК – .................................................................................................................................................),
в присъствието/отсъствието на адресата/адресатите на заповедта: ................................................
..................................................................................................................................................................... ,
извърши проверка относно изпълнението на Заповед № ................................... /............................ г.
на началника на ДНСК/РДНСК – ........................................................................................................ ,
за премахване на преместваем обект: ..................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ,
поставен в ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ,
с административен адрес/под № ……, съгласно одобрена схема по чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК
(в приложимите случаи): ...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
При проверката се установи: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Съставили:
1. ......................... (.......................................)
2. ......................... (.......................................)
3. ......................... (.......................................)
Приложение № 2
към чл. 6
ПРОТОКОЛ
за предварително проучване на принудителното изпълнение на премахването
на преместваем обект
Днес, ............ 20 ......... г., работна група в състав:
1. ............................................................................................................................................................... –
на длъжност „....................................................................................................................... “ при ДНСК
(РДНСК – ................................................................................................................................................ );
2. ............................................................................................................................................................... –
на длъжност „....................................................................................................................... “ при ДНСК
(РДНСК – ................................................................................................................................................ );
3. ............................................................................................................................................................... –
на длъжност „....................................................................................................................... “ при ДНСК
(РДНСК – .................................................................................................................................................),
след като се събра и обсъди резултатите от извършеното проучване относно начина на
принудителното изпълнение, срока за изпълнение и необходимите средства и други, относно
преместваем обект: ..................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ,
поставен в ..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ,
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с административен адрес/под № ……, съгласно одобрена схема по чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК (в приложимите случаи): .....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ,
излага следното становище относно:
І. Начин на изпълнение на премахването:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ІІ. Срок за изпълнение на принудителното премахване:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ІІІ. Стойност на премахването: ........................ лв., в която не е включен ДДС.
Работна група:
1. ......................... (.......................................)
2. ......................... (.......................................)
3. ......................... (.......................................)
Приложение № 3
към чл. 13
ПРОТОКОЛ
за установяване състоянието на обекта преди започване на принудителното изпълнение
Днес, ............ 20 ......... г., работна група в състав:
1. ............................................................................................................................................................... –
на длъжност „....................................................................................................................... “ при ДНСК
(РДНСК – ................................................................................................................................................ );
2. ............................................................................................................................................................... –
на длъжност „....................................................................................................................... “ при ДНСК
(РДНСК – ................................................................................................................................................ );
3. ............................................................................................................................................................... –
на длъжност „....................................................................................................................... “ при ДНСК
(РДНСК – ................................................................................................................................................ );
4. ..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
................................................ – в качеството си на изпълнител по Заповед № ............/............... г.,
в присъствието на:
1. ..................................................................................................................................................................
на длъжност „.................................................................................................. “ при Община (Район) –
..........................................................................................................................., гр. ....................................,
2. ..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ,
3. ..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ,
4. ..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ,
в ............ ч. се събра за привеждане в изпълнение на Заповед № ................................./............... г.
на началника на ДНСК/РДНСК – .........................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ,
за премахване на преместваем обект: ..................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ,
намиращ се в .............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ,
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с административен адрес/под № ……, съгласно одобрена схема по чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК (в приложимите случаи): .....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ,
собственост на ...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Във връзка с изискванията на Наредба № РД-02-21-1 от 2022 г. за изпълнение на заповеди за
премахване на обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове от органите на ДНСК работната група установи, че обектът е/не е
опразнен от малотрайни, пожаро- и взривоопасни материали, продукти, химически вещества,
съоръжения, обзавеждане, оборудване, друго движимо имущество на собственика на строежа
и други в срока за доброволно изпълнение.
В ......................... ч. се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта за премахване на
преместваемия обект.
Присъствали:
1. ....... (...........................)
2. ....... (...........................)
3. ....... (...........................)
4. ....... (...........................)

Съставили:
1. ....... (...........................)
2. ....... (...........................)
3. ....... (...........................)
4. ....... (...........................)
Приложение № 4
към чл. 16

ПРОТОКОЛ
за установяване състоянието на преместваемия обект след приключване на принудителното
изпълнение
Днес, ............ 20 ......... г., работна група в състав:
1. .......................................................................................................................................................... –
на длъжност „............................................. “ при ДНСК (РДНСК – ......................................................);
2. .......................................................................................................................................................... –
на длъжност „............................................. “ при ДНСК (РДНСК – ......................................................);
3. .......................................................................................................................................................... –
на длъжност „............................................. “ при ДНСК (РДНСК – ......................................................);
4. ....................................................................................................... – в качеството си на изпълнител
на принудителното премахване по Заповед № ............./................ 20.... г.,
в присъствието на:
1. .................................................................................... на длъжност „................................................. “
при Община (Район) – ............................, гр. .........;
2. ............................................................................................................................................................ ;
3. ............................................................................................................................................................ ;
4. ............................................................................................................................................................ ,
в ........................ ч. приключи премахването на преместваем обект: ................................................ ,
намиращ се в ......................., с административен адрес: ..................................................................... ,
собственост на ...........................................................................................................................................
Заповед № ......................./................... г. на началника на ДНСК/РДНСК – ..................................
............................................................................................................................................. , е изпълнена.
Теренът е в следното състояние: .......................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Присъствали:
1. ....... (...........................)
2. ....... (...........................)
3. ....... (...........................)
4. ....... (...........................)

Съставили:
1. ....... (...........................)
2. ....... (...........................)
3. ....... (...........................)
4. ....... (...........................)
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Приложение № 5
към чл. 18, ал. 2
ПРОТОКОЛ
за извършените разходи по премахването на преместваем обект:
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Днес, ............... 20......... г.,
1. ..................................................................................................................................................................
....................................... – в качеството си на изпълнител по Заповед № ............../........................ г.
за премахване на преместваем обект: ..................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ,
намиращ се в .............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. , и
2. ..................................................................................................................................................................
на длъжност „.........................................“ при ДНСК (РДНСК – .......................................................….);
3. ..................................................................................................................................................................
на длъжност „.........................................“ при ДНСК (РДНСК – .......................................................….),
след извършена проверка установиха, че при премахването на преместваемия обект са изпълнени следните видове работи (по оферта на изпълнителя):
№ по ред

Вид

Ед. мярка

Количество

Ед. цена

Обща стойност

Всичко
ДДС:
Общо:

Съставили:
1. ......................... (................................. )
2. ......................... (................................. )
3. ......................... (................................. )
Проверил:
Началник на РДНСК – ........................................................................................................................
(......................)

550
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-55
от 18 януари 2022 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 3, ал. 1, т. 5 от Устройствения
правилник на Министерството на околната среда
и водите във връзка с чл. 21д, ал. 3 и 4 от Закона
за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси изменям и допълвам Заповед
№ РД-289 от 27.05.2016 г., изменена и допълнена
със Заповед № РД-147 от 28.02.2017 г., Заповед
№ РД-611 от 11.09.2017 г., Заповед № РД-224 от
23.04.2018 г., Заповед № РД-401 от 22.05.2019 г., Заповед № РД-145 от 14.02.2020 г., Заповед № РД-467
от 23.06.2020 г. и Заповед № РД-633 от 17.06.2021 г.
на министъра на околната среда и водите:
I. В частта „Нареждам“ се създават т. 59 – 62:
„59. Делегирана Директива (ЕС) 2021/884 на
Комисията от 8 март 2021 г. за изменение, с цел
привеждане в съответствие с научно-техническия
напредък, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на срока на валидност
на освобождаването за употребата на живак в
електрически ротационни съединители за интраваскуларно ултразвуково образно изследване
(ОВ, L 194/37, 2.06.2021 г.).
60. Делегирана Директива (ЕС) 2021/1980 на
Комисията от 11 август 2021 г. за изменение, с цел
привеждане в съответствие с научно-техничес
кия напредък, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на бис(2-етилхексилов) фталат
(DEHP) в йоноселективни електроди за анализ
на човешки телесни течности и/или диализни
течности (ОВ, L 402/73, 15.11.2021 г.).
61. Делегирана Директива (ЕС) 2021/1979 на
Комисията от 11 август 2021 г. за изменение, с цел
привеждане в съответствие с научно-техничес
кия напредък, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на бис(2-етилхексилов) фталат
(DEHP) в пластмасови елементи на детекторни
намотки на магнитно-резонансни томографи
(МРТ), (ОВ, L 402/69, 15.11.2021 г.).
62. Делегирана Директива (ЕС) 2021/1978 на
Комисията от 11 август 2021 г. за изменение, с цел
привеждане в съответствие с научно-техничес
кия напредък, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на бис(2-етилхексилов) фталат
(DEHP), бензилбутилов фталат (BBP), дибутилов
фталат (DBP) и диизобутилов фталат (DIBP) в
резервни части, възстановени от и използвани за

ремонт или обновяване на медицински изделия
(ОВ, L 402/65, 15.11.2021 г.).“
II. В приложение № 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 42 изречение второ „Изтича на 30 юни
2019 г.“ се заменя с „Изтича на 30 юни 2026 г.“.
2. Създава се т. 45:
„45. Бис(2-етилхексилов) фталат (DEHP) в
йоноселективни електроди, използвани при неамбулаторен анализ на йонни вещества, налични
в човешки телесни течности и/или в диализни
течности.
Изтича на 21 юли 2028 г.“
3. Създава се т. 46:
„46. Бис(2-етилхексилов) фталат (DEHP) в
пластмасови елементи на детекторни намотки
на МРТ.
Изтича на 1 януари 2024 г.“
4. Създава се т. 47:
„47. Бис(2-етилхексилов) фталат (DEHP), бензилбутилов фталат (BBP), дибутилов фталат (DBP)
и диизобутилов фталат (DIBP) в резервни части,
възстановени от и използвани за ремонт или обновяване на медицински изделия, включително
медицински изделия за инвитро диагностика,
и в техните принадлежности, при условие че
повторната употреба се извършва в подлежащи
на одит междуфирмени системи със затворен
цикъл и всеки случай на повторна употреба се
съобщава на потребителя.
Изтича на 21 юли 2028 г.“
Настоящата заповед се прилага от:
• 1 юли 2022 г. по отношение на т. 42 от приложение № 2 в съответствие със срока, посочен
в чл. 2, параграф 1 от Делегирана директива
(ЕС) 2021/884.
• 21 юли 2021 г. по отношение на:
– т. 45 от приложение № 2 в съответствие със
срока, посочен в чл. 2, параграф 1 от Делегирана
директива (ЕС) 2021/1980;
– т. 46 от приложение № 2 в съответствие със
срока, посочен в чл. 2, параграф 1 от Делегирана
директива (ЕС) 2021/1979;
– т. 47 от приложение № 2 в съответствие със
срока, посочен в чл. 2, параграф 1 от Делегирана
директива (ЕС) 2021/1978.
Настоящата заповед да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет
страницата на Министерството на околната среда
и водите.
Контрола по изпълнението на настоящата
заповед възлагам на директора на дирекция
„Екологична оценка, оценка на въздействието
върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“.
Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-289 от 27.05.2016 г., изменена и допълнена
със Заповед № РД-147 от 28.02.2017 г., Заповед
№ РД-611 от 11.09.2017 г., Заповед № РД-224 от
23.04.2018 г., Заповед № РД-401 от 22.05.2019 г., Заповед № РД-145 от 14.02.2020 г., Заповед № РД-467
от 23.06.2020 г. и Заповед № РД-633 от 17.06.2021 г.
на министъра на околната среда и водите, която
в останалите си части остава непроменена.
Министър:
Б. Сандов
418
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № СД-06-1
от 21 януари 2022 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от
27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и
контрол върху синдиците във връзка с постъпило
заявление вх. № 94-К-10 от 12.01.2022 г. от синдик
Красимир Иванов Краев да бъде извършена промяна на служебния му адрес за кореспонденция
нареждам:
Измен ям т. 6 от Заповед № СД- 06 -87 от
5.11.2021 г. на министъра на правосъдието (ДВ,
бр. 95 от 2021 г.) в частта є относно служебния
адрес за кореспонденция на синдика Красимир
Иванов Краев, като думите: „София, ж.к. Белите
брези 33, ет. 11, ап. 39“ се заменят със „София,
ул. Ангел Кънчев № 6, ет. 1, ап. 3“.
Заповедта подлежи на обнародване в „Държавен вестник“ на основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от
Търговския закон, като разходите за обнародването
са за сметка на лицето.
Министър:
Н. Йорданова
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9.
10.
11.

С Т Р. 2 5
Област/община

Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово

12.

Якоруда

ІІ.

Бургас

1.

Малко Търново

2.

Руен

3.

Средец

16,55

4.

Сунгурларе

10,10

9,33

Варна
Аврен

2.

Бяла

3.

Ветрино

4.

Вълчи дол

18,21

5.

Долни чифлик

10,56

6.

Дългопол

18,20

7.

Провадия

7,41
9,86

8.

Суворово

ІV.

Велико Търново

10,89
7,92
10,52

1.

Елена

2.

Златарица

18,27

3.

Павликени

7,37

4.

Полски Тръмбеш

10,21

5.

Стражица

14,93
12,71

6.

Сухиндол
Видин

Министър:
А. Василев
Списък на общините с безработица със или над
25 на сто по-висока от средната за страната
за 2021 г.
Равнище на
безработица

8,68

1.

V.

Област/община

26,21

ІІІ.

ЗАПОВЕД № ЗМФ-44
от 21 януари 2022 г.
На основание чл. 183, ал. 1 във връзка с ал. 5
и чл. 184, т. 1, буква „а“ от Закона за корпоративното подоходно облагане нареждам:
Определям списък на общини с безработица
със или над 25 на сто по-висока от средната за
страната за 2021 година.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата
на Министерството на финансите.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на директора на дирекция „Данъчна
политика“.

№ по
ред

Равнище на
безработица
12,15
13,06
17,95
12,69

9,28

1.

Белоградчик

16,87

2.

Бойница

12,35

3.

Брегово

21,64

4.

Грамада

28,84

5.

Димово

39,72

6.

Кула

20,23

7.

Макреш

34,62

8.

Ново село

12,00

9.

Ружинци

52,63

10.

Чупрене

31,07

VІ.

Враца

Благоевград

1.

Борован

39,09

1.

Банско

8,10

2.

Бяла Слатина

21,61

2.

Белица

36,21

3.

Козлодуй

8,15

8,52

4.

Криводол

27,81

13,06

5.

Мизия

16,48

Оряхово

20,75

І.

3.

Гоце Делчев

4.

Гърмен

5.

Кресна

10,26

6.

6.

Петрич

7,59

7.

Роман

19,76

7.

Разлог

8,36

8.

Хайредин

38,25

С Т Р.
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Равнище на
безработица
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№ по
ред
ХІІI.

Добрич

БРОЙ 10
Област/община

Равнище на
безработица

Перник

1.

Генерал Тошево

11,68

1.

Брезник

2.

Крушари

12,01

2.

Земен

3.

Тервел

11,70

3.

Ковачевци

11,07

4.

Трън

20,32

ХIV.

VІІІ.

Кърджали

8,65
8,52

Плевен

1.

Ардино

17,39

2.

Джебел

14,73

1.

Гулянци

3.

Кирково

9,13

2.

Долна Митрополия

4.

Крумовград

10,03

3.

Искър

10,80

7,70

4.

Кнежа

10,54

14,38

5.

Левски

8,38

14,63
8,03

5.

Момчилград

6.

Черноочене

ІX.

Кюстендил

6.

Никопол

23,45

1.

Бобошево

8,62

7.

Пордим

14,93

2.

Кочериново

7,19

8.

Червен бряг

12,78

3.

Кюстендил

8,92

ХV.

Пловдив

4.

Невестино

9,50

1.

Брезово

18,23

5.

Рила

8,28

2.

Карлово

8,42

6.

Сапарева баня

7,36

3.

Кричим

10,72

10,14

4.

Първомай

7,48

5.

Раковски

11,53

15,13

6.

Садово

10,31

Разград

7.

Трекляно

X.

Ловеч

1.

Летница

2.

Луковит

17,05

ХVI.

3.

Тетевен

12,28

1.

Завет

11,46

4.

Угърчин

23,19

2.

Исперих

10,25

5.

Ябланица

23,60

3.

Кубрат

11,99

ХI.

Монтана

4.

Лозница

11,95

Самуил

28,05

Цар Калоян

10,63

1.

Берковица

7,62

5.

2.

Бойчиновци

25,14

6.

ХVІІ. Русе

3.

Брусарци

21,83

4.

Вълчедръм

33,70

1.

Борово

21,51

5.

Вършец

14,12

2.

Бяла

13,18

6.

Георги Дамяново

13,89

3.

Ветово

21,53

7.

Лом

8,72

4.

Две могили

12,52

8.

Медковец

27,23

5.

Сливо поле

9.

Чипровци

27,70

6.

Ценово

10.

Якимово

44,08

ХIІ.

Пазарджик
13,46

6,96
22,36

ХVIII. Силистра
1.

Алфатар

20,56

2.

Главиница

22,53

1.

Батак

2.

Белово

7,07

3.

Дулово

10,59

3.

Брацигово

9,26

4.

Кайнарджа

32,34

4.

Велинград

14,79

5.

Ситово

20,60

Тутракан

5.

Лесичово

18,23

6.

6.

Ракитово

14,25

ХIХ.

Сливен

7.

Септември

9,93

1.

Котел

32,94

8.

Сърница

20,20

2.

Твърдица

16,11

7,72

БРОЙ 10
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Област/община

Смолян

1.

Баните

9,91

2.

Борино

18,42

3.

Девин

13,33

4.

Доспат

12,87

5.

Златоград

6.

Мадан

7.

Неделино

8.

Рудозем

ХХІ.

Софийска

1.

Годеч
Долна баня

3.

Ихтиман

4.

Правец

5.

Самоков

8,60
8,42
14,83
9,81
7,68
16,00
7,02
10,77
7,78

XXII. Стара Загора
1.

Братя Даскалови

26,32

2.

Гурково

13,87

3.

Мъглиж

10,93

4.

Николаево

31,63

5.

Опан

7,30

6.

Чирпан

9,34

XXIII. Търговище
1.

Антоново

21,28

2.

Омуртаг

12,55

3.

Опака

16,07

4.

Попово

9,45

XXIV. Хасково
1.

Ивайловград

13,08

2.

Маджарово

14,36
12,05

3.

Симеоновград

4.

Стамболово

8,19

5.

Тополовград

7,04

XXV.

Шумен

1.

Велики Преслав

2.

Венец

34,60

7,46

3.

Върбица

18,61

4.

Каолиново

41,74

5.

Каспичан

10,39

6.

Никола Козлево

30,50

7.

Смядово

10,26

8.

Хитрино

17,07

XXVІ. Ямбол
1.

Болярово

14,73

2.

Елхово

11,57

3.
551

Стралджа

С Т Р. 2 7

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР

Равнище на
безработица

ХХ.

2.

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 49-ЛУАИФ
от 20 януари 2022 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона
за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и
чл. 201, ал. 1 във връзка с ал. 10 и 11 от Закона
за дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
и н вес т и ра не (ЗДК ИСДПК И) Ком иси я та за
финансов надзор реши:
Издава лиценз на „Актива Асет Мениджмънт“ – АД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, бул. Христофор Колумб № 43, ет. 5:
за извършване на дейност по управление на
алтернативни инвестиционни фондове по чл. 198,
ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, както следва:
– управление на портфейл;
– управление на риска;
и на допълнителните услуги в случаите на
колективно управление на алтернативни инвестиционни фондове по чл. 198, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ,
както следва:
– административни функции: правни и счетоводни услуги във връзка с управлението на
фондовете, отговори на искания за информация
от инвеститорите, оценка на портфейла и определяне стойността на дяловете или акциите
на управляваните фондове, контрол за спазване
на нормативните изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете или акциите
в сл у чаите на у правление на а лтернативни
инвестиционни фондове с произход от друга
държава, разпределение на дивиденти и други
плащания, издаване и обратно изкупуване на
дяловете или акциите, изпълнение на договори,
водене на отчетност;
– маркетингови услуги във връзка с дяловете
или акциите на управляваните алтернативни
инвестиционни фондове.
Въз основа на издадения лиценз „Актива Асет
Мениджмънт“ – АД, ще управлява алтернативни
инвестиционни фондове тип „Други“ и инвестиционна стратегия: „Други фондове“ съгласно
Приложение IV към Делегиран регламент (ЕС)
№ 231/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г.
за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията, общите условия във
връзка с дейността, депозитарите, ливъриджа,
прозрачността и надзора.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред
пред Административния съд – София област,
в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението
на индивидуалния административен акт. При
обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.
За председател:
Д. Йорданова

7,44
484

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-142
от 29 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизиранaтa територия в землището на
с. Капитановци, община Видин, област Видин.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 16.02.2021 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
За изпълнителен директор:
Ст. Петров
365
ЗАПОВЕД № РД-18-143
от 29 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираните територии в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 16.02.2021 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
За изпълнителен директор:
Ст. Петров
366
ЗАПОВЕД № РД-18-144
от 29 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираните територии в землището на
с. Слана бара, община Видин, област Видин.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 16.02.2021 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
За изпълнителен директор:
Ст. Петров
367
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ЗАПОВЕД № РД-18-145
от 29 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизиранaтa територия в землището на
с. Търняне, община Видин, област Видин.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 16.02.2021 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
За изпълнителен директор:
Ст. Петров
368
ЗАПОВЕД № РД-18-146
от 29 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизиранaтa територия в землището на
с. Бело поле, община Ружинци, област Видин.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 6.04.2021 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
За изпълнителен директор:
Ст. Петров
369
ЗАПОВЕД № РД-18-147
от 29 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
урбанизиранaтa територия на с. Роглец, землище
с. Бело поле, община Ружинци, област Видин.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 6.04.2021 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
За изпълнителен директор:
Ст. Петров
370
ЗАПОВЕД № РД-18-148
от 29 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
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за урбанизиранaтa територия в землището на
с. Динково, община Ружинци, област Видин.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 6.04.2021 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
За изпълнителен директор:
Ст. Петров
371
ЗАПОВЕД № РД-18-149
от 29 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизиранaтa територия в землището на
с. Плешивец, община Ружинци, област Видин.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 6.04.2021 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
За изпълнителен директор:
Ст. Петров
372
ЗАПОВЕД № РД-18-150
от 29 декември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизиранaтa територия в землището на
с. Тополовец, община Ружинци, област Видин.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 9.02.2021 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
За изпълнителен директор:
Ст. Петров
373
ЗАПОВЕД № РД-16-1
от 4 януари 2022 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри на урбанизираните
територии в землищата на с. Алеково, с. Бистра,
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с. Васил Левски, с. Кутловица, с. Цар Асен и
с. Чуковец, община Алфатар, с. Българка, с. Главан, с. Йорданово, с. Казимир, с. Попкралево и
с. Сърпово, община Силистра, област Силистра.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „ИГЕО“ – ООД, вписано
в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед
№ РД-15-32 от 12.04.2010 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Силистра, Община Алфатар, Община
Силистра и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
374
ЗАПОВЕД № РД-16-2
от 5 януари 2022 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за урбанизираните
територии в землищата на гр. Крън, гр. Шипка,
с. Бузовград, с. Голямо Дряново, с. Горно Изворово, с. Горно Черковище, с. Долно Изворово,
с. Дунавци, с. Копринка – без територията, за
която кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със заповед на началника
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, с. Кънчево, с. Овощник, с.
Розово, с. Ръжена, с. Средногорово, с. Хаджидимитрово, с. Черганово и с. Ясеново, община
Казанлък, област Стара Загора.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е ЕТ „СКГ – Илиян Тодоров“,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 918 от 25.09.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Стара Загора, Община Казанлък
и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
375
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ОБЩИНА БРАЦИГОВО
РЕШЕНИЕ № 394
от 17 декември 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 и 12 от ЗУТ Общинският съвет – Брацигово, одобрява изменение
на ОУП на гр. Брацигово за имот с идентификатор 06207.3.211, м. Герчовица по КККР на гр.
Брацигово. Действащата устройствена зона на
ОУП за този имот е Тзсп (зелени площи със
специфичен режим – представителни градини с
географски култури, розариуми, лозя, овощни и
билкови градини, ботанически градини и др.), с
изменението става Жм (устройствена зона – жилищно застрояване с височина до 10 м).
Решението може да се обжалва пред Административния съд – Пазарджик, по реда на чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
Председател:
В. Дамова
452

ОБЩИНА ДИМОВО
РЕШЕНИЕ № 209
от 6 януари 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – Димово, одобрява изменение на общ устройствен план (ИОУП) в обхват имот 14489.94.36
по КККР на с. Орешец, община Димово, област Видин, за промяна предназначението от
територия „Земеделска зона без възможност
за промяна предназначението за неземеделски
нужди (Ссб)“ в устройствена зона „За предимно
производствени дейности (Пп)“.
На основание чл. 45, ал. 3 от ЗМСМ А и
чл. 84, ал. 1 от АПК решението може да бъде
обжалвано в 14-дневен срок пред Административния съд – Видин.
Председател:
О. Миков
463
РЕШЕНИЕ № 211
от 6 януари 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – Димово, одобрява изменение на общ устройствен план (ИОУП) в обхват ПИ 14489.72.38,
ПИ 14489.72.39, ПИ 14489.72.40 и ПИ 14489.72.41
по КККР на с. Орешец, община Димово, област Видин, за промяна предназначението от
територия „Земеделска зона със специфичен
режим (Ссп)“ в устройствена зона „За предимно
производствени дейности (Пп)“.
На основание чл. 45, ал. 3 от ЗМСМ А и
чл. 84, ал. 1 от АПК решението може да бъде
обжалвано в 14-дневен срок пред Административния съд – Видин.
Председател:
О. Миков
464
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ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 292
от 29 декември 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 12 и ал. 2
от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 136
от ЗУТ, протокол от проведено на 16.11.2021 г.
обществено обсъждане и Решение № І от протокол № 8 от 30.11.2021 г. на ОЕС Общинският
съвет – с. Лесичово, одобрява проект за изменение на общия устройствен план (ОУП) на
община Лесичово за имоти с идентификатори
05459.15.76, 05459.15.77, 05459.15.80 и 05459.15.81 в м.
Коджа балък по к.к. на землище с. Боримечково,
община Лесичово, за допустима смяна на предназначението за производствени дейности (Пп).
Председател:
В. Дамянов
461
90. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета
с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 февруари 2022 г.
616
87. – Медицинският университет – София,
Фармацевтичен факултет, с решение на Академичния съвет на МУ – София (протокол № 18 от
16.12.2021 г.), обявява следните конкурси: професор – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.3. Фармация, научна специалност „Фармакология
(вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“, за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия
и токсикология“ на Фармацевтичния факултет
при МУ – София, с допълнително изискване кандидатите да притежават специалност „Клинична
фармация“; доцент – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.3. Фармация, научна специалност
„Токсикология“, за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София, с допълнително
изискване кандидатите да притежават специалност „Токсикология и токсикологичен анализ“. В
двумесечен срок от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния
факултет, ул. Дунав № 2, 1000 София, стая № 125.
За справки – тел. 02/987 98 74, http://mu-sofia.bg/.
468
1. – Аграрният университет – Пловдив, обявява
конкурс за заемане на академичната длъжност
главен асистент на ½ щат по област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Икономика и управление
(Селско стопанство)“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“ –
тел. 032/654 274.
509
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48. – Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ преобявява следните докторантури за
учебната 2021/2022 г. със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“:
Докторантура
Докторска програма „Управление на образованието“ от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование
1. Педагогически науки
Докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“ от професионално
направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
Докторска програма „Социална педагогика“ от професионално направление 1.2.
Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
Докторска програма „Специална педагогика“ от професионално направление 1.2.
Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
Докторска програма „Предучилищна педагогика“ от професионално направление
1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
Докторска програма „Методика на обучението по изобразително изкуство“ от
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше
образование 1. Педагогически науки
Докторска програма „Методика на обучението по техника и технологии“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше
образование 1. Педагогически науки
Докторска програма „Методика на обучението по математика и информатика“ от
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше
образование 1. Педагогически науки
Докторска програма „Германски езици (Съвременен английски език)“ от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни
науки
Докторска програма „Български език (Съвременен български език – фонетика)“
от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2.
Хуманитарни науки
Докторска програма „Журналистика“ от професионално направление 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки, област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки
Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното
производство (Социални дейности)“ от професионално направление 3.4. Социални
дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
Докторска програма „Археология (Антична археология)“ от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма „Органична химия“ от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и
информатика
Докторска програма „Неорганична химия“ от професионално направление 4.2.
Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика
Докторска програма „Екология и опазване на околната среда“ от професионално
направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика
Докторска програма „Математически анализ“ от професионално направление
4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и
информатика
Докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и
управление“ от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, област на висше образование 5. Технически науки
Докторска програма „Инженерна логистика“ от професионално направление
5.13. Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки
Докторска програма „Корпоративна сигурност“ от професионално направление
9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана
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1
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2
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1
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1
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1
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1
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1
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2
2
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1
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1
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1
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1
1

редовна

1
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1

редовна
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1
1

редовна

1

Документи се подават в ректорската канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1,
каб. 107. За информация: тел.: 054/830 495, вътр. 121.
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84. – Институ тът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за
заемане на академичната длъжност професор
по професионално направление 2.2. История и
археология, специалност „История на България“
(Монархическата институция и Третата българска държава), за нуждите на секция „Нова
българска история“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за
участие в конкурса са определени в Правилника
за условията и реда за придобиване на научни
степени и за заемане на академични длъжности
в Института за исторически изследвания при
БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“
на инстит у та: 1113 Софи я, бул. Шипченск и
проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел. 0899 09
02 16; 02/870 8513.
486
84а. – Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за
заемане на академичната длъжност професор
по професионално направление 2.2. История
и археология, специалност „Нова и най-нова
обща история“ (История на славянските народи,
XIX – XX век), за нуждите на секция „История
на света и международните отношения в ново
и най-ново време“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за
участие в конкурса са определени в Правилника
за условията и реда за придобиване на научни
степени и за заемане на академични длъжности
в Института за исторически изследвания при
БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“
на инстит у та: 1113 Софи я, бул. Шипченск и
проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел. 0899 09
02 16; 02/870 8513.
487
1. – Община гр. Девин, област Смолян, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
одобрено задание за изработване на проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект „Външно захранване“ в
УПИ I, кв. 1, м. Добросте, поземлен имот с идентификатор 20465.592.10, гр. Девин, кв. Настан,
община Девин, област Смолян. 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 – Девин.
462
7. – Община Елин Пелин на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ
№ 27303.53.546, намиращ се в м. Гладно поле, землище на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, за
отреждането му „за жилищно строителство“ със
следните устройствени показатели: Н – до 10 м;
Пзастр. – до 60%; Кинт. – 1,2; Позел. – 40%; начин
на застрояване – „свободно“, както и проект за
ПУП – парцеларен план за осигуряване на транспортен достъп през част от ПИ № 27303.53.181,
намиращ се в м. Гладно поле, землище на гр. Елин
Пелин, община Елин Пелин. Преписката се намира в отдел „УТКС“ на Община Елин Пелин,
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ет. 1 в сградата на общината. Съгласно чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проектите до общинската администрация.
512
35. – Община Костинброд на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че в
общинската администрация е постъпил проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура:
Уличен водопровод и външно ел. захранване – нова въздушна кабелна линия НН 1 kV за
захранване на поземлени имоти с идентификатори 23296.620.582, 23296.620.53, 223296.620.584,
2 329 6 .62 0. 58 5, 2 329 6 .62 0. 58 6 , 2 329 6 .62 0. 58 7,
23296.620.588, 23296.620.590 и 223296.620.591,
м. Лака изомат, по одобрените КККР на с. Драговищица с трасе на въздушната кабелна линия: ПИ
с идентификатори 23296.80.53 – ведомствен път,
23296.740.134 – ведомствен път, 23296.620.81 – ведомствен път, и 23296.620.592 – път, и трасе на
водопровод: 23296.620.82 – река, и 23296.620.592
по одобрените КККР на неурбанизираната територия на с. Драговищица. Проектът е изложен
във входното фоайе на таблото за съобщения в
сградата на общинската администрация, гр. Костинброд, ул. Охрид № 1, и на интернет страницата на Община Костинброд на адрес http://www.
kostinbrod.bg. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Костинброд в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
505
21. – Община гр. Котел, област Сливен, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 389 от 22.12.2021 г. на Общинския
съвет – Котел, е одобрен проект за ПУП – ПП за
елемент на техническата инфраструктура за обект
„Оптичен кабел за доставяне на високоскоростен
интернет в землището на с. Ябланово, община
Котел, област Сливен, и с. Малко село, община Котел, област Сливен“. Трасето преминава
през полски пътища – общинска собственост, с
№ 46646.19.113 и 21.24 в землището на с. Малко
село и № 87031.72.9, 72.407, 72.953, 73.260, 73.560,
73.580 в землището на с. Ябланово. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
540
11. – Община Куклен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Утвърждаване на трасе
за транспортен достъп на ПИ с идентификатор
№ 40467.10.223 по КК в землище на гр. Куклен, местност Михов орех, през част от ПИ
40467.10.388 с НТП – за селскостопански, горски
и ведомствен път, община Куклен“. 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 обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
465
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1. – Община гр. Нова Загора, област Сливен,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че с Решение № 490 от
20.01.2022 г. на Общинския съвет – Нова Загора,
е одобрен ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект: „Трасе
на кабел ниско напрежение за захранване на
фотоволтаична централа в УПИ IV-59, кв. 37 по
ПУП на с. Прохорово, община Нова Загора, област Сливен“, с който се засяга ПИ 58726.33.134
по КККР на с. Прохорово, община Нова Загора,
област Сливен. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Нова Загора до Административния
съд – Сливен.
474
2. – Община гр. Нова Загора, област Сливен,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че с Решение № 491 от
20.01.2022 г. на Общинския съвет – Нова Загора,
е одобрен ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект:
„Трасе на оптичен кабел между с. Еленово и
с. Питово, община Нова Загора“, с който се
засягат ПИ 27245.18.15, 27245.23.756, 27245.38.96,
27245.42.96, 27245.45.96, 27245.46.96, 27245.47.96,
27245.57.24, 27245.58.33 по КККР на с. Еленово и 56527.76.113, 56527.76.121, 56527.10 0.408,
5 6 52 7.10 0 .47 2 , 5 6 52 7.10 5.4 0 8 , 5 6 52 7.10 7.4 0 8 ,
56527.110.408 по КККР на с. Питово, община
Нова Загора, област Сливен. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Нова Загора
до Административния съд – Сливен.
475
3. – Община гр. Нова Загора, област Сливен,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че с Решение № 492 от
20.01.2022 г. на Общинския съвет – Нова Загора,
е одобрен ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект: „Трасе
на оптичен кабел между с. Еленово и с. Млекарево, община Нова Загора“, с който се засягат
ПИ 27245.18.410, 27245.116.410, 27245.119.214,
27245.120.410, 27245.138.249, 27245.139.449 по
КККР на с. Еленово и 48725.30.290, 48725.30.300,
48725.30.756, 48725.31.282, 48725.31.758, 48725.38.277,
48725.38.803 и 48725.38.804 по КККР на с. Млекарево, община Нова Загора, област Сливен.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Нова Загора до Административния съд – Сливен.
476
1. – Областният управител на област с административен център Пазарджик на основание
чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 и
ал. 4 и чл. 145, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е одобрил технически инвестиционен проект и е издал Разрешение за строеж
№ РС-42 от 28.01.2022 г. на „Електроразпределение
Юг“ – ЕАД, КЕЦ Велинград, ЕИК 11552190, със
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седалище и адрес на управление: Велинград,
ул. Лиляна Димитрова № 8, представлявано от
Добромир Атанасов Добрев, в качеството му
на възложител по смисъла на чл. 161 от ЗУТ за
обект: Подземна кабелна линия 1 kV за електрозахранване на ПИ 62004.15.174, м. Тупавиците по
кадастралната карта на гр. Ракитово, община
Ракитово, от съществуваща РК пред сграда с
идентификатор 62004.15.75.1, намираща се в ПИ
62004.15.75 по кадастралната карта на гр. Ракитово,
община Ракитово. Трасето на кабелната линия
попада на територията на община Ракитово и
община Батак, област Пазарджик. Разрешението
за строеж може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез областния управител пред Административния съд – Пазарджик, съгласно разпоредбите на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.
534
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
собственици на поземлени имоти с идентификатор 56722.191.635, м. Чаира в землището на
гр. Плевен, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за
прокарване на трасе на линеен енергиен обект
за пренос и разпределение на ел. енергия за
поземлен имот с идентификатор 56722.203.616,
м. Чаира в землището на гр. Плевен, община
Плевен. Проектът се намира в стая № 74 на
общината и може да бъде прегледан в дните
от понеделник до петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация чрез Центъра
за административно обслужване на гражданите – зала „Катя Попова“.
482
2. – Община гр. Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изготвен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за „Външно ел. захранване до имот
с идентификатор 66785.28.1, м. Агов подслон по
КККР на с. Склаве, община Сандански, област
Благоевград“. Трасето на електропровода е с
приблизителна дължина около 160 л. м и преминава през поземлени имоти с идентификатори:
66785.71.175 с НТП – за местен път, общинска
собственост, и 66785.80.3 с НТП – пасище, общинска собственост, полски път на Община
Сандански по КККР на с. Склаве, община Сандански. Проектът за ПУП – ПП е изложен в стая
№ 406, ет. 4 в сградата на Община Сандански и
може да се прегледа от заинтересуваните всеки
работен ден в определеното приемно време на
Община Сандански. 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 – Сандански.
537
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92. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 708 на
Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 22.12.2021 г., протокол № 30, се разрешава и е одобрено задание
с изработен проект за подробен устройствен
план – устройствена план-схема и парцеларен
план за обект: „Външно електрозахранване за
ПИ 67653.6.560 по к.к. на гр. Смолян, м. Варадил“, с трасе, преминаващо през ПИ с идентификатори 67653.936.68, 67653.936.205, 67653.936.60,
67653.936.44 и 67653.6.518 по кадастралната карта
на гр. Смолян. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересу ваните лица
по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – устройствена план-схема и парцеларен
план до общинската администрация – Смолян,
бул. България № 12, Смолян.
460
94. – Община Смолян обявява на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ с Решение № 709 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло
се на 22.12.2021 г., протокол № 30, е одобрен
подробен устройствен план – устройствена плансхема и парцеларен план за обект: „Кабелна
линия ниско напрежение за присъединяване на
жилищна сграда за сезонно ползване на „Арис
09“ – ЕООД, в с. Стойките, община Смолян“,
с трасе, преминаващо през ПИ с идентификатори 69345.100.1979, 69345.100.156, 69345.9.951 и
69345.9.365 по кадастралната карта на с. Стойките. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУ Т в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от
ЗУТ могат да обжалват решението пред Административния съд – Смолян, чрез Общинския
съвет – Смолян, бул. България № 12, Смолян.
459
60. – Община Средец, дирекция „УТСБКС“,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на
заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ, че е
изработен специализиран подробен устройствен
застроителен план (ПУП – ПЗ на основание
чл. 54, ал. 6 от ЗУТ) за ПИ с идентификатор
№ 04621.163.1000, с площ 184 149 кв. м, с НТП
„друг вид дървопроизводствена гора“ по к.к. на
землището на с. Богданово, община Средец – за
определяне начина на застрояване на имота за
обект „Кариера за добив на строителни минерали“. Ha основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да се запознаят
с проекта (Община Средец, стая № 110, ет. 1) и
да направят писмени предложения и възражения по него, ако има такива, пред общинската
администрация.
483
99. – Община Троян, дирекция „Устройство на
територията“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план за регулация и застрояване
за частично изменение на плана за регулация и
застрояване (ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ) на парцел
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V-695, кв. 12, и трасе на улица с ОТ 101-10099-89 по плана на с. Дебнево, засягащо имот с
идентификатор 20300.350.695 и част от имот с
идентификатор 20300.350.4019 по кадастралната
карта на с. Дебнево, като се обособява УПИ
V-695, 8201, отреден „За жилищно застрояване“.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация. Проектът е изложен в сградата
на Община Троян, ет. 2, стая № 31.
504
3. – Община Троян, дирекция „Устройство на
територията“, съобщава на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен
устройствен план – план за улична регулация
(ПУП – ПУР) на поземлени имоти с идентификатори 73198.84.118, 73198.511.87, 73198.511.89,
73198.800.9501, 73198.800.9502, 73198.800.9503 и
73198.800.9504 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, местност Стойченски рът. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародване в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община
Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден.
538
4. – Община Троян, дирекция „Устройство на
територията“, съобщава на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за улична рег улаци я (П У П – П У Р) на поземлени имоти
с идентификатори 73198.122.54, 73198.124.96,
73198.125.27, 73198.128.54, 73198.128.55, 73198.132.19,
73198.451.51, 73198.462.5, 73198.515.404, 73198.515.405,
73198.516.127, 73198.516.332 и 73198.516.382 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) на гр. Троян, махала Райковска и махала
Цоневска. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародване
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът е изложен в сградата
на Община Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки
работен ден.
539
1. – Община с. Невестино, област Кюстендил,
на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № РД-18-303 от 10.12.2021 г.
на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № ОА-РД-22-7 от 8.11.2021 г.
на областния управител на област Кюстендил,
са приети помощен план и план на новообразуваните имоти за земи по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ в
графичен и цифров вид в М 1:1000 за землището на
с. Еремия, община Невестино, област Кюстендил.
Плановете и придружаващата ги документация
са предоставени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на Община Невестино,
заседателна зала на втори етаж. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
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тересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по помощния план, плана
на новообразуваните имоти и придружаващата
ги документация до кмета на община Невестино.
515
2. – Община с. Невестино, област Кюстендил,
на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № РД-18-287 от 15.11.2021 г.
на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № ОА-РД-22-7 от 8.11.2021 г.
на областния управител на област Кюстендил, са
приети помощен план и план на новообразуваните
имоти за земи по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ в графичен и
цифров вид в М 1:1000 за землището на с. Ваксево, община Невестино, област Кюстендил.
Плановете и придружаващата ги документация
са предоставени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на Община Невестино,
заседателна зала на втори етаж. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по помощния план, плана
на новообразуваните имоти и придружаващата
ги документация до кмета на община Невестино.
516
3. – Община с. Невестино, област Кюстендил,
на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № РД-18-286 от 15.11.2021 г.
на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № ОА-РД-22-7 от 8.11.2021 г.
на областния управител на област Кюстендил, са
приети помощен план и план на новообразуваните
имоти за земи по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ в графичен
и цифров вид в М 1:1000 за землището на с. Пелатиково, община Невестино, област Кюстендил.
Плановете и придружаващата ги документация
са предоставени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на Община Невестино,
заседателна зала на втори етаж. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по помощния план, плана
на новообразуваните имоти и придружаващата
ги документация до кмета на община Невестино.
517
4. – Община с. Невестино, област Кюстендил,
на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № РД-18-304 от 10.12.2021 г.
на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № ОА-РД-22-7 от 8.11.2021 г.
на областния управител на област Кюстендил,
са приети помощен план и план на новообразуваните имоти за земи по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ в
графичен и цифров вид в М 1:1000 за землището на
с. Лиляч, община Невестино, област Кюстендил.
Плановете и придружаващата ги документация
са предоставени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на Община Невестино,
заседателна зала на втори етаж. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по помощния план, плана
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на новообразуваните имоти и придружаващата
ги документация до кмета на община Невестино.
518
5. – Община с. Невестино, област Кюстендил,
на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № РД-18-307 от 10.12.2021 г.
на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № ОА-РД-22-7 от 8.11.2021 г.
на областния управител на област Кюстендил, са
приети помощен план и план на новообразуваните
имоти за земи по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ в графичен и
цифров вид в М 1:1000 за землището на с. Кадровица, община Невестино, област Кюстендил.
Плановете и придружаващата ги документация
са предоставени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на Община Невестино,
заседателна зала на втори етаж. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по помощния план, плана
на новообразуваните имоти и придружаващата
ги документация до кмета на община Невестино.
519
6. – Община с. Невестино, област Кюстендил,
на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № РД-18-306 от 10.12.2021 г.
на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № ОА-РД-22-7 от 8.11.2021 г.
на областния управител на област Кюстендил, са
приети помощен план и план на новообразуваните
имоти за земи по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ в графичен и
цифров вид в М 1:1000 за землището на с. Смоличано, община Невестино, област Кюстендил.
Плановете и придружаващата ги документация
са предоставени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на Община Невестино,
заседателна зала на втори етаж. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по помощния план, плана
на новообразуваните имоти и придружаващата
ги документация до кмета на община Невестино.
520
7. – Община с. Невестино, област Кюстендил,
на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № РД-18-305 от 10.12.2021 г.
на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № ОА-РД-22-7 от 8.11.2021 г.
на областния управител на област Кюстендил, са
приети помощен план и план на новообразуваните
имоти за земи по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ в графичен
и цифров вид в М 1:1000 за землището на с. Четирци, община Невестино, област Кюстендил.
Плановете и придружаващата ги документация
са предоставени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на Община Невестино,
заседателна зала на втори етаж. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по помощния план, плана
на новообразуваните имоти и придружаващата
ги документация до кмета на община Невестино.
521

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Стефан Митев Стефанов с искане за прогласяване на нищожност на
Заповед № РД-15-1156 от 14.06.2017 г. на кмета на
община Сливен, с която е одобрен окончателният
проект на генерален план за организация на движението на централната градска част – гр. Сливен,
в частта относно ул. Мишо Тодоров, по което е
образувано адм. д. № 11673/2021 г. по описа на
Върховния административен съд, насрочено за
21.03.2022 г., 11 ч., първа зала на съда.
508
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от заместник окръжния
прокурор в Окръжната прокуратура – Видин, на
разпоредбата на чл. 90, ал. 1, т. 2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на територията на община
Видин, приета с Решение № 141, взето с протокол
№ 08 от 21.09.2018 г. на Общинския съвет – Видин,
по което е образувано адм. д. № 15/2022 г. по
описа на Административния съд – Видин, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 28.03.2022 г. от 10 ч.
535
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от зам. окръжен прокурор в Окръжната прокуратура – Кърджали, на разпоредбите на чл. 4,
ал. 1 в частта „по решение на Председателския
съвет“, чл. 17, ал. 1 в частта „4 и председателски
съвет“ и чл. 21 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 19 на
ОбС – Джебел, от 19.12.2019 г. по протокол № 3.
По оспорването е образувано адм. д. № 19/2022 г.
по описа на Административния съд – Кърджали.
Същото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 9.03.2022 г. от 9,50 ч.
501
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпила жалба на
„Варварски минерални бани“ – ЕООД, с ЕИК
822088224, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Триадица“, бул. Гоце Делчев
№ 102 , вх. Д-Е, п редс та вл я ва но о т у п ра вител – Николай Михайлов Проданов, против Тарифата за таксите за издаване на разрешително
за водовземане и за таксите за водовземане от
находище на минерална вода „Варвара“, безвъзмездно предоставено от държавата на Община
Септември за ползване и управление за срок от
25 години, приета с Решение № 724 на Общинския
съвет – гр. Септември, взето с протокол № 36 на
редовно заседание, проведено на 30.12.2021 г. По
жалбата е образувано адм. д. № 91 по описа на
Административния съд – Пазарджик, за 2022 г.,
което е насрочено в открито съдебно заседание
на 16.03.2022 г. от 10,25 ч.
541
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Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Русе, срещу разпоредбите на чл. 26, чл. 27, ал. 1, 2, 5 и 6, чл. 38, ал. 3,
чл. 59, ал. 3, чл. 62, ал. 3 в частта им относно
израза „…председателския съвет…“ и чл. 116, ал. 2
от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – Сливо поле, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация (приет с Решение № 35 по протокол № 4 от 23.12.2019 г.; изм. и доп. с Решение
№ 154 по протокол № 14 от 29.10.2020 г.), по който
е образувано адм. дело № 4/2022 г. по описа на
Административния съд – Русе.
536
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Силистра, на текстовете на
чл. 66, ал. 1, 4 и 5 от Правилника на Общинския
съвет – Силистра, по което е образувано адм. д.
№ 203/2021 г. по описа на Административния
съд – Силистра.
543
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от
Росен Пенчев Рашков и Полина Антонова Велчева
против заповед на министъра на здравеопазването с № РД-01-742 от 22.12.2020 г., изменена със
заповеди: № РД-01-23 от 15.01.2021 г., РД-01-91 от
11.02.2021 г., РД-01-149 от 10.03.2021 г., РД-01-166 от
12.03.2021 г., РД-01195 от 30.03.2021 г., РД-01-232 от
13.06.2021 г., РД-01-277 от 29.04.2021 г., РД-01-376
от 27.06.2021 г., РД-01-387 от 31.05.2021 г., РД-01497 от 15.06.2021 г., РД-01-519 от 22.06.2021 г. и
РД-01-774 от 16.09.2021 г., по която е образувано
адм. д. № 4800/2021 г. по описа на Административния съд – София-град, ХІІІ тричленен състав,
насрочено за 1.04.2022 г. от 11 ч.
542
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуа лни я кодекс съобщава, че по
постъпил протест от Ива Тодорова Борисова
срещу разпоредбата на чл. 35, ал. 1, буква „б“ от
Наредбата за определяне размера на местните
данъци на Столичния общински съвет, приета с
Решение № 83 по протокол № 7 от 28.02.2008 г.,
е образувано адм. д. № 7811/2021 г. по описа на
Административния съд – София-град, ХХІІ тричленен състав, насрочено за 11.02.2022 г. от 14 ч.
500
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че по постъпила
жалба против Заповед № 264 от 20.10.2021 г. на
декана на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“,
с която е преустановено провеждането на присъствени занятия в ЮФ на университета, като
е разпоредено всички занятия да се провеждат
неприсъствено според утвърдените разписания;
преустановено е и провеждането на семестриални изпити и са разписани редът и условията,
при които да се проведе държавният изпит по
наказателноправни науки, е образувано адм. д.
№ 12483/2021 г. по описа на Административния
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съд – София-град, ХХІ тричленен състав. С Определение № 10322 от 22.12.2021 г. съдът е счел,
че за оспорващия не е налице правен интерес
от оспорването є в частта по т. 5, която касае
провеждането на държавен изпит, поради което в
тази є част жалбата е оставена без разглеждане
и производството по делото е прекратено. Предмет на разглеждане в настоящото производство
е жалбата против Заповед № 264 от 20.10.2021 г.
на декана на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ в останалата є част и делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
8.04.2022 г. от 10,30 ч.
477
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в
Окръжната прокуратура – Стара Загора, с което
са оспорени разпоредбите на чл. 20 и чл. 21,
т. 1, 2, 3 и 4 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – Раднево,
по което е образувано адм. д. № 755/2021 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 10.03.2022 г. от 10,30 ч.
485
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор в Окръжната
прокуратура – Стара Загора, с което са оспорени разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 1, чл. 14,
чл. 15, чл. 15а и чл. 18, ал. 2 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – Гълъбово, по което е образувано адм.
д. № 771/2021 г. по описа на Административния
съд – Стара Загора, насрочено за 10.03.2022 г.
от 11,30 ч.
488
Окръжният съд – Велико Търново, призовава в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ ответника Серхат Сайан,
роден на 10.02.1988 г., жител на Република Турция, който няма данни за постоянен и настоящ
адрес на територията на Република България
и същевременно е с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в канцеларията на Окръжния
съд – Велико Търново, за да получи препис от
исковата молба и приложенията към нея по
гр. д. № 389/2021 г. по описа на съда, заведено
от Румяна Боянова Руменова с постоянен адрес:
с. Мирово, ул. Трети март № 4, община Стражица, област Велико Търново, с правно основание
чл. 62, ал. 2 и чл. 69 от СК. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
478
Разградският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че на основание чл. 422 във
връзка с чл. 415 от ГПК е образувано гр. д.
№ 320/2021 г. по описа на съда, заведено от „Ти Би
Ай Банк“ – ЕАД, София, срещу Билял Салимов
Билялов. Ответникът Билял Салимов Билялов,
ЕГН 7803045063, с постоянен адрес: област Разград, община Разград, с. Радинград, ул. Васил
Левски № 10, с настоящ адрес: Белгия, следва
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незабавно да се яви в Окръжния съд – Разград,
с адрес: ПК 7200, Разград, пл. Независимост
№ 1, ет. 2, стая 201 – Деловодство гражданско
отделение, за да получи преписи от исковата
молба и приложенията по гр. д. № 320/2021 г.
по описа на Окръжния съд – Разград.
492
Районният съд – Варна, гражданско отделение,
43-ти състав, уведомява Хуан Eстебан Юпанки
Вилялобос – гражданин на Република Перу, роден на 12.08.1958 г., без адрес в Република България, че има качеството на ответник по гр. д.
№ 16211/2021 г. по описа на ВРС, образувано
по искова молба на Таня Янкова КостадиноваЮпанки Вилялобос, с която против Хуан Естебан
Юпанки Вилялобос – гражданин на Република
Перу, роден на 12.08.1958 г., е предявен иск с
правно основание чл. 49, ал. 1 СК за прекратяване на сключения между страните на 15.12.2017 г.
в гр. Варна граждански брак с развод, като му
указва, че в двуседмичен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“ следва да
се яви в канцеларията на Районния съд – Варна,
за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с
исковата молба и приложенията към нея. В случай
че ответникът не посочи съдебен адрес, делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
502
Районният съд – Варна, 42-ри състав, призовава ответницата Жанна Николаевна Колева,
ЕГН 6306191117, гражданство – Руска федерация,
с официално регистрирани в националната база
данни „Население“ постоянен и настоящ адрес:
гр. Варна, ул. Ген. Радко Димитриев № 53, вх. Г,
ет. 8, ап. 24, и със заявени адресни регистрации, както следва: гр. Варна, ул. Околчица
№ 4; гр. Варна, ж.к. Георги Петлешев, бл. 107,
вх. 8, ап. 8; гр. Девня, бл. 9, вх. А, ет. 2, ап. 4,
да се яви в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ в деловодството на Районния съд – Варна, 42-ри състав, за да получи
книжата и да подаде отговор по чл. 131 от ГПК
по гр. д. № 12168/2021 г., заведено от Мирослав
Петев Колев, ЕГН 7804088028, и Дарина Пешева
Колева, ЕГН 7611241010, по искове с правно основание чл. 34 от ЗС и чл. 23, ал. 1 във връзка
с чл. 21, ал. 4, т. 2 СК. Указва на ответницата,
че при неявяване книжата ще се смятат за
редовно връчени и ще є бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
480
Районният съд – Варна, гражданско отделение,
11 състав, призовава Бернард Блинщайн като
ответник по гр.д. № 20213110112784/2021 г., заведено от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ – ООД, с последен адрес Варна, к.к. Чайка,
община Варна, област Варна, сега с неизвестен
адрес. Съдът указва на ответника Бернард Блинщайн, че в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ същият следва да се яви в
деловодството на съда за получаване на преписи
от исковата молба, подадена от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ – ООД, по гр.д.
№ 12784/2021 г. по описа на Районния съд – Варна, XI състав. Указва на ответника Бернард
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Блинщайн, че в случай че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ не се яви в
деловодството на съда за получаване на преписи
от исковата молба и приложенията, ще му бъде
назначен особен представител на разноски на
ищеца. Указва на ответника Бернард Блинщайн,
че съгласно чл. 40 ГПК страната, която живее
или замине за повече от един месец в чужбина,
е длъжна да посочи лице в седалището на съда,
на което да се връчват съобщенията – съдебен
адресат, ако няма пълномощник по делото в
Република България. Същото задължение имат
и законният представител, попечителят и пълномощникът на страната. Когато лицата по ал. 1
не посочат съдебен адресат, всички съобщения
се прилагат към делото и се смятат за връчени.
Съгласно чл. 41 ГПК страната, която отсъства
повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото или на който веднъж є е връчено
съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия
си адрес; същото задължение имат и законният
представител, попечителят и пълномощникът
на страната, а според ал. 2 при неизпълнение
на задължението по ал. 1 всички съобщения се
прилагат към делото и се смятат за връчени, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
514
Районният съд – Генерал Тошево, призовава
Нина Леонидова Енчева с последен адрес с. Кардам, ул. Дунав № 16, община Генерал Тошево,
област Добрич, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда за получаване на съдебни книжа – искова
молба с приложения, като ответница по гр.д.
№ 20213220100419/2021 г., заведено от Величко
Атанасов Енчев, да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
479
Районният съд – Карлово, ІІ граждански състав, призовава Роберто Антонио Авитабиле, роден
на 6.05.1958 г., гражданин на Италия, с последен
адрес гр. Карлово, ул. Стряма № 7, община Карлово, област Пловдив, сега с неизвестен адрес,
да се яви в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в деловодството на съда за
получаване на препис от искова молба и доказателства за отговор по чл. 131 ГПК като ответник
по гр.д. № 20215320101427/2021 г., заведено от
Магдалена Иванова Дочева, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2
ГПК, като му се назначи особен представител.
511
Петричкият районен съд съобщава на ответника Мд Оли Уллах, роден на 2.01.1991 г. в Бангладеш, сега с неизвестен адрес, че срещу него е
заведено гр. д. № 1607/2021 г. по описа на Петричкия районен съд от Стойна Емилова Лазарова в
качеството на майка и законен представител на
малолетното дете Елени Мд Оли Уллах, родена
на 26.11.2018 г., с адрес за призоваване гр. Петрич,
ул. Явор № 18, с правно основание чл. 127а от СК
във връзка с чл. 45 от ЗБЛД, чл. 23, ал. 3 ППЗБЛД
и чл. 76, т. 9 от ЗБЛД, и че в деловодството на
съда се намират исковата молба и приложенията
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към нея с вх. № 2863 от 15.11.2021 г., препис от
които може да получи в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на това
съобщение, като го предупреждава, че ако не
се яви в съда в двуседмичен срок, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към
нея с вх. № 2863 от 15.11.2021 г., съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48,
ал. 1 ГПК.
544
Благоевградският окръжен съд обявява, че
има образувано гр. д. № 721/2021 г. с ищец – Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество – Благоевград, и ответник – Георги Стефанов Владимиров, ЕГН 6806211947, постоянен
адрес: София, р-н „Надежда“, ж.к. Лев Толстой
№ 40, вх. В, ет. 5, ап. 50, и настоящ адрес: Враца, ул. Никола Вапцаров № 2, ет. 4, ап. 401, с
правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ
и цена на иска 127 605,47 лв., с което да се отнеме в полза на държавата следното попадащо
в патримониума на ответника имущество:
На основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и
Решение № 2107 от 21.07.2021 г. на КПКОНПИ
да се отнеме в полза на държавата имущество
на стойност 127 605,47 лв. от Георги Стефанов
Владимиров, ЕГН 6806211947, постоянен адрес:
София, район „Надежда“, ж.к. Лев Толстой № 40,
вх. В, ет. 5, ап. 50, и настоящ адрес: Враца, ул.
Никола Вапцаров № 2, ет. 4, ап. 401, както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Георги Стефанов Владимиров, ЕГН 680621194, с цена на иска 113 000 лв.:
1. Залесена територия с площ 5 дка, представляваща имот 090020 в землището на с. Мраморен
с ЕК АТТЕ 49223, община Враца, област Враца,
попадаща в отдел/подотдел 250/2 – 3,150 дка
ливада, и в отдел/подотдел 250/е – 1,851 дка, с
вид на горите – широколистна гора, намираща
се в местност Курни дол, при граници и съседи:
№ 090019 – залесена територия на ЕТ „Дилес
Консул т Ин женеринг“, № 090 0 01 – за лесена
територия на наследниците на Петър Митов
Азманов, № 090012 – залесена територи я на
наследниците на Екатерина Костова Бошнякова,
имотът е образуван от имот № 090009.
2. Залесена територия с площ 3 дка, представляваща имот 096035 в землището на с. Мраморен с ЕК АТТЕ 49223, община Враца, област
Враца, попадаща в отдел/подотдел 449/а с вид
на г ори т е – ш и рокол ис т на г ора, нам и ра ща
се в местност Рупите, при граници и съседи:
№ 096007 – залесена територия на наследниците на Коста Петров Тонов, № 074013 – нива на
„Агро Финанс“ АДСИЦ, № 096036 – залесена
територия на Анисия Начева Николова и др.,
имотът е образуван от имот № 096003 (придобити с н. а. № 32, том III, рег. № 3285, дело
№ 237/29.09.2014 г. (акт № 192, том 16, дело
№ 2601, вх. рег. № 6913/29.09.2014 г. СВ – Враца).
Пазарната стойност на имотите към настоящия момент е в размер 3000 лв.
Самостоятелен обект в сграда – апартамент
№ 21 с идентификатор 12259.1021.81.8.9, с адрес
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на имота: Враца, ул. Никола Вапцаров № 5,
ет. 2, ап. 21. Самостоятелният обект се намира
в сграда № 8, разположена в поземлен имот с
идентификатор 12259.1021.81, с предназначение
жилище – апартамент, състоящ се от: стая, кухня и сервизно помещение, с площ 34,76 кв. м,
ниво първо, при съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: 12259.1021.81.8.10;
под обек та: 12259.1021.81.8.3, и на д обек та:
12259.1021.81.8.24, ведно с прилежащите части
1,06 % от общите части на сградата и от правото
на строеж върху мястото (придобит с н. а. № 164,
том III, рег. № 4415, дело № 425/14.12.2016 г. (акт
№ 24, том 18, дело № 3438, вх. рег. № 8131/14.12 г.
СВ – Враца).
Пазарната стойност към настоящия момент
е в размер 18 500 лв.
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.3276.1.63, с адрес на имота: Банско,
п.к. 2770, ул. Цар Симеон, вх. В, ет. 4, ап. 23,
с предназначение: жилище – апартамент, брой
нива на обекта – 1, с площ 64,43 кв. м, ведно с
прилежащите на апартамента идеални части от
общите части на сградата, както и прилежащите
на обекта идеални части от правото на строеж
върху поземления имот, при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия стаж: обект
с идентификатор 02676.501.3276.1.62 и обект с
идентификатор 02676.501.3276.1.64, под обекта:
обект с идентификатор 02676.501.3276.1.58 и обект
с идентификатор 02676.501.3276.1.59, над обекта:
обект с идентификатор 02676.501.3276.1.67, намиращ се в сграда № 1, представляваща сграда
с идентификатор 02676.501.3276.1, който обект
съгласно документи за собственост представлява:
апартамент № 23, състоящ се от: антре, баня и
тоалетна, дневна с кухня, спалня и тераса, при
съседи: юг – двор, запад – двор, север – апартамент № 24 и коридор, изток – апартамент
№ 22, със застроена площ 57,10 кв. м, заедно с
припадащите се идеални части от общите части
на сградата или с обща площ на апартамента
от 64,43 кв. м, който самостоятелен обект се
намира в монолитна сграда, представляваща
а пар тамен т ен хо т ел, пос т роен и въведен в
експлоатация с Разрешение за ползване № СТ12-1242/3.12.2008 г. на зам.-началника на ДНСК
(придобит с н. а. № 158, том II, рег. № 2388, дело
№ 300/8.10.2018 г. (акт № 148, том XIII, дело
№ 1826, вх. рег. № 4162/8.10.2018 г. СВ – Разлог).
Пазарната стойност към настоящия момент
е в размер 90 000 лв.
Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С 320“,
рег. № С 7888 НМ, рама № WDB2200651A081083,
двигател № 11294430590614, дата на първоначална
регистрация – 25.10.1999 г.
Пазарната стойност към настоящия момент
е в размер 1500 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Георги Стефанов Владимиров, ЕГН 680621194, с цена на иска
14 605,47 лв.:
– Сумата общо в размер 1360 лв., представляваща равностойността на придобитото вещно
право на ползване върху недвижими имоти.
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– Сумата в размер 316,84 лв., представляваща получен паричен превод през 2015 г. в
„Райфайзен банк“ – ЕАД.
– Сумата в размер 11 758,63 лв., представляваща вноски от титуляря в периода 2014 г. – 2015 г.
в спестовен влог в левове № 22197358, открит в
„Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 1170 лв., представляваща
преводи от трети лица в периода 2014 г. – 2015 г.
в спестовен влог в левове № 22197358, открит в
„Банка ДСК“ – ЕАД.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 17.05.2022 г. от 11 ч. в Окръжния съд – Благоевград, и заинтересованите
лица могат да представят своите претенции
върху имуществото на ответника.
493
Благоевградският окръжен съд обявява, че има
образувано гр. д. № 1237/2020 г. с ищец – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество – Благоевград, и ответник Борислав Кръстев Иванов,
ЕГН 8210096568, живущ в София, кв. Враждебна,
р-н „Кремиковци“, ул. Япаджа № 30, и Валентина
Янкова Иванова, ЕГН 7609170194, с постоянен
и настоящ адрес: София, кв. Враждебна, р-н
„Кремиковци“, ул. Япаджа № 30, с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и цена на иска
745 324,30 лв., с което да се отнеме в полза на
държавата следното попадащо в патримониума
на ответника имущество:
На основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и
Решение № 1946 от 14.10.2020 г. на КПКОНПИ да
се отнеме в полза на държавата следното имущество от Борислав Кръстев Иванов, ЕГН 8210096568,
с постоянен и настоящ адрес: София, кв. Враждебна, район „Кремиковци“, ул. Япаджа № 30,
и Валентина Янкова Иванова, ЕГН 7609170194,
с постоянен и настоящ адрес: София, кв. Враждебна, район „Кремиковци“, ул. Япаджа № 30, с
цена на иска 745 324,30 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Борислав Кръстев Иванов,
ЕГН 8210096568, и Валентина Янкова Иванова, ЕГН
7609170194, с цена на иска в размер 47 000 лв.:
1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор 17395.501.467 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев,
община Гоце Делчев, област Благоевград, одоб
рени със Заповед № РД-18-71 от 2.10.2009 г. на
изпълнителния директор на АГКК, с админис
т ративен а дрес на имота: г р. Гоце Делчев,
ул. Георги Бенковски № 10, община – същата,
област с административен център Благоевград,
с площ за поземления имот 408 кв. м, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване, с
номер по предходен план 467, парцел X, при съседи
за поземления имот съгласно скица № 15-299974
от 26.06.2017 г. на СГКК – Благоевград; имоти
с идентификатори: 17395.501.9216, 17395.501.466,
17395.501.9218, 17395.501.463, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.467.2.1
по кадастралната карта и кадастралните регис-
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три на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев,
област с административен център Благоевград,
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 2.10.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение със Заповед № 18-9665 от 14.12.2017 г.
на началника на СГКК – Благоевград, който
самостоятелен обект се намира в сграда № 2,
разположена в поземлен имот с идентификатор
17395.501.467, с предназначение на самостоятелния
обект: жилище, апартамент с площ 74 кв. м, с
административен адрес на имота: гр. Гоце Делчев,
ул. Георги Бенковски № 10, ет. 1, община – същата,
област Благоевград, заедно с 1/2 идеална част
от общите части на сградата, както и източната
половина от избените помещения и от правото на
строеж, при съседи за апартамента съгласно схема
№ 15-919 от 2.01.2018 г. на СГКК – Благоевград.
Пазарната стойност на гореописаните недвижими имоти, подлежащи на отнемане в полза
на държавата към настоящия момент, е в размер
41 300 лв.
– Лек автомобил марка „Мерцедес“, мод е л „ Ц Л К 5 0 0 “, Д К № С А 6 2 41С С , р а м а
№ WDB2093751F001488, цвят сив металик, с дата
на първа регистрация 28.05.2002 г.
Пазарната стойност към настоящия момент
на автомобила, подлежащ на отнемане в полза
на държавата, е в размер 5700 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Борислав Кръстев
Иванов, ЕГН 8210096568, и Валентина Янкова
Иванова, ЕГН 7609170194, с цена на иска в размер
213 518,50 лв.:
Сумата в размер 14 050 лв., представляваща
разликата в пазарните стойности на „Мерцедес“, модел „Е 430“, ДК № СА0403РТ, заменен
за „Мерцедес“, модел „200 Е“, ДК № СА5150РР,
подлежаща на отнемане в полза на държавата.
Сумата в размер 4100 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „200
Е“, ДК № СА5150РР, подлежаща на отнемане в
полза на държавата.
Сумата в размер 8368,50 лв., представляваща
55,79 % от пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Мерцедес“,
модел „С 55 АМГ“, ДК № СА5085ТА, подлежаща
на отнемане в полза на държавата.
Сумата в размер 20 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „ЦЛС
350“, ДК № САЗЗООТС, подлежаща на отнемане
в полза на държавата.
Сумата в размер 21 300 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „ЦЛС
500“, ДК № СВ2653ВВ, подлежаща на отнемане
в полза на държавата.
Сумата в размер 58 600 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „ЦЛС
500“, ДК № СВ7848ВВ, подлежаща на отнемане
в полза на държавата.
Сумата в размер 20 800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
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на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „МЛ
500“, ДК № СВ1544КВ, подлежаща на отнемане
в полза на държавата.
Сумата в размер 20 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „ЦЛС
350“, ДК № СВ8941КН, подлежаща на отнемане
в полза на държавата.
Сумата в размер 4900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „С 4“, ДК
№ СВ5948КА, подлежаща на отнемане в полза
на държавата.
Сумата в размер 6900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Тойота“, модел „Авенсис“, ДК № СВ1863АК, подлежаща на отнемане
в полза на държавата.
Сумата в размер 34 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С
400 Хибрид“, ДК № СВ2551НВ, подлежаща на
отнемане в полза на държавата.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Борислав Кръстев
Иванов, ЕГН 8210096568, с цена на иска в размер
420 005,80 лв.:
Сумата в размер 78 398 лв., представляваща
изтеглена касово сума, от разплащателна сметка в левове с IBAN BG02TTBB94001527082602 в
„Експрес банк“ – АД, подлежаща на отнемане в
полза на държавата от Борислав Кръстев Иванов.
Сумата в размер 26 100 лв., представляваща
изтеглена касово сума, от разплащателна сметка в левове с IBAN BG02TTBB94001527082602 в
„Експрес банк“ – АД, подлежаща на отнемане в
полза на държавата от Борислав Кръстев Иванов.
Сумата в размер 14 420 лв., представляваща
изтеглена касово сума, от разплащателна сметка в левове с IBAN BG02TTBB94001527082602 в
„Експрес банк“ – АД, подлежаща на отнемане в
полза на държавата от Борислав Кръстев Иванов.
Сумата в размер 47 800 лв., представляваща
изтеглени касово суми, от спестовна сметка в левове с IBAN BG10TTBB94004527450859 в „Експрес
банк“ – АД, подлежаща на отнемане в полза на
държавата от Борислав Кръстев Иванов.
Сумата в размер 76 450 лв., представляваща
изтеглени касово суми, от спестовна сметка в левове с IBAN BG10TTBB94004527450859 в „Експрес
банк“ – АД, подлежаща на отнемане в полза на
държавата от Борислав Кръстев Иванов.
Сумата в размер 15 670 лв., представляваща
изтеглени касово суми, от спестовна сметка в левове с IBAN BG10TTBB94004527450859 в „Експрес
банк“ – АД, подлежаща на отнемане в полза на
държавата от Борислав Кръстев Иванов.
Сумата в размер 17 447,80 лв., представляваща
извършен превод в чужбина от разплащателна
сметка в левове с IBAN BG02TTBB94001527082602
в „Експрес банк“ – АД, подлежаща на отнемане в
полза на държавата от Борислав Кръстев Иванов.
Сумата в размер 3918 лв., представляваща
извършен превод в чужбина, от разплащателна
сметка в левове с IBAN BG02TTBB94001527082602
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в „Експрес банк“ – АД, подлежаща на отнемане в
полза на държавата от Борислав Кръстев Иванов.
Сумата в размер 13 944 лв., представляваща
извършен превод в чужбина, от разплащателна
сметка в левове с IBAN BG02TTBB94001527082602
в „Експрес банк“ – АД, подлежаща на отнемане в
полза на държавата от Борислав Кръстев Иванов.
Сумата в размер 1959 лв., представляваща
извършен превод в чужбина, от разплащателна
сметка в левове с IBAN BG02TTBB94001527082602
в „Експрес банк“ – АД, подлежаща на отнемане в
полза на държавата от Борислав Кръстев Иванов.
Сумата в размер 19 327 лв., представляваща
извършени преводи в чужбина, от спестовна сметка с IBAN BG10TTBB94004527450859 в „Експрес
банк“ – АД, подлежаща на отнемане в полза на
държавата от Борислав Кръстев Иванов.
Сумата в размер 12 727 лв., представляваща
извършени преводи в чужбина, от спестовна сметка с IBAN BG10TTBB94004527450859 в „Експрес
банк“ – АД, подлежаща на отнемане в полза на
държавата от Борислав Кръстев Иванов.
Сумата в размер 5500 лв., представляваща
извършен превод по сметка на т рето лице,
от разплащателна сметка в левове с IBA N
BG02TTBB94001527082602 в „Експрес банк“ – АД,
подлежаща на отнемане в полза на държавата от
Борислав Кръстев Иванов.
Сумата в размер 13 000 лв., представляваща извършен превод по сметка на трето лице,
от разплащателна сметка в левове с IBA N
BG02TTBB94001527082602 в „Експрес банк“ – АД,
подлежаща на отнемане в полза на държавата от
Борислав Кръстев Иванов.
Сумата в размер 12 550 лв., представляваща
извършени преводи на трети лица, от спестовна
сметка в левове с IBAN BG10TTBB94004527450859
в „Експрес банк“ – АД, подлежаща на отнемане в
полза на държавата от Борислав Кръстев Иванов.
Сумата в размер 13 095 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит, от разплащателна
сметка в левове с IBAN BG04STSA93000017500079
в „Банка ДСК“ – ЕАД, подлежи на отнемане в
полза на държавата от Борислав Кръстев Иванов.
Сумата в размер 30 400 лв., представляваща
получени преводи от трети лица, изтеглени на
каса от разплащателна сметка в левове с IBAN
BG04STSA93000017500079 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
подлежаща на отнемане в полза на държавата от
Борислав Кръстев Иванов.
Сумата в размер 17 300 лв., представляваща
получен превод от трети лица, изтеглени на
каса от разплащателна сметка в левове с IBAN
BG04STSA93000017500079 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
подлежаща на отнемане в полза на държавата от
Борислав Кръстев Иванов.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Валентина Янкова
Иванова, ЕГН 7609170194, с цена на иска в размер
64 800 лв.:
Сумата в размер 400 лв., представляваща
получен превод от трето лице, изтеглени на
каса от разплащателна сметка в левове с IBAN
BG30STSA93000019395961 в „Банка ДСК“ – ЕАД,

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

подлежаща на отнемане в полза на държавата от
Валентина Иванова.
Сумата в размер 200 лв., представляваща
получен превод от трето лице, изтеглени на
каса от разплащателна сметка в левове с IBAN
BG30STSA93000019395961 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
подлежаща на отнемане в полза на държавата от
Валентина Иванова.
Сумата в размер 200 лв., представляваща
получен превод от трето лице, изтеглени на
каса от разплащателна сметка в левове с IBAN
BG30STSA93000019395961 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
подлежаща на отнемане в полза на държавата от
Валентина Иванова.
Сумата в размер 64 000 лв., представляваща
част от налични средства по срочен влог в левове
№ 21993075 в „Банка ДСК“ – ЕАД, подлежаща
на отнемане в полза на държавата от Валентина
Янкова Иванова.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 17.05.2022 г. от 11 ч. в Окръжния съд – Благоевград, и заинтересованите
лица могат да представят своите претенции върху
имуществото на ответника.
455
Окръжният съд – Бургас, по гр. д. № 1236/2021 г.
на основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и Решение № 2103 от 21.07.2021 г. на КПКОНПИ,
БУЛСТАТ 129010997, със съдебен адрес: Бургас,
ул. Филип Кутев № 26А, е предявил против
ответниците Атанас Стоянов Маринов и Янка
Илиева Стефанова, двамата с постоянен адрес:
област Бургас, община Руен, с. Вресово, искове
за отнемане в полза на държавата на имущество
на обща стойност в размер 52 719,82 лв., за което
не са установени законни източници на средства,
както следва:
I. От Атанас Стоянов Маринов на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 51 741,51 лв.:
– сумата в размер 160 лв., представляваща получената сума от отчуждаването на лек автомобил
марка „Форд“, модел „Транзит“, регистрационен номер А9042АМ, № на рама WF0KXXGBVKLS63028,
№ на двигателя 4CALS63028, цвят – бял, дата
на първоначална регистрация – 10.04.1990 г.,
и лек автомобил марка „Пежо“, модел „309“,
регистрационен номер А7369МК, № на рама
VF33ADJZ210453196, № на двигателя DJZ029255,
цвят – червен;
– сумата в размер 1900 лв., представляваща
паричната равностойност на лек автомобил марка
„Фолксваген“, модел „Пасат“, регистрационен номер А7311АН, № на рама WVWZZZ31ZKB110354,
№ на двигателя RF084297, цвят – зелен, дата на
първоначална регистрация – 9.05.1989 г., към
датата на отчуждаването му;
– сумата в размер 1300 лв., представляваща
паричната равностойност на лек автомобил марка
„Мазда“, модел „323Ф“, регистрационен номер
А7036МВ, № на рама JMZBA145201301665, № на
двигателя Z5442876, цвят – зелен металик, дата
на първоначална регистрация – 8.02.1996 г., към
датата на отчуждаването му;
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– сумата в размер 180 лв., представляваща получената сума от отчуждаването на лек автомобил
марка „Мерцедес“, модел „190Е“, регистрационен
номер А2822ВА, № на рама WDB2010181F908096,
№ на двигателя 10291010075943, цвят – лилав,
дата на първоначална регистрация – 24.09.1991 г.;
– сумата в размер 2500 лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат Вариант“, регистрационен номер А3370МВ, № на
рама W V WZZZ3A ZTE233874, № на двигателя
AGG090249, цвят – светлосив металик, дата на
първоначална регистрация – 9.07.1996 г., към
датата на отчуждаването му;
– сумата в размер 3200 лв., представляваща
паричната равностойност на лек автомобил марка
„Форд“, модел „Транзит“, регистрационен номер
А7058ВМ, № на рама WF0HXXGBVHNY70991,
№ на двигателя 4DANY70991, цвят – червен, дата
на първоначална регистрация – 4.02.1993 г., към
датата на отчуждаването му;
– сумата в размер 1100 лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег ис т ра ц ионен номер А 934 4М А , № на ра ма
WVWZZZ31ZJE027272, № на двигателя RP017471,
цвят – светлосив металик, дата на първоначална
регистрация – 29.04.1988 г., към датата на отчуждаването му;
– сумата в размер 1500 лв., представляваща
паричната равностойност на лек автомобил марка
„Мерцедес“, модел „А 140“, регистрационен номер
А3544МХ, № на рама WDB1680311J002537, № на
двигателя 16694030003952, цвят – син металик,
дата на първоначална регистрация – 8.10.1997 г.,
към датата на отчуждаването му;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
паричната равностойност на лек автомобил марка
„Мазда“, модел „Премаци“, регистрационен номер
А6036ММ, № на рама JMZCP19R241344081, № на
двигателя RF817643, цвят – зелен металик, дата
на първоначална регистрация – 25.04.2003 г., към
датата на отчуждаването му;
– сумата в размер 1069,08 лв., представляваща
непреобразуван остатък от извършени вноски
на каса от Атанас Стоянов Маринов по срочен
депозит № 19527488 в евро в „Банка ДСК“ – АД,
с титуляр Атанас Стоянов Маринов;
– сумата в размер 8,14 лв., изплатена лихва
по срочен депозит № 19527488 в евро в „Банка
ДСК“ – АД, с титуляр Атанас Стоянов Маринов;
– сумата в размер 2933,75 лв., представляваща
извършени вноски на каса от Атанас Стоянов
Маринов по срочен депозит № 20502246 в евро
в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Атанас Стоянов
Маринов;
– сумата в размер 4,77 лв., изплатена лихва
по срочен депозит № 20502246 в евро в „Банка
ДСК“ – АД, с титуляр Атанас Стоянов Маринов;
– сумата в размер 3716,08 лв., представляваща
извършени вноски на каса от Атанас Стоянов
Маринов по спестовен влог № 20875790 в евро в
„Банка ДСК“ – АД, с титуляр Атанас Стоянов
Маринов;
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– сумата в размер 0,43 лв., изплатена лихва
по спестовен влог № 20875790 в евро в „Банка
ДСК“ – АД, с титуляр Атанас Стоянов Маринов;
– сумата в размер 977,92 лв., представляваща
извършени вноски на каса от Атанас Стоянов
Маринов по срочен депозит № 21209465 в евро в
„Банка ДСК“ – АД, с титуляр Атанас Стоянов
Маринов;
– сумата в размер 0,49 лв., изплатена лихва
по срочен депозит № 21209465 в евро в „Банка
ДСК“ – АД, с титуляр Атанас Стоянов Маринов;
– сумата в размер 3932,65 лв., представляваща
извършени вноски на каса от Атанас Стоянов
Маринов по спестовен влог № 21270437 в евро в
„Банка ДСК“ – АД, с титуляр Атанас Стоянов
Маринов;
– сумата в размер 1,72 лв., изплатена лихва
по спестовен влог № 21270437 в евро в „Банка
ДСК“ – АД, с титуляр Атанас Стоянов Маринов;
– сумата в размер 5671,91 лв., представляваща
непреобразуван остатък от извършени вноски на
каса от Атанас Стоянов Маринов по спестовен
влог № 21830507 в евро в „Банка ДСК“ – АД, с
титуляр Атанас Стоянов Маринов;
– сумата в размер 2,31 лв., изплатена лихва
по спестовен влог № 21830507 в евро в „Банка
ДСК“ – АД, с титуляр Атанас Стоянов Маринов;
– сумата в размер 1000,84 лв., представляваща
непреобразуван остатък от извършени вноски на
каса от Атанас Стоянов Маринов по срочен депозит № 22163466 в левове в „Банка ДСК“ – АД,
с титуляр Атанас Стоянов Маринов;
– сумата в размер 0,17 лв., изплатена лихва
по срочен депозит № 22163466 в левове в „Банка
ДСК“ – АД, с титуляр Атанас Стоянов Маринов;
– сумата в размер 1000 лв., представляваща
извършени вноски на каса от Атанас Стоянов
Маринов по спестовен влог № 22547678 в левове
в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Атанас Стоянов
Маринов;
– сумата в размер 0,11 лв., изплатена лихва
по спестовен влог № 22547678 в левове в „Банка
ДСК“ – АД, с титуляр Атанас Стоянов Маринов;
– сумата в размер 455,83 лв., представляваща
непреобразуван остатък от извършени вноски на
каса от Атанас Стоянов Маринов по спестовен
влог № 22689706 в евро в „Банка ДСК“ – АД, с
титуляр Атанас Стоянов Маринов;
– сумата в размер 4178,44 лв., представляваща
непреобразуван остатък от извършени вноски на
каса от Атанас Стоянов Маринов по спестовен
влог № 22914200 в евро в „Банка ДСК“ – АД, с
титуляр Атанас Стоянов Маринов;
– сумата в размер 1,27 лв., изплатена лихва
по спестовен влог № 22914200 в евро в „Банка
ДСК“ – АД, с титуляр Атанас Стоянов Маринов;
– сумата в размер 6649,82 лв., представляваща
извършени вноски на каса от Атанас Стоянов
Маринов по срочен депозит № 23578912 в евро в
„Банка ДСК“ – АД, с титуляр Атанас Стоянов
Маринов;
– сумата в размер 0,06 лв., изплатена лихва
по срочен депозит № 23578912 в евро в „Банка
ДСК“ – АД, с титуляр Атанас Стоянов Маринов;
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– сумата в размер 4559,04 лв., представляваща
извършени вноски на каса от Атанас Стоянов
Маринов по срочен депозит № 24674364 в евро в
„Банка ДСК“ – АД, с титуляр Атанас Стоянов
Маринов;
– сумата в размер 800 лв., представляваща непреобразуван остатък от получен превод от трето
лице по сметка с IBAN BG51UNCR70001523370184
в левове в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр
Атанас Стоянов Маринов;
– сумата в размер 300 лв., представляваща
извършени вноски на каса от Атанас Стоянов Маринов по сметка с IBAN BG07UNCR70002520270046
в левове в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр
Атанас Стоянов Маринов;
– сумата в размер 636,68 лв., представляваща
непреобразуван остатък от получен превод от трето лице по сметка с IBAN BG59UNCR7000152368752
в левове в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр
Атанас Стоянов Маринов.
II. От Янка Илиева Стефанова на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 978,31 лв.:
– сумата в размер 977,92 лв., представляваща извършени вноски на каса от Янка Илиева
Стефанова по спестовен влог № 20335706 в евро
в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Янка Илиева
Стефанова;
– сумата в размер 0,39 лв., представляваща
изплатена лихва по спестовен влог № 20335706
в евро в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Янка
Илиева Стефанова.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 20.04.2022 г. от 13,30 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, предмет на отнемане
в настоящия процес, могат да встъпят в делото,
като предявят съответния иск пред Бургаския
окръжен съд по настоящото дело.
507
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че в Окръжния съд – Варна, е
образувано гр. д. № 1644/2020 г. от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество с правно
основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ срещу Севим Бирол Мехмед, ЕГН 8903065614, с постоянен
адрес – с. Раздел, община Дулово, ул. Четвърта
№ 17, и с настоящ адрес – гр. Дулово, община
Дулово, област Силистра, ул. Силистренско шосе
№ 11, ет. 3, ап. 7, и Хасан Йозджан Мехмед,
ЕГН 8710155648, с постоянен адрес – с. Раздел,
община Дулово, ул. Четвърта № 17, и с настоящ
адрес – гр. Дулово, община Дулово, област Силистра, ул. Силистренско шосе № 11, ет. 3, за
отнемане в полза на държавата на имущество и
суми на обща стойност 512 816,32 лв. на основание чл. 141 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, 2, 4
и 5, чл. 144 и 151 от ЗПКОНПИ, както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Севим Бирол Мехмед и
Хасан Йозджан Мехмед имущество на стойност
171 000 лв., включващо:
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1) застроено дворно място с площ 1125 кв. м,
УПИ IX-57, в кв. 3 по плана на с. Раздел, община
Дулово, област Силистра, при граници: от две
страни улица, УПИ с № Х-56, VIII-TK3C, ведно
с построените в имота паянтова жилищна сграда със застроена площ 48 кв. м, с мазе с площ
16 кв. м, паянтова жилищна пристройка със
застроена площ 52 кв. м и паянтов гараж със
застроена площ 15 кв. м; пазарна стойност към
настоящия момент – 6000 лв.;
2) апартамент № 10, представляващ самостоятелен обект с ид. № 10135.3514.766.6.10 по
кадастралната карта на гр. Варна, намиращ се
в жилищна сграда, блок „Е“, гр. Варна, ул. Младежка № 35 Е, на трети етаж, със застроена площ
77,49 кв. м, състоящ се от: входно преддверие,
дневна с кухненска част, две спални, баня с
тоалетна и лоджия, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 10135.3514.766.6.9 и
10135.3514.766.6.11, под обекта – 10135.3514.766.6.5,
и над обекта – 10135.3514.766.6.15, съответстващ
на апартамент № Е10, по строителна документация и по предварителен договор № Е10, ведно с
принадлежащата към апартамента изба № Е15 с
площ 5,44 кв. м, при граници: коридор, изба № Е14,
външен зид, както и 3,3347 % ид. ч. от общите
части на сградата, представляващи 15,67 кв. м,
или с обща застроена площ 94,79 кв. м, както и
3,347 % идеални части и правото на строеж от
сградата, съответстващи на 0,4017 % идеални
части от правото на строеж върху поземлен имот
с идентификатор № 10135.3514.766 по кадастралната карта на гр. Варна; пазарна стойност към
настоящия момент – 150 000 лв.;
3) 37,89 кв. м идеални части от поземлен имот
с ид. № 10135.3514.766 по кадастралната карта на
гр. Варна, целият с площ 13 261 кв. м по скица с
административен адрес: гр. Варна, ул. Младежка
№ 35, при съседи: 10135.3514.773,10135.3514.758,
10135.3514.674, 10135.3514.759, 10135.3514.767,
10135.3514.774, които ид. ч. са отредени за прилежащи, съгласно площообразуване към апартамент № 10, представляващ самостоятелен обект с
идентификатор № 10135.3514.766.6.10, намиращ се
в жилищна сграда, блок „Е“ (ЕЛА), гр. Варна,
ул. Младежка № 35 Е, на трети етаж;
4) паркомясто № 83 с площ 12,50 кв. м, при
граници: паркомясто № 82, паркомясто № 84
и маневрена площ, както и 13,75 кв. м ид. ч.
от маневрената площ ведно c 1,061 % ид. ч. от
общите части на подземния паркинг и от правото
на строеж на сградата, съответстващи на 0,8671 %
ид. ч. от правото на строеж върху дворното място, намиращо се в подземен гараж с 93 бр. паркоместа, представляващ самостоятелен обект с
ид. № 10135.3514.766.9.3, намиращ се в гр. Варна,
ул. Младежка № 35, разположен на подземен
етаж по строителна документация, а по схема на
ет. –1, с площ на целия гараж 1177,79 кв. м, като
самостоятелният обект се намира в сграда № 9,
разположена в поземлен имот с идентификатор
10135.3514.766, както и 21,45 кв. м идеални части от
поземлен имот с идентификатор № 10135.3514.766
по кадастралната карта на гр. Варна, целият с
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площ 13 261 кв. м по скица; пазарна стойност
към настоящия момент – 15 000 лв.;
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Севим Бирол Мехмед
сума в размер на 240 043,01 лв., включваща:
– сума в размер на 1003,40 лв., представляваща 1000 лв. вноска на каса от трето лице през
2012 г. и 3,40 лв. начислени лихви по сметка с
IBAN BG90 UNCR 7000 2520 4180 29 в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Севим Бирол Мехмед,
непреобразувана в друго имущество;
– сума в размер на 713,80 лв., представляваща лични вноски през 2011 г. по разплащателна
сметка в левове № 16345659 в „Банка ДСК“ – АД,
с титуляр Севим Бирол Мехмед, непреобразувана
в друго имущество;
– сума в размер на 50 лв., представляваща
вноска от трето лице през 2011 г. по разплащателна
сметка в левове № 16345659 в „Банка ДСК“ – АД,
с титуляр Севим Бирол Мехмед, непреобразувана
в друго имущество;
– сума в размер на 898,82 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG95 FINV 9150 1015
8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед,
непреобразувана в друго имущество;
– сума в размер на 1070 лв., представляваща
погасителни вноски по овърдрафт през 2015 г.
по разплащателна сметка в левове с IBAN BG95
FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр
Севим Мехмед;
– сума в размер на 120 лв., представляваща
погасителни вноски по овърдрафт през 2015 г.
по разплащателна сметка в левове с IBAN BG95
FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр
Севим Мехмед;
– сума в размер на 11 961,95 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
2016 г. по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с
титуляр Севим Мехмед;
– сума в размер на 1237,68 лв., представляваща лични вноски през 2016 г. по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG95 FINV 9150 1015
8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед,
непреобразувана в друго имущество;
– сума в размер на 1830,07 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт през 2016 г.
по разплащателна сметка в левове с IBAN BG95
FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр
Севим Мехмед;
– сума в размер на 14,87 лв., представляваща
погасителни вноски по овърдрафт през 2016 г.
по разплащателна сметка в левове с IBAN BG95
FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр
Севим Мехмед;
– сума в размер на 27,29 лв., представляваща лични вноски през 2016 г. по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG95 FINV 9150 1015
8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед,
непреобразувана в друго имущество;
– сума в размер на 100 лв., представляваща
погасителни вноски по овърдрафт през 2016 г.
по разплащателна сметка в левове с IBAN BG95
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FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр
Севим Мехмед;
– сума в размер на 2293 лв., представляваща
погасителни вноски по овърдрафт през 2016 г.
по разплащателна сметка в левове с IBAN BG95
FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр
Севим Мехмед;
– сума в размер на 195,94 лв., представляваща
погасителни вноски по овърдрафт през 2017 г.
по разплащателна сметка в левове с IBAN BG95
FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр
Севим Мехмед;
– сума в размер на 33 652,38 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт през
2018 г. по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с
титуляр Севим Мехмед;
– сума в размер на 11 482,66 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2018 г.
по разплащателна сметка в левове с IBAN BG95
FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр
Севим Мехмед;
– сума в размер на 1383,39 лв., представляваща
получени средства от хазартни игри, преобразувани в погасителни вноски по овърдрафт през
2018 г. по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с
титуляр Севим Мехмед;
– сума в размер на 230 лв., представляваща
непреобразуван остатък от суми, получени от хазартни игри по разплащателна сметка в левове с
IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Севим Мехмед;
– сума в размер на 880 лв., представляваща
погасителни вноски по овърдрафт през 2018 г.
по разплащателна сметка в левове с IBAN BG95
FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр
Севим Мехмед;
– сума в размер на 1600 лв., представляваща
погасителни вноски по овърдрафт през 2019 г.
по разплащателна сметка в левове с IBAN BG95
FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр
Севим Мехмед;
– сума в размер на 1083,54 лв., представляваща
лични вноски през 2013 г., ведно с начислените
лихви по свободен депозит с IBAN BG27 FINV
9150 2015 9412 31 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим
Мехмед, непреобразувана в друго имущество;
– сума в размер на 100 лв., представляваща
погасителни вноски по овърдрафт през 2014 г.
по разплащателна сметка – кредитна карта, в
левове с IBAN BG37 FINV 9150 10BGN 0YBTK в
„ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;
– сума в размер на 870 лв., представляваща
погасителни вноски по кредитна карта през 2015 г.
по разплащателна сметка – кредитна карта, в
левове с IBAN BG37 FINV 9150 10BGN 0YBTK в
„ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;
– сума в размер на 2580 лв., представляваща
погасителни вноски по кредитна карта през 2015 г.
по разплащателна сметка – кредитна карта, в
левове с IBAN BG37 FINV 9150 10BGN 0YBTK в
„ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;
– сума в размер на 1900 лв., представляваща
погасителни вноски по кредитна карта през 2016 г.
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по разплащателна сметка – кредитна карта, в
левове с IBAN BG37 FINV 9150 10BGN 0YBTK в
„ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;
– сума в размер на 209,75 лв., представляваща
погасителни вноски по кредитна карта през 2016 г.
по разплащателна сметка – кредитна карта, в
левове с IBAN BG37 FINV 9150 10BGN 0YBTK в
„ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;
– сума в размер на 958,69 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит през 2015 г. по
разплащателна сметка – кредитна карта, в евро
BG26 FINV 9150 1016 2755 45 в „ПИБ“ – АД, с
титуляр Севим Мехмед;
– сума в размер на 198,74 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит през 2016 г. по
разплащателна сметка – кредитна карта, в евро
BG26 FINV 9150 1016 2755 45 в „ПИБ“ – АД, с
титуляр Севим Мехмед;
– сума в размер на 914,23 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит през 2016 г. по
разплащателна сметка – кредитна карта, в евро
BG26 FINV 9150 1016 2755 45 в „ПИБ“ – АД, с
титуляр Севим Мехмед;
– сума в размер на 5735 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит през 2016 г. по
разплащателна сметка – кредитна карта, в евро
BG26 FINV 9150 1016 2755 45 в „ПИБ“ – АД, с
титуляр Севим Мехмед;
– сума в размер на 3000 лв., представляваща
вноски през 2016 г. по срочен депозит в левове
BG70 FINV 9150 2016 7462 36 в „ПИБ“ – АД, с
титуляр Севим Мехмед, непреобразувани в друго
имущество;
– сума в размер на 300 лв., представляваща
погасителни вноски през 2016 г. по кредитна
карта в левове BG09 FINV 9150 10BGN BDVNU
в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;
– сума в размер на 22 059,09 лв., представляваща погасителни вноски през 2018 г. по кредитна
карта в левове BG09 FINV 9150 10BGN BDVNU
в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;
– сума в размер на 4930 лв., представляваща
погасителни вноски през 2018 г. по кредитна
карта в левове BG09 FINV 9150 10BGN BDVNU
в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;
– сума в размер на 699,99 лв., представляваща
лични вноски през 2016 г. по срочен депозит в
евро BG91 FINV 9150 20Е0 0708 06 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Севим Мехмед, непреобразувана в
друго имущество;
– сума в размер на 586,75 лв., представляваща
лични вноски през 2016 г. по срочен депозит в
евро BG69 FINV 9150 20Е0 0713 96 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Севим Мехмед, непреобразувана в
друго имущество;
– сума в размер на 432,78 лв., представляваща
лични вноски през 2016 г. по срочен депозит в
евро BG69 FINV 9150 20Е0 0713 96 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Севим Мехмед, непреобразувана в
друго имущество;
– сума в размер на 1173,50 лв., представляваща лични вноски по банкови сметки през 2016 г.
по срочен депозит в евро BG96 FINV 9150 20Е0
0713 95 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед,
непреобразувана в друго имущество;
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– сума в размер на 1590 лв., представляваща
лични вноски през 2016 г. по срочен депозит в
евро BG96 FINV 9150 20Е0 0713 95 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Севим Мехмед, непреобразувана в
друго имущество;
– сума в размер на 49 990 лв., представляваща
изплатена печалба от участие в хазартни игри
през 2018 г. по срочен депозит в левове BG54
FINV 9150 2017 2014 54 в „ПИБ“ – АД, с титуляр
Севим Мехмед;
– сума в размер на 69 986 лв., представляваща
изплатена печалба от участие в хазартни игри
през 2018 г. по срочен депозит в левове BG03
FINV 9150 2017 2365 16 в „ПИБ“ – АД, с титуляр
Севим Мехмед.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Хасан Йозджан
Мехмед сума в размер на 101 773,31 лв.:
– сума в размер на 2000 лв., представляваща равностойността на дружествени дялове от
капитала на „Брейн Брос Медия“ – ЕООД, ЕИК
204206672, със седалище и адрес на управление
гр. Силистра, община Силистра, област Силистра,
ул. Капитан Мамарчев № 2;
– сума в размер на 5200 лв., представляваща
внесени суми от трети лица през 2014 г. по разплащателна сметка в левове BG81 FINV 9150 1015
9397 11 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед,
непреобразувана в друго имущество;
– сума в размер на 600 лв., представляваща
вноски по банкови сметки от трети лица през
2016 г. по разплащателна сметка в левове BG81
FINV 9150 1015 9397 11 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед, непреобразувана в друго
имущество;
– сума в размер на 385 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит през 2016 г. по разплащателна сметка в левове BG81 FINV 9150 1015
9397 11 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед;
– сума в размер на 19 500 лв., представляваща получени суми от трети лица през 2017 г.
по разплащателна сметка в левове BG81 FINV
9150 1015 9397 11 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан
Мехмед, непреобразувана в друго имущество;
– сума в размер на 2400 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит през 2014 г. по
кредитна карта в левове BG86 FINV 9150 10BGN
0XPRF в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед;
– сума в размер на 2520 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит през 2014 г. по
кредитна карта в левове BG86 FINV 9150 10BGN
0XPRF в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед;
– сума в размер на 6355 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит през 2015 г. по
кредитна карта в левове BG86 FINV 9150 10BGN
0XPRF в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед;
– сума в размер на 600 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит през 2015 г. по
кредитна карта в левове BG86 FINV 9150 10BGN
0XPRF в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед;
– сума в размер на 1405 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит през 2016 г. по
кредитна карта в левове BG86 FINV 9150 10BGN
0XPRF в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед;
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– сума в размер на 265 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит през 2015 г. по
кредитна карта в левове BG86 FINV 9150 10BGN
0XPRF в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед;
– сума в размер на 1190 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2018 г.,
внесени по кредитна карта в левове BG86 FINV
9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ“ – АД, с титуляр
Хасан Мехмед;
– сума в размер на 5265,87 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2018 г. по
кредитна карта в левове BG86 FINV 9150 10BGN
0XPRF в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед;
– сума в размер на 151,94 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит през 2019 г. по
кредитна карта в левове BG86 FINV 9150 10BGN
0XPRF в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед;
– сума в размер на 38 451,03 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2016 г. по
разплащателна сметка в евро BG41 FINV 9150 1016
0538 24 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед;
– сума в размер на 4879,60 лв., представляваща получени суми от трети лица през 2016 г. по
разплащателна сметка в евро BG41 FINV 9150 1016
0538 24 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед,
непреобразувана в друго имущество;
– сума в размер на 9507,75 лв., представляваща
вноски от трети лица през 2015 г. по разплащателна
сметка в британски лири BG25 FINV 9150 10Е0
0529 34 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед,
непреобразувана в друго имущество;
– сума в размер на 416 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит през 2016 г. по
разплащателна сметка – кредитна карта, в левове
BG27 FINV 9150 10BG NBDL EH в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Хасан Мехмед;
– сума в размер на 125,89 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит през 2018 г. по
разплащателна сметка – кредитна карта, в левове
BG27 FINV 9150 10BG NBDL EH в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Хасан Мехмед;
– сума в размер на 17,39 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит през 2018 г. по
разплащателна сметка – кредитна карта, в левове
BG27 FINV 9150 10BG NBDL EH в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Хасан Мехмед;
– сума в размер на 537,84 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит през 2018 г. по
разплащателна сметка – кредитна карта, в левове
BG27 FINV 9150 10BG NBDL EH в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Хасан Мехмед.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
27.05.2022 г. от 11 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 26.05.2022 г.
Предупреждава заинтересованите лица, че
неподадените в срока претенции няма да бъдат
разгледани от съда.
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срещу Мария Емилова Сербезова и Огнян Димитров Ангелов, с която са предявени искове
на основание чл. 153, ал. 2 ЗПКОНПИ от ответниците на имуществото на обща стойност
446 399,50 лв.
От Огн ян Димитров Ангелов на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 10 801 лв.:
– 10 801/26 801 ид.ч. от недвижим имот:
урегулиран поземлен имот VIII, намиращ се в
с. Одърци, община Добрич, област Добрич – място за стопанска дейност с площ 4451 кв. м,
в кв. 13 по ПУП на селото, ведно с построените
в имота масивна сграда – овчарник, със застроена площ 480 кв. м, при граници и съседи: п.
VII – за стопанска дейност, п. І – за стопанска
дейност и улица, собственост на Огнян Димит
ров Ангелов.
От Огнян Димитров Ангелов на основание
чл. 144 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141
от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 1300 лв.:
– Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рег. № Т 0562 А К , дата на п ър в он ач а л н а р ег ис т ра ц и я 2 8.01.19 9 9 г., ра м а
№ WVWZZZ1JZXD204553, двигател № AHF120317,
собственост на Огнян Димитров Ангелов. Пазарна стойност към настоящия момент – 1300 лв.
От Мария Емилова Сербезова на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 414 658,16 лв.:
– Сумата в размер 35 000 лв., представляваща неправомерно присвоени парични средства,
собственост на „Вилокс груп“ – ЕООД.
– Сумата в размер 46 000 лв., представляваща
пазарната оценка към датата на отчуждаване на
недвижими имоти, а именно: поземлен имот с
планоснимачен № 662, с площ 3657 кв. м, поземлен имот с планоснимачен № 663, с площ
3657 кв. м и поземлен имот с планоснимачен
№ 664, с площ 3657 кв. м, намиращи се в кв. 79 по
плана на с. Макариополско, община Търговище.
– Сумата в размер 3200 лв., представляваща
пазарната оценка към датата на отчуждаване на
лек автомобил „Нисан Микра“, рег. № Т1734ВТ.
– Сумата в размер 1000 лв., представляваща
пазарната оценка към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ Т9027ТН.
– Сумата в размер 25 769,87 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка
в левове с IBAN: BG42 BUIN 9561 1000 5053 80,
открита на 11.08.2015 г. в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Мария Емилова Сербезова.
– Сумата в размер 1955,93 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка
с IBAN: BG65 UBBS 8002 1072 1707 40, открита
на 16.08.2018 г. в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр Мария Емилова Сербезова.
– Сумата в размер 46 212,99 лв., представляваща вноски на каса по картова сметка в левове
по издадена ДК с IBAN: BG04 RZBB 9155 1069
5643 89, открита на 18.03.2008 г. в „Райфайзенбанк
(България)“ – ЕАД, с титуляр Мария Емилова
Сербезова.
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– Сумата в размер 2042,92 лв., представляваща вноски на каса по банкова карта „Бенчмарк“
с № 535593******7115 в „Пейнетикс“ – А Д, с
титуляр Мария Емилова Сербезова.
– Сумата в размер 23 944,35 лв., представ
ляваща получени средства от трети лица без
законно основание, постъпили по разплащателна
сметка в левове с IBAN: BG42 BUIN 9561 1000
5053 80, открита на 11.08.2015 г. в „Алианц Банк
Българи я“ – А Д, с тит ул яр Мари я Емилова
Сербезова.
– Сумата в размер 2255,77 лв., представляваща
получени средства от трети лица без законно
основание, постъпили по разплащателна сметка
с IBAN: BG65 UBBS 8002 1072 1707 40, открита
на 16.08.2018 г. в „ОББ“ – АД, с титуляр Мария
Емилова Сербезова.
– Сумата в размер 140 079,91 лв., представ
ляваща получени средства от трети лица без
законно основание, постъпили по картова сметка
в левове по издадена ДК с IBAN: BG04 RZBB
9155 1069 5643 89, открита на 18.03.2008 г. в
„Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Мария Емилова Сербезова.
– Сумата в размер 242,09 лв., представляваща
получени средства от трети лица без законно
основание, постъпили по разплащателна сметка
в левове с IBAN: BG32 СЕСВ 9790 1056 0550 00,
открита на 2.09.2005 г. в „ЦКБ“ – АД, с титуляр
Мария Емилова Сербезова.
– Сумата в размер 701 лв., представляваща
получени средства от трети лица без законно
основание, постъпили по разплащателна сметка
в левове с IBAN: BG91 СЕСВ 9790 4056 0550 00,
открита на 22.04.2009 г. в „ЦКБ“ – АД, с титуляр
Мария Емилова Сербезова.
– Сумата в размер 1903,77 лв., представляваща
погасителни вноски по картова сметка в левове по
издадена КК с IBAN: BG41 RZBB 9155 4069 5643 00,
открита на 28.03.2008 г., закрита на 16.10.2015 г.
в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Мария Емилова Сербезова.
– Сумата в размер 611,13 лв., представляваща
погасителни вноски по разплащателна сметка в
левове с IBAN: BG29 UNCR 7000 1520 7252 93,
открита на 27.02.2018 г., закрита на 11.03.2019 г.
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Мария
Емилова Сербезова.
– Сумата в размер 2314,84 лв., представляваща
погасителни вноски по разплащателна сметка
в левове с IBAN: BG39 BPBI 7943 1079 1707 01,
открита на 12.01.2018 г. в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Мария Емилова Сербезова.
– Сумата в размер 745,20 лв., представляваща
погасителни вноски по потребителски кредит
№ 3009143803, усвоен на 25.05.2016 г., погасен
предсрочно на 5.05.2017 г. в „Профи Кредит
България“ – ЕООД, с титуляр Мария Емилова
Сербезова.
– Сумата в размер 1891,60 лв., представляваща
погасителни вноски по потребителски кредит
№ 3019533667, усвоен на 5.05.2017 г., погасен
предсрочно на 12.01.2018 г. в „Профи Кредит
България“ – ЕООД, с титуляр Мария Емилова
Сербезова.
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– Сумата в размер 4533,60 лв., представляваща
погасителни вноски по потребителски кредит
№ 3027967914, усвоен на 30.01.2018 г. в „Профи
Кредит България“ – ЕООД, с титуляр Мария
Емилова Сербезова.
– Сумата в размер 723,35 лв., представляваща
погасителни вноски по потребителски кредит
№ к6970/19.01.2016 г. в „Инвест“ – ООД, погасен
предсрочно на 23.03.2017 г., с титуляр Мария
Емилова Сербезова.
– Сумата в размер 2068 лв., представляваща
погасителни вноски по потребителски кредит
№ к8512/5.05.2017 г. в „Инвест“ – ООД, погасен
предсрочно на 16.05.2017 г., с титуляр Мария
Емилова Сербезова.
– Сумата в размер на 656,95 лв., представ
ляваща погасителни вноски по потребителски
кредит № к8848/15.08.2017 г. в „Инвест“ – ООД,
погасен предсрочно на 12.01.2018 г., с титуляр
Мария Емилова Сербезова.
– Сумата в размер 2510 лв., представляваща
погасителни вноски по потребителски кредит
№ к9465/12.03.2018 г. в „Инвест“ – ООД, погасен
предсрочно на 10.01.2019 г., с титуляр Мария
Емилова Сербезова.
– Сумата в размер 1185 лв., представляваща
погасителни вноски по потребителски кредит
№ 761451/15.11.2016 г. в „Кредисимо“ – ЕА Д,
погасен предсрочно на 17.07.2017 г., с титуляр
Мария Емилова Сербезова.
– Сумата в размер 1410 лв., представляваща
погасителни вноски по потребителски кредит
№ 908492/17.07.2017 г. в „Кредисимо“ – ЕА Д,
погасен предсрочно на 26.02.2018 г., с титуляр
Мария Емилова Сербезова.
– Сумата в размер 2728,09 лв., представляваща погасителни вноски по потребителски кредит
№ 1034419/26.02.2018 г. в „Кредисимо“ – ЕАД,
погасен предсрочно на 31.07.2018 г., с титуляр
Мария Емилова Сербезова.
– Сумата в размер 18 370,70 лв., представ
ляваща захранвания в брой към „Бенчмарк
Финанс“ – АД, по банкова карта „Бенчмарк“
с № 535593******7115 в „Пейнетикс“ – А Д, с
титуляр Мария Емилова Сербезова.
– Сумата в размер 10 658 лв., представляваща
печалба от търговия с финансови инструменти,
получена в резултат на вложения на средства с
неустановен законен източник по разплащателна
сметка в левове с IBAN: BG42 BUIN 9561 1000
5053 80, открита на 11.08.2015 г. в „Алианц Банк
Българи я“ – А Д, с тит ул яр Мари я Емилова
Сербезова.
– Сумата в размер 33 232,45 лв., представляваща печалба от търговия с финансови инструменти, получена в резултат на вложения на средства
с неустановен законен източник по картова
сметка в левове по издадена ДК с IBAN: BG04
RZBB 9155 1069 5643 89, открита на 18.03.2008 г.
в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Мария Емилова Сербезова.
– Сумата в размер 710,65 лв., представляваща изплатени печалби от хазарт, вследствие
на залози с неустановен законен източник по
банкова карта „Бенчмарк“ с № 535593******7115
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в „Пейнетикс“ – АД, с титуляр Мария Емилова
Сербезова.
От Огнян Димитров Ангелов на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 19 640,34 лв.:
– Сумата в размер 6500 лв., представляваща
пазарната оценка към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Ауди А8 4.2 Куатро“, peг.
№ Т4793АК.
– Сумата в размер 13 140,34 лв., представляваща погасителни вноски по разплащателна
сметка КК с IBAN: BG88 FINV 9150 1000 1481
79, открита на 1.12.2007 г. в „ПИБ“ – А Д, с
титуляр Огнян Димитров Ангелов.
Уведомява заинтересованите лица, че могат да
предявят своите претенции върху имуществото,
предмет на отнемане, в срока по чл. 225, ал. 2
от ГПК – до приключване на съдебното дирене
пред първоинстанционния съд.
Насрочва делото за 19.05.2022 г. от 10 ч.
491
Окръжният съд – Пазарджик, гражданско отделение, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ
обявява, че е образувано гр. д. № 553/2019 г. по
описа на съда по искова молба на КПКОНПИ с
вх. № 7049 от 8.08.2019 г. против: 1. Марин Василев
Рачев, ЕГН 7401313429, постоянен и настоящ адрес:
гр. Септември, ул. Княз Борис I № 78; 2. Васка
Йорданова Рачева, ЕГН 7805163430, постоянен
и настоящ адрес: гр. Септември, ул. Княз Борис I № 78; 3. „Раян газ“ – ЕООД, ЕИК 112110046,
със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. Княз Борис I № 78, представлявано от
управителя Ванюша Атанасова Петрова, ЕГН
5303033435; 4. „Ригел 63“ – ЕООД, ЕИК 112656814,
със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. Сараньово № 1, вх. Б, ет. 2, представлявано от управителя Гергана Симова Стоянова,
ЕГН 8508023514; 5. „Екотранс СВ“ – ЕООД, ЕИК
203784431, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. Хан Кубрат № 2, ет. 7,
ап. 28, представлявано от управителя Гергана
Симова Стоянова, ЕГН 8508023514; 6. „М и В
Транс“ – ЕООД, ЕИК 202980637, със седалище и
адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. Христо
Ботев № 57, ет. 3, ап. 10, представлявано от управителя Владимира Йорданова Бояджийска, ЕГН
8306023436; 7. „Строителна техника ПЗ“ – ЕООД,
ЕИК 203271020, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. Княз Борис I № 64,
вх. А, представлявано от управителя Владимира
Йорданова Бояджийска, ЕГН 8306023436; 8. „Лео
газ 80“ – ЕООД, ЕИК 202348908, със седалище и
адрес на управление: с. Карабунар, област Пазарджик, ул. Двадесет и пета № 16, представлявано
от управителя Владимира Йорданова Бояджийска,
ЕГН 8306023436; 9. „Имоти 85“ – ЕООД, ЕИК
203500062, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. Ал. Стамболийски № 9,
представлявано от управителя Гергана Симова
Стоянова, ЕГН 8508023514; 10. „Инертни материали ПЗ“ – ЕООД, ЕИК 203575620, със седалище
и адрес на управление: гр. Септември, ул. Княз
Борис I № 64, вх. А, представлявано от управителя Владимира Йорданова Бояджийска, ЕГН
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8306023436; 11. „Конструктор 2000“ – ЕООД,
ЕИК 203822145, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. Хан Кубрат № 2, ет. 7,
ап. 28, представлявано от управителя Гергана
Симова Стоянова, ЕГН 8508023514; 12. „Енергия
СВ“ – ЕООД, ЕИК 203785330, със седалище и
адрес на управление: гр. Септември, ул. Шипка
№ 2, представлявано от управителя Светла Стоименова Димитрова, ЕГН 5410043678; 13. „Ойл
транс ПЗ“ – ЕООД, ЕИК 204286088, със седалище
и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. Генерал Гурко № 22, офис № 3, представлявано от
управителя Владимира Йорданова Бояджийска,
ЕГН 8306023436; 14. „Акра зем“ – ЕООД, ЕИК
203315277, със седалище и адрес на управление:
гр. Септември, ул. Г. С. Раковски № 15, представлявано от управителя Гергана Симова Стоянова,
ЕГН 8508023514, и 15. „Ръжанков“ – ЕООД, ЕИК
202019617, със седалище и адрес на управление:
с. Карабунар, област Пазарджик, ул. Двадесет и
пета № 16, представлявано от управителя Иван
Георгиев Ръжанков, ЕГН 8002253445, с която е
предявен иск по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за
отнемане в полза на държавата на 9 312 465,24 лв.
от посочените ответници, а именно:
1. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Марин Василев
Рачев, ЕГН 7401313429, с цена на иска в размер на
99 918,26 лв.:
– Сумата в размер на 1000 лв., получена от
продажбата на дружествените дялове от капитала
на „Менсъл груп“ – ЕООД, ЕИК 201226965.
– Сумата в размер на 2808 лв., внесена след
31.07.2009 г., по сметка № BG16 FINV 9150 10BG
N0CN 61 в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
– Су мата в размер на 27 110,26 лв., внес е н а с л е д 3 1 . 0 7. 2 0 0 9 г . , п о с м е т к а с
№ BG84RZBB91554482224709 в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД.
– Сумата от 15 000 лв., представляваща предоставен през 2012 г. заем от Марин Рачев на ЕТ
„Марин Рачев – Менсъл“.
– Сумата от 54 000 лв., представляваща предоставен през 2017 г. заем от Марин Василев
Рачев на Ванюша Атанасова Петрова.
2. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Марин Василев Рачев, ЕГН 7401313429, и Васка Йорданова Рачева, ЕГН
7805163430, с цена на иска в размер на 15 000 лв.:
– Сумата в размер на 15 000 лв., получена от
продажбата с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 183/4.12.2012 г., том 8, рег.
№ 11511, н. дело № 1375/2012 г., вписан в СВ – Пазарджик, вх. рег. № 11148/4.12.2012 г. на самостоятелен обект с идентификатор № 55155.503.162.1.4,
представляващ офис, с площ 47,80 кв. м, ведно с
припадащите се 5,74 кв. м ид. ч. от общите части
на сградата и 8,56 кв. м ид. ч. от дворното място.
3. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Васка Йорданова
Рачева, ЕГН 7805163430, с цена на иска в размер на
265 084,71 лв.:
– Сумата в размер на 1748,94 лв., внесена след
31.07.2009 г., по сметка с № 11738389, открита на
19.04.2006 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД.
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– Сумата в размер на 261,03 лв., внесена през
2014 г., по сметка с № BG 45 FINV 91501015941717
в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата в размер на 2878 лв., внесена след
31.07.2009 г. по сметка № BG12 FINV 9150 10BG
N0CЕ 63 в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата в размер на 393,42 лв., внесена по
сметка с № BG 06RZBB91554082224303 в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД.
– Сумата в размер на 28 512,94 лв., внесена
след 31.07.2009 г. по сметка с № BG47R ZBB91554482224308 в „Райфайзенбанк България“ –
ЕАД.
– Сумата в размер на 14 900,38 лв., внесена
по депозити в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД.
– Сумата в размер на 176 390 лв., внесена от
Васка Йорданова Рачева по сметка с № BG 29
RZBB 91551080467612 в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр ЕТ „Марин Рачев – Менсъл“, ЕИК 112061460.
– Сумата от 40 000 лв., представляваща предоставен през 2016 г. заем от Васка Йорданова
Рачева на „Вега 3“ – ЕООД.
4. На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2,
чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Раян
газ“ – ЕООД, ЕИК 112110046, с цена на иска в размер
на 1 030 592,40 лв.:
– Сумата в размер общо на 18 650 лв., внесена след 31.07.2009 г. от Васка Рачева по сметка с № BG98 FINV 9150 1051 4318 02 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр „Раян
газ“ – ЕООД.
– Сумата в размер общо на 300 892,40 лв.,
вне с ена о т Васк а Рачева по сме т к а с
№ BG13RZBB91551080467124 в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, с титуляр „Раян газ“ – ЕООД.
– С у мата в размер общо на 711 050 лв.,
вне с ена о т Васк а Рачева по сме т к а с
№ BG39RZBB91551480467108 в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, с титуляр „Раян газ“ – ЕООД.
5. На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 149
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Ръжанков“ – ЕООД,
ЕИК 202019617, тъй като същото е контролирано
от Марин Рачев по смисъла на § 1, т. 6, буква „б“
от ДРЗПКОНПИ и имуществото е придобито с
незаконни средства от Община Септември, с цена
на иска в размер на 44 166 лв.:
– Поземлен имот № 000020, с начин на ползване – рибарник, намиращ се в местност Адата,
с площ 95,133 дка, в землището на гр. Септември,
област Пазарджик, при граници: имоти № 11414,
№ 11352, № 11395, № 11394, № 11398, № 011400,
№ 011399 и № 012670. Пазарна стойност на недвижимия имот – 44 166 лв.
6. На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 149
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Екотранс СВ“ – ЕООД,
ЕИК 203784431, тъй като същото е контролирано
от Марин Рачев по смисъла на § 1, т. 6, буква „б“
от ДРЗПКОНПИ и имуществото е придобито с
незаконни средства от Община Септември, с цена
на иска в размер на 136 000 лв.:
– Самостоятелни обекти с търговско предназначение, представляващи масивни едноетажни
сгради, а именно: 1. „аптека“ със застроена площ
23,40 кв. м, 2. „цех за месопреработка“ с площ
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245 кв. м и 3. „магазин за хранителни стоки“ с
площ 93,05 кв. м, ведно с терена под сградите
с обща площ 361,45 кв. м, представляваща 1/18
ид. части от УПИ I – „седмичен пазар“, в кв. 140
по плана на гр. Септември, при съседи на поземления имот: ул. Средна гора, ул. Сараньово,
УПИ II – „за автогара и услуги“, УПИ III-1880,
1992, ведно с правото на строеж, подлежащи на
отнемане в полза на държавата от „Екотранс
СВ“ – ЕООД, ЕИК 203784431, тъй като същото
е контролирано от Марин Рачев по смисъла на
§ 1, т. 6, буква „б“ от ДРЗПКОНПИ и за плащане
на цената е използвано неправомерно придобито
общинско имущество. Пазарната стойност на
недвижимите имоти е 46 000 лв.
– Едноета ж на масивна сг ра да с п лощ
99,00 кв. м, намираща се в западната част на
УПИ І – „седмичен пазар“, кв. 140 по плана за
регулация и застрояване на гр. Септември, с
адрес: гр. Септември, ул. Сараньово № 10А, при
граници: от три страни улици. Пазарна стойност
на недвижимия имот – 30 000 лв.
– Едноета ж на масивна сг ра да с п лощ
98,00 кв. м, намираща се в западната част на
УПИ І – „седмичен пазар“, кв. 140 по плана за
регулация и застрояване на гр. Септември, с
адрес: гр. Септември, ул. Сараньово № 10Б, при
граници: от три страни улици. Пазарна стойност
на недвижимия имот – 30 000 лв.
– УПИ ХVIII – „за общ. жилищна сграда и
закусвалня“, в кв. 114 по плана на гр. Септември,
с площ 1997,00 кв. м; в имота има незавършена
масивна сграда за жилищен блок, подлежаща на
събаряне, при граници: от три страни улици, УПИ
ХХVII-1599. Пазарна стойност на недвижимия
имот – 30 000 лв.
7. На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 149
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Ригел 63“ – ЕООД,
ЕИК 112656814, тъй като същото е контролирано
от Марин Рачев по смисъла на § 1, т. 6, буква „б“
от ДРЗПКОНПИ и имуществото е придобито с
незаконни средства от Община Септември, с цена
на иска в размер на 90 000 лв.:
– У ПИ X V III – „м узей, админист ративна
сграда, търговия и услуги“, кв. 109 по плана
на гр. Септември, с площ 2700 кв. м, ведно с
построената в него четириетажна масивна сграда, завършена в груб вид, с РЗП 2378,00 кв. м,
подлежаща на събаряне, при граници: от две
страни улици. Пазарна стойност на недвижимия
имот – 42 000 лв.
– УПИ VI-2240 – „за търговия и услуги“, кв. 130,
с площ 149 кв. м, с построената в него едноетажна масивна сграда с площ 106 кв. м по плана за
регулация и застрояване на Община Септември,
с адрес: гр. Септември, ул. Сараньово № 1Б, при
граници: УПИ ХХI-2240 – „за търговия и услуги“,
УПИ XVI-1674, УПИ XV-2240 и улица. Пазарна
стойност на недвижимия имот – 30 000 лв.
– УПИ ХХI-2240 – „за търговия и услуги“,
кв. 130, с площ 65 кв. м, с построената в него
едноетажна масивна сграда с площ 55 кв. м по
плана за регулация и застрояване на Община
Септември, с адрес: гр. Септември, ул. Сараньово
№ 1А, при граници: от две страни улици, УПИ
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VI-2240 – „за търговия и услуги“, УПИ XVI1674. Пазарна стойност на недвижимия имот –
18 000 лв.
8. На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 149
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Имоти 85“ – ЕООД,
ЕИК 203500062, тъй като същото е контролирано
от Марин Рачев по смисъла на § 1, т. 6, буква „б“
от ДРЗПКОНПИ и имуществото е придобито с
незаконни средства от Община Септември, с цена
на иска в размер на 85 000 лв.:
– Сграда с идентификатор 55155.22.239.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, местност
Сазлъка, разположена в имот с идентификатор
55155.22.239, с площ 1637,00 кв. м, с предназначение – за търговски обект, при съседи: 55155.20.40,
55155.22.133, 55155.22.125, 55155.22.228, 55155.22.226
и 55155.22.180. Пазарна стойност на недвижимия
имот – 85 000 лв.
9. На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 149
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Лео газ 80“ – ЕООД,
ЕИК 202348908, тъй като същото е контролирано
от Марин Рачев по смисъла на § 1, т. 6, буква „б“
от ДРЗПКОНПИ и имуществото е придобито с
незаконни средства от Община Септември, с цена
на иска в размер на 12 220 лв.:
– УПИ IV-967 в кв. 75 с площ 680 кв. м по
плана на гр. Септември, ул. Княз Борис I № 78,
при граници: улица, УПИ V-968, УПИ IX-966
и ПИ 956. Пазарна стойност на недвижимия
имот – 9720 лв.
– Недвижим имот № 387007 в землището на
с. Варвара, община Септември, с площ 14,966 дка,
с начин на ползване – друг селскостопански терен,
в местността Бунара, Х категория, при граници:
имоти № 387006, № 000627. Пазарна стойност на
недвижимия имот – 2500 лв.
10. На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 149
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Акра зем“ – ЕООД,
ЕИК 203315277, тъй като същото е контролирано
от Марин Рачев по смисъла на § 1, т. 6, буква „б“
от ДРЗПКОНПИ и имуществото е придобито с
незаконни средства от Община Септември, с цена
на иска в размер на 48 600 лв.:
– Имот с № 385010 в землището на с. Варвара,
община Септември, с площ 21,207 дка, с начин
на ползване – друг селскостопански терен, в
местността Бунара, IV категория на земята, при
граници: имоти № 385016, № 000395, № 000731,
№ 3850111. Пазарна стойност на недвижимия
имот – 15 000 лв.
– Имот с № 387005 в землището на с. Варвара,
община Септември, с площ 41,510 дка, с начин
на ползване – друг селскостопански терен, в
местността Бунара, Х категория на земята, при
граници: имоти № 387003, № 000731, № 387006,
№ 000396, № 000627, № 315001, № 315002. Пазарна
стойност на недвижимия имот – 20 000 лв.
– Имот с № 387006 в землището на с. Варвара,
община Септември, с площ 14,225 дка, с начин
на ползване – друг селскостопански терен, в
местността Бунара, Х категория на земята, при
граници: имоти № 387007, № 000627, № 000395,
№ 000396, № 000731, № 387005. Пазарна стойност
на недвижимия имот – 7000 лв.
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– Имот № 013792, намиращ се в землището на
с. Ветрен, община Септември, местност Байлови
градини, с площ на имота 10,516 дка, с начин на
ползване: нива, категория VI, при граници: имоти
№ 013672, № 013671, № 013758, № 013652. Пазарна
стойност на недвижимия имот – 6600 лв.
11. На основание чл. 151 във връзка с чл. 145,
ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Ригел 63“ – ЕООД,
ЕИК 112656814, тъй като същото е контролирано от Марин Рачев по смисъла на § 1, т. 6, буква
„б“ от ДРЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на
2 371 976,09 лв.:
– Сумата в размер на 1 772 517,22 лв., представляваща разлика между получената от „Ригел
63“ – ЕООД, сума в размер на 1 933 017,22 лв.
и сумата в размер на 160 500 лв., послужила за
придобиване на недвижими имоти, която сума
е незаконно придобито от Община Септември
имущество.
– Сумата в размер на 599 458,87 лв., представляваща разлика между получената от „Ригел 63“ – ЕООД, сума в размер на 643 393,27 лв.
и сумата в размер на 43 934,40 лв., послужила
за придобиване на недвижим имот, която сума
е незаконно придобито от Община Септември
имущество.
12. На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Екотранс СВ“ – ЕООД,
ЕИК 203784431, тъй като същото е контролирано от Марин Рачев по смисъла на § 1, т. 6, буква
„б“ от ДРЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на
2 387 801,14 лв.:
– Сумата в размер на 771 292,54 лв., представляваща незаконно придобито имущество
от Община Септември, полу чена по сметка
№ BG94BUIN95611000562547, открита в „Алианц
Банк България“ – АД.
– Сумата в размер на 1 112 457,95 лв., представляваща разлика между получената от „М и В
Транс“ – ЕООД, сума в размер на 1 217 957,95 лв.
и сумата в размер на 105 500 лв., послужила за
придобиване на недвижими имоти, която сума
е незаконно придобито от Община Септември
имущество.
– Сумата в размер на 504 050,65 лв., представляваща разлика между получената от „Екотранс
СВ“ – ЕООД, сума в размер на 513 770,65 лв. и
сумата в размер на 9720 лв., послужила за придобиване на недвижим имот, която сума е незаконно
придобито от Община Септември имущество.
13. На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Строителна техника
ПЗ“ – ЕООД, ЕИК 203271020, тъй като същото е
контролирано от Марин Рачев по смисъла на § 1,
т. 6, буква „б“ от ДРЗПКОНПИ, с цена на иска в
размер на 883 074,57 лв.:
– Сумата в размер на 190 447,46 лв., представляваща разлика между получената от „Строителна техника ПЗ“ – ЕООД, сума в размер на
231 927,21 лв. и сумата в размер на 41 479,75 лв.,
послужила за придобиване на недвижим имот,
която сума е незаконно придобито от Община
Септември имущество.
– Сумата в размер на 692 627,11 лв., представляваща незаконно придобито имущество
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от Община Септември, получена по сметка с
№ BG25IORT60911000201600 на дру жеството,
открита в „Инвестбанк“ – АД.
14. На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Лео газ 80“ – ЕООД,
ЕИК 202348908, тъй като същото е контролирано
от Марин Рачев по смисъла на § 1, т. 6, буква „б“
от ДРЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на
172 561,87 лв.:
– Сумата в размер на 172 561,87 лв., представляваща разлика между получената от „Лео газ
80“ – ЕООД, сума в размер на 180 216 лв. и сумата
в размер на 7654,13 лв., послужила за придобиване на недвижим имот, която сума е незаконно
придобито от Община Септември имущество.
15. На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Имоти 85“ – ЕООД,
ЕИК 203500062, тъй като същото е контролирано от Марин Рачев по смисъла на § 1, т. 6, буква
„б“ от ДРЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на
255 885,90 лв.:
– Сумата в размер на 255 885,90 лв., представляваща незаконно придобито имущество
от Община Септември, полу чена по сметка
№ BG78R ZBB91551006508789 на дружеството,
открита в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД.
16. На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Инертни материали
ПЗ“ – ЕООД, ЕИК 203575620, тъй като същото е
контролирано от Марин Рачев по смисъла на § 1,
т. 6, буква „б“ от ДРЗПКОНПИ, с цена на иска в
размер на 251 087,35 лв.:
– Сумата в размер на 251 087,35 лв., представляваща разлика между получената от „Инертни материали ПЗ“ – ЕООД, сума в размер на
286 587,35 лв. и сумата в размер на 35 500 лв.,
послужила за придобиване на недвижим имот,
която сума е незаконно придобито от Община
Септември имущество.
17. На основание чл. 151 във връзка с чл. 145,
ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Конструктор
2000“ – ЕООД, ЕИК 203822145, тъй като същото
е контролирано от Марин Рачев по смисъла на § 1,
т. 6, буква „б“ от ДРЗПКОНПИ, с цена на иска в
размер на 39 930,30 лв.:
– Сумата в размер на 39 930,30 лв., представляваща незаконно придобито имущество от Община Септември, получена по сметка с № BG 52
RZBB 9155 1006 7325 51 на дружеството, открита
в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД.
18. На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „М и В Транс“ – ЕООД,
ЕИК 202980637, тъй като същото е контролирано от Марин Рачев по смисъла на § 1, т. 6, буква
„б“ от ДРЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на
324 476,67 лв.:
– Сумата в размер на 324 476,67 лв., представляваща незаконно придобито имущество
от Община Септември, получена по сметка с
№ BG48IORT60911000187800 на дру жеството,
открита в „Инвестбанк“ – АД.
19. На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Енергия СВ“ – ЕООД,
ЕИК 203785330, тъй като същото е контролирано от Марин Рачев по смисъла на § 1, т. 6, буква
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„б“ от ДРЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на
750 828,78 лв.:
– Сумата в размер на 750 828,78 лв., представляваща разлика между получената от „Енергия
СВ“ – ЕООД, сума в размер на 768 768,78 лв.
и сумата в размер на 17 940 лв., послужила за
придобиване на недвижими имоти, която сума
е незаконно придобито от Община Септември
имущество.
20. На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Ойл транс ПЗ“ – ЕООД,
ЕИК 204286088, тъй като същото е контролирано
от Марин Рачев по смисъла на § 1, т. 6, буква „б“ от
ДРЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на 48 261,20 лв.:
– Сумата в размер на 48 261,20 лв., представляваща незаконно придобито имущество
от Община Септември, получена по сметка с
№ BG42R ZBB91551007522117 на дру жеството,
открита в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД.
Делото е насрочено за първо съдебно заседание, което ще се проведе на 9.05.2022 г. от 9,30 ч.
в Окръжния съд – Пазарджик, Съдебна палата,
ул. Хан Крум № 3.
Всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху имуществото, чието
отнемане се иска, в срок до датата на първото
открито съдебно заседание.
546
Окръжният съд – Пловдив, гражданско исково
отделение, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ
обявява, че е образувано гр. д. № 2551/2021 г. по
описа на съда, ІІ гр. състав, по искова молба на
КПКОНПИ с вх. № 11515 от 5.10.2021 г. против
Н.В.Т., ЕГН ***, от с. ***, общ. ***, обл. ***, ул. ***,
с която е предявен иск по чл. 153, ал. 1 от
ЗПКОНПИ, и Решение № 2693 от 29.09.2021 г. на
КПКОНПИ за отнемане в полза на държавата
на имущество на обща стойност 136 655,32 лв.,
както следва:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56784.505.111.5.18 в Пловдив по КККР, одобрени със
Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със
Заповед № КД-14-16-1398 от 4.11.2009 г. на началника на СГКК – Пловдив, с адрес на имота: Пловдив,
ул. Дунав № 5, ет. 3, ап. Е-5; самостоятелният
обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.505.111 – предназначение на самостоятелния обект: жилище,
апартамент, брой нива на обекта – 1, посочена
в документа площ – 64,17 кв. м, ведно с прилежащите части: 1,75 % идеални части от общите
части на сградата, равняващи се на 12,53 кв. м;
ниво 1, при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж – 56784.505.111.5.17,
56784.505.111.5.19, под обекта – 56784.505.111.5.11,
над обекта – 56784.505.111.5.25.
Делото е насрочено за първо съдебно заседание, което ще се проведе на 18.04.2022 г. от 9 ч.
в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна палата,
бул. Шести септември № 167.
Указва на всички заинтересовани лица, че могат да предявят претенциите си върху процесното
имущество чрез предявяване на иск в срок един
месец преди датата на първото съдебно заседа-
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ние, както и самата дата и часа на насроченото
първо съдебно заседание, което ще се проведе на
18.04.2022 г. от 9 ч. в Окръжния съд – Пловдив,
Съдебна палата, бул. Шести септември № 167.
416
Силистренският окръжен съд обявява, че на
28.07.2020 г. е образувано гр. д. № 293/2020 г. по
описа на СсОС по предявена искова молба от
Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество,
БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя Сотир
Стефанов Цацаров и адрес за призоваване: Варна,
ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, срещу Тюркян
Етемова Ибрямова с ЕГН 7608315631 и Сали Али
Ибрям с ЕГН 7610275587, двамата с постоянен и
настоящ адрес: с. Средище, ул. Теменуга № 1,
община Кайнарджа, област Силистра, с правно
основание по чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество на
обща стойност 97 714,28 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Сали Али Ибрям с ЕГН
7610275587 в размер 4500 лв.:
– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „80“,
рег. № СС 4247 СС, тъмнозелен металик, рама
№ WAUZZZ8CZPA114856, двигател № 1Z042058.
Пазарна стойност к ъм настоящи я момент – 1500 лв.
– Лек а вт омо би л марк а „Форд“, модел
„Транзит“, рег. № СС 75 05 СК, тъмносин, рама
№ WF0FXXGBVFSD34454, двигател № 4GCSD34454,
собственост на Сали Али Ибрям с ЕГН 7610275587.
Пазарна стойност к ъм настоящи я момент – 3000 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Тюркян Етемова
Ибрямова с ЕГН 7608315631 в размер 41 464,28 лв.:
– Сума общо в размер 41 464,28 лв., представляваща получени парични преводи от чужбина от
трети лица, непреобразувани в друго имущество.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Сали Али Ибрям
с ЕГН 7610275587 в размер 51 750 лв.:
– Сума в размер 250 лв., представляваща
постъпили по спестовен влог по сметка с IBAN
№ BG 71 BPBI 7115 4056 1729 015 в левове в „Юробанк България“ – АД, средства, нетрансферирани
по други банкови сметки и непреобразувани в
друго имущество.
– Сума в размер 3000 лв., представляваща
постъпили по разплащателна сметка № 13840445
в ловове в „Банка ДСК“ – ЕАД, средства, нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
– Сума в размер 28 500 лв., представляваща
постъпили по спестовен влог № 13393835 в левове
в „Банка ДСК“ – ЕАД, средства, нетрансферирани
по други банкови сметки и непреобразувани в
друго имущество.
– Сума в размер 17 604 лв., представляваща постъпили по срочен депозит № 23044395 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, средства, нетрансферирани
по други банкови сметки и непреобразувани в
друго имущество.
– Сума в размер 502 лв., представляваща
постъпили по срочен депозит № 23302206 в „Бан-
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ка ДСК“ – ЕАД, средства, нетрансферирани по
други банкови сметки и непреобразувани в друго
имущество.
– Сума в размер 1894 лв., представляваща
постъпили по срочен депозит № 23385959 в „Банка ДСК“ – ЕАД, средства, нетрансферирани по
други банкови сметки и непреобразувани в друго
имущество.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 31.05.2022 г. от 14 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица,
които претендират самостоятелни права върху
имуществото предмет на отнемане в този процес, могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред Силистренския окръжен
съд по делото.
448
Силистренският окръжен съд обявява, че на
30.10.2018 г. е образувано гр. д. № 242/2018 г. по
описа на СсОС по предявено от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество искане с
правно основание по чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ
(отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ
с р ещ у Виоле т а С т е фа нова К р ъ с т ева , ЕГ Н
6203095570, постоянен и настоящ адрес: с. Малък Поровец, община Исперих, област Разград,
ул. Пирин № 8, с правно основание по чл. 74, ал. 1
от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от
ПЗРЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата
на имущество на обща стойност 255 454,63 лв., с
правно основание по чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ
(отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ,
както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Виолета Стефанова
Кръстева, ЕГН 6203095570:
Недвижим поземлен имот с начин на трайно предназначение – урбанизирана, и начин на
трайно ползване – ниско застрояване (10 м),
намиращ се в чертите на с. Малък Поровец, ул.
Пирин № 8, община Исперих, област Разград, за
който е отреден поземлен имот № 46913.120.112,
с площ по кадастралната карта 1177 кв. м, ведно
с построената в имота: сграда 46913.120.112.2 със
застроена площ 23 кв. м, бр. етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, при граници и
съседи: имот № 46913.120.111, имот № 46913.5.2,
имот № 46913.5.3, имот № 46913.120.113 и имот
№ 46913.120.602.
Пазарната стойност към настоящия момент
е в размер 9000 лв.
Недви ж ими поземлени имот и с основно
предназначение – земеделска територи я – за
обработваема земя:
Поз ем лен и мо т с и ден т ифи к а ц ионен
№ 24030.12.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово, община Дулово,
област Силистра, с трайно предназначение на
територията – земеделска, с начин на трайно
ползване: нива, с площ 49 999 кв. м, с адрес на
ПИ: местност Аджи кирез, стар идентификатор:
24030.12.15, номер по предходен план: 012015,
при съседи: 24030.12.31, 24030.12.37, 24030.12.27,
24030.12.22.
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Поземлен имот с начин на трайно ползване –
нива, с площ 24,999 дка, от които 14,999 дка – седма
категория, 5 дка – пета категория, и 5 дка – трета
категория, в местността Мандра, имот № 023017
по плана за земеразделяне в землището на с.
Чернолик, ЕКАТТЕ 81150, община Дулово, област Силистра, при граници: имоти с № 023016,
023028, 023018, 023045, 023046, 023011.
Поземлен имот с начин на трайно ползв а н е – н и в а , с п л о щ 7,9 9 8 д к а , о т ко и т о
0,500 дка – пета категория, и 7,498 дка – трета
категория, в местността Коджа екинлик, имот
№ 026058 по плана за земеразделяне в землището
на с. Чернолик, ЕКАТТЕ 81150, община Дулово,
област Силистра, при граници: имоти с № 026059,
026060, 026076, 026078.
Поземлен имот с начин на трайно ползване – нива, с площ 12 дка, четвърта категория, в
местността Летище, имот № 007058, образуван
от имот № 007004 по плана за земеразделяне в
землището на с. Чернолик, ЕКАТТЕ 81150, община
Дулово, област Силистра, при граници: имоти с
№ 007057, 007056, 007003, 000032.
Поземлен имот с начин на трайно ползване – нива, с площ 3 дка, четвърта категория, в
местността Летище, имот № 007056, образуван
от имот № 007004 по плана за земеразделяне
в землището на с. Чернолик, ЕК АТТЕ 81150,
община Дулово, област Силистра, при граници:
имоти с № 007055, 007005, 007057, 007058, 007003,
при наличие на право на преминаване за имот
№ 007055.
Пазарната стойност към настоящия момент
е в размер 44 500 лв.
Недвижим поземлен имот с основно предназначение – земеделска територия – за обработваема
земя: поземлен имот с начин на трайно ползване – нива, с площ 39,246 дка – трета категория, в
местността Малък алчик, имот № 038052 по плана
за земеразделяне в землището на с. Грънчарово,
ЕКАТТЕ 18018, община Дулово, област Силистра,
при граници: имоти с № 038053, 038012, 038034,
038035, 038036, 038046, 000805.
Пазарната стойност към настоящия момент
е в размер 29 600 лв.
Сумата в размер 875 лв., представляваща равностойността на 25 дяла от капитала на „Шанс
Груп – 3“ – ООД, ЕИК 200643315, търговския
регистър на 12.03.2009 г., със седалище и адрес
на управление: гр. Исперих, ул. Лудогорие № 48.
Сумата в размер 1125 лв., представляваща
вноски по банкова сметка в левове № BG 72
PRCB 92301009807510 в „ПроКредит Банк“ – ЕАД,
от титуляря в периода 2008 г. – 2009 г., с титуляр
Виолета Стефанова Кръстева.
Сумата в размер общо 885 лв., представляваща вноски по сметка от трети лица в периода
18.12.2008 г. – 2009 г. по банкова сметка в левове
№ ВG 72 PRCB 92301009807510 в „ПроКредит
Банк“ – ЕА Д, с титуляр Виолета Стефанова
Кръстева.
Сумата в размер 863,67 лв., представляваща
вноски по сметка от титуляря по разплащателна
сметка в левове № BG 30 ВРВI 79491069075003 в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Виолета
Стефанова Кръстева.
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Сумата в размер общо 15 829,79 лв., предс та вл я ва ща вноск и по сме т к ата в периода
13.11.2008 – 2015 г. от проверяваното лице по
разплащателна сметка в левове № BG 93 UBBS
80021023506112 в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр Виолета Стефанова Кръстева.
Сумата в размер общо 21 943,77 лв., предс та вл я ва ща вноск и по сме т к ата в периода
2009 г. – 2015 г. от трети лица по разплащателна
сметка в левове № BG 93 UBBS 80021023506112
в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр
Виолета Стефанова Кръстева.
Сумата в размер 44 022,40 лв., представляваща вноски по сметката от титуляря в банкова
сметка в левове № BG 90 UNCR 70001516936442
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Виолета
Стефанова Кръстева.
Сумата в размер 83 810 лв., представляваща
вноски по сметката от титуляря по погасителна
сметка за кредитна карта в левове № ВG 38 UNCR
7000 1517526653 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
тит ул яр Виолета Стефанова Кръстева, ЕГН
6203095570.
Сумата в размер 3000 лв., представляваща
стойността на отчуждените дружествени дялове
от капитала на „Мега Шанс Груп“ – ООД, ЕИК
200614477.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 10.05.2022 г. от 14 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица,
които претендират самостоятелни права върху
имущест вото, предмет на отнемане в този процес, могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред Силистренския окръжен
съд по делото.
447
Силистренският окръжен съд обявява, че на
13.07.2021 г. е образувано гр.д. № 210/2021 г. по
описа на СсОС по предявена искова молба от
Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество,
БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя Сотир
Стефанов Цацаров и адрес за призоваване: гр. Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, срещу
Кезбание Руменова Миткова, ЕГН 9402065573, и
Жошкун Белгинов Исмаилов, ЕГН 9603225307,
двамата с постоянен и настоящ адрес: област
Силистра, община Главиница, с. Богданица,
ул. Пирин № 19, с правно основание чл. 153, ал. 2
от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата
на имущество на обща стойност 151 212,57 лв.,
както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от Кезбание Руменова Миткова, ЕГН
9402065573, с цена на иска 10 000 лв.:
Недвижим имот, намиращ се в с. Богданица,
община Главиница, област Силистра, ул. Пирин
№ 19, а именно: дворно място с площ 900 кв. м,
представляващо урегулиран поземлен имот УПИ
№ 111-171 в кв. 17 по регулационния и кадастралния план на с. Богданица, заедно с построената в
него полумасивна жилищна сграда със застроена
площ 71 кв. м, при съседи за дворното място по
скица: улица, УПИ № І-171, УПИ X-199, УПИ
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IX-199, УПИ VIIІ-199 и УПИ IV – общ. Пазарна
стойност към настоящия момент – 10 000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от Кезбание Руменова
Миткова, ЕГН 9402065573, с цена на иска 500 лв.:
Лек а вт омоби л марк а „Лен д Ровер“, мо дел „Ланд Ровер“, с peг. № СС 0046 МС, рама
№ SALLNAAE82A364549, двигател без номер, с
дата на първоначална регистрация 10.01.2002 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 500 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от Жошкун Белгинов
Исмаилов, ЕГН 9603225307, с цена на иска 2300 лв.:
Лек автомоби л марка „Фолксваген“, мо д е л „ Го лф“, с p eг. № С С 6 61 5 А М , р а м а
№ WVWZZZIHZVW035429, двигател № ААМ530660,
с дата на първоначална регистрация 24.05.1996 г.
Пазарна стойност към настоящия момент – 800 лв.
Л е к а в т о м о б и л м а р к а „С и т р о е н “, м о дел „Ксара Пикасо“, с peг. № СС 0159 А Р,
р а м а № V F 7C I16 F Z C 39 0 6 62 43, д в и г а т е л
№ 6FZ10LT05039085, с дата на първоначална
регистрация 5.10.2001 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 1500 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Кезбание Руменова
Миткова, ЕГН 9402065573, с цена на иска 67 542,82 лв.:
Сума в размер на 54 198,22 лв., представляваща
получени и непреобразувани в друго имущество
парични преводи от трети лица.
Сума в размер на 3010 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „БМВ“, модел „318 ТИ“, с peг.
№ СС 6728 АР, отчужден с договор от 13.12.2019 г.
Сума в размер на 10 334,60 лв., представляваща вноски през 2019 г. по разплащателна сметка
№ 20838414, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Кезбание Руменова Миткова, нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Кезбание
Руменова Миткова, ЕГН 9402065573, с цена на иска
70 869,75 лв.:
Сума в размер на 24 175,75 лв., представляваща
вноски през 2013 г. по сметка № 20838414, открита
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Кезбание Руменова Миткова, нетрансферирани по други банкови
сметки и непреобразувани в друго имущество.
Сума в размер на 10 530 лв., представляваща
вноски през 2014 г. по сметка № 20838414, открита
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Кезбание Руменова Миткова, нетрансферирани по други банкови
сметки и непреобразувани в друго имущество.
Сума общо в размер на 13 380 лв., представляваща вноски през 2015 г. по сметка № 20838414,
открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Кезбание Руменова Миткова, нетрансферирани по
други банкови сметки и непреобразувани в друго
имущество.
Сума общо в размер на 6170 лв., представляваща вноски през 2016 г. по сметка № 20838414,
открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Кезбание Руменова Миткова, нетрансферирани по
други банкови сметки и непреобразувани в друго
имущество.
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Сума в размер на 9874 лв., представляваща
вноски през 2017 г. по сметка № 20838414, открита
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Кезбание Руменова Миткова, нетрансферирани по други банкови
сметки и непреобразувани в друго имущество.
Сума в размер на 6740 лв., представляваща
вноски през 2018 г. по сметка № 20838414, открита
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Кезбание Руменова Миткова, нетрансферирани по други банкови
сметки и непреобразувани в друго имущество.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 7.06.2022 г. от 11,30 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица,
които претендират самостоятелни права върху
имуществото, предмет на отнемане в този процес, могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред Силистренския окръжен съд
по делото. Задължава Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, БУЛСТАТ 131463734, да
внесе сумата 145 лв. за обнародването на обявата
в „Държавен вестник“ в едноседмичен срок от
получаване на настоящото разпореждане. Копие
от разпореждането да се изпрати на Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ
131463734, гр. Варна.
525
Окръжният съд – Силистра, на основание
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че в същия съд е образувано гр. д. № 291/2021 г. по
предявено на 26.08.2021 г. мотивирано искане
(искова молба) от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото им у щество, представл явана от
председателя Сотир Цацаров, за отнемане от
Дамян Александров Петров от с. Бабук, община
Силистра, в полза на държавата на незаконно
придобито от него имущество на стойност 115
765,99 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 и 147 от ЗПКОНПИ от Дамян Александров
Петров с цена на иска 26 775,37 лв.:
– пари ч н и средс т ва на обща с т ой нос т
336,52 лв., иззети с протокол за претърсване
и изземване от 14.08.2019 г. по ДП № 1/2020 г.
по описа на ОСлО при ОП – Силистра, и съхранявани в банков сейф в „ПИБ“ – АД, клон
„Силистра“, на ОП – Силистра, както следва: 1
банкнота с номинал 50 лв.; 9 банкноти с номинал
10 лв.; 1 банкнота с номинал 5 лв.; 1 банкнота с
номинал 50 лв.; 4 банкноти с номинал 20 лв.; 5
банкноти с номинал 10 лв.; 1 банкнота с номинал 5 евро или 9,78 лв.; 1 банкнота с номинал 1
щатски долар с левова равностойност в размер
на 1,74 лв.;
– издели я от злато на обща стойност
25 438,85 лв., определена от вещо лице, иззети с протокол за претърсване и изземване от 14.08.2019 г.
и съхранявани в банков сейф в „ПИБ“ – АД, клон
„Силистра“, на ОП – Силистра, както следва:
дамска златна гривна с изображение „Версаче“ с
камъни циркон, 14 карата и тегло 24,24 г; мъжка златна гривна „Версаче“, 14 карата и тегло
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57,47 г; мъжки златен ланец, плетка „Бюджек“,
14 карата и тегло 71,14 г; дамско златно колие
„Калем“, 14 карата и тегло 21,45 г; дамски златни
обеци (чифт), 14 карата и тегло 3,63 г; мъжки златен пръстен с изображение „Мерцедес“, 14 карата
и тегло 14,14 г.; мъжки златен ланец „Версаче“,
ведно със златен кръст, 14 карата проба 585 и
тегло 50,48 г; мъжки златен пръстен „Версаче“,
14 карата и тегло 6,06 г; мъжки златен пръстен,
модел „Фараон“ и черен камък „Маркиз“, 14
карата и тегло 11,92 г; детска златна гривна, 14
карата и тегло 2,64 г; дамска златна гривна, 9
карата проба 375 и тегло 2,39 г; мъжки златен
синджир, 14 карата и тегло 15,77 г; дамско златно
синджирче с висулка „Ангелско крило“, 14 карата
и тегло 1,69 г; дамска златна халка „Булгари“,
14 карата и тегло 4,60 г; дамски обеци златни,
14 карата и тегло 2,67 г; дамски златен пръстен
с камък „Цирконий“, 14 карата и тегло 8,68 г;
дамски златен пръстен с камък „Цирконий“, 14
карата и тегло 4,02 г; дамски златен пръстен, 14
карата и тегло 2,81 г; дамски златен пръстен,
14 карата и тегло 2,45 г; дамска златна гривна,
14 карата и тегло 19,31 г; дамски обеци златни,
чифт „Версаче“, 14 карата и тегло 7,85 г; дамски
златен пръстен със златна паричка, 22 карата
в горна част, пръстен 14 карата и тегло 5,56 г;
пендар – златна монета, 4 дуката с образ на
Франц Йосиф със златно съдържание 23,65 проба
986 с фактическо тегло 13,25 г; дамски златен
пръстен с камъни „Цирконий“, 14 карата и тегло
6,06 г; висулка златна с изображение на Исус
Христос, 18 карата и тегло 3,58 г; дамски обеци
златни, чифт „Версаче“, 14 карата и тегло 6,76 г;
– л е к а в т о м о б и л , м а р к а „ Ау д и “, м о дел „80“, бежов, рег. № СС 16 38 МС, рама
№ WAUZZZ89ZKA257706, двигател № РМ069500,
дата на първоначална регистрация 23.05.1989 г.;
пазарна стойност на МПС към настоящия момент: 1000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Дамян Александров
Петров с цена на иска 14 000 лв.:
– 2720/2770 идеални части от поземлен имот,
намиращ се в с. Бабук, община Силистра, област
Силистра, а именно: дворно място, цялото с
площ 2770 кв. м по нот. акт, а съгласно скица
№ 314/12.05.2016 г., издадена от Община Силистра – с площ 3081,04 кв. м, намиращо се в с. Бабук,
община Силистра, област Силистра, съставляващо поземлен имот № 623, за който е отреден
парцел VIII от кв. 64, идентичен с поземлен
имот № 138 по регулационния план на селото,
при граници: улица, имот № 134 – парцел IX,
имот № 622 – парцел III, и имот № 139 – парцел
IV; пазарна стойност към настоящия момент:
14 000 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1, чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Дамян Александров Петров с цена на иска 10 457,66 лв.:
– сумата в размер 4500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „318 И“,
светлосив металик, рег. № СС 42 53 МС, рама
№ W BA A L31030AY42690 и двигател № – без
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номер, дат а на п ървонача л на р ег ис т ра ц и я
13.06.2001 г., отчужден с договор от 20.08.2019 г.;
– сумата в общ размер 5957,66 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта
през 2019 г. по разплащателна сметка в левове с
IBAN № BG 54 FINV 9150 1015 7590 98 в левове,
открита на 12.12.2018 г., активна, в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Дамян Александров Петров.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Дамян Александров
Петров с цена на иска 64 532,96 лв.:
– сумата в общ размер 64 532,96 лв., представляваща непреобразувани парични преводи от
трети лица чрез системи за бързи разплащания.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в първо открито съдебно заседание
на 26.04.2022 г. от 11 ч. в Окръжния съд – Силистра. В двумесечен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“
третите заинтересовани лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото.
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Силистренският окръжен съд на основание
чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ обявява, че в същия съд
е образувано гр. д. № 139/2021 г. по предявено на
10.05.2021 г. мотивирано искане (искова молба)
от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество, представлявана от председателя
Сотир Цацаров, за отнемане от Денислав Вълчев
Иванов от Силистра и „Чачо 1“ – ЕООД, ЕИК
203197722, със седалище и адрес на управление:
Силистра, ул. Тунджа № 18, с цена на иска в
размер 119 249 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Денислав Вълчев Иванов
с цена на иска 55 200 лв., в т. ч.:
– Лек а в т омо би л марк а „ Ау д и“, моде л
„ 8 0 “, р ег. № С С 70 31С К , д ат а н а п ърв он ача лна регист раци я 1.10.1993 г., рама номер:
WAUZ Z Z 8CZ R A04 4295, д ви гат ел: NG153111.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 900 лв.
– Товарен автомобил марка „Форд“, модел
„Транзит 190“, рег. № СС8616СК, дата на първоначална регистрация 27.05.1996 г.“, рама номер:
WF0BXXGBVBTA79796, двигател: 4ЕВТА79796.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 2500 лв.
– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“,
рег. № СС9253СК, дата на първоначална регистрация 24.08.2001 г., рама № W0L0TGF4815305575,
двигател: Y17DT0253315. Пазарна стойност към
настоящия момент в размер 1300 лв.
– Лек а вт омо би л марк а „Форд“, моде л
„Скорпио“, рег. № СС9461СК, дата на първоначална регистрация 17.02.1998 г., рама номер:
WF0NXXGAGNVE46369, двигател: без номер.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 850 лв.
– Лек а в т омо би л м арк а „Рено“, моде л
„Меган“, рег. № СС9712СК, дата на първоначална регистрация 14.01.1998 г., рама номер:
VF1JA0F0517430868, двигател: K7MA702DE36107.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 800 лв.
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– Товарен автомобил марка „Ивеко“, модел
„35 Е“, рег. № СС0262РВ, дата на първоначална регистрация 25.06.1997 г., рама номер:
ZCFC3570105142630, двигател: 8140232415353.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 3000 лв.
– Лек автомобил марка „Мицубиши“, модел
„Галант“, рег. № СС0436РВ, дата на първоначална регистрация 11.12.1998 г., рама номер:
JMBSNEA2AVZ004960, двигател: 4G63UD5695.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 1800 лв.
– Товарен автомобил марка „Фолксваген“,
модел „Транспортер“, рег. № СС0703РВ, дата
на п ървонача л на рег ис т ра ц и я 2 8.09.1999 г.,
рама номер: W V1ZZZ70ZXX066877, двигател:
AJA041506. Пазарна стойност към настоящия
момент в размер 5000 лв.
– Лек а в т омо би л м арк а „Рено“, моде л
„Меган“, рег. № СС2194РВ, дата на първоначална регистрация 30.04.1997 г., рама номер:
VF1JA0KO516334491, двигател: F8Q3786C001164.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 750 лв.
– Лек а в т омо би л марк а „Опе л“, моде л
„Астра“, рег. № СС2653РВ, дата на първоначална регист раци я 6.05.1999 г., рама номер:
W0L0TGF35X2216919, двигател: X20DTL17376451.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 1500 лв.
– Лек а в т омо би л марк а „Опе л“, моде л
„Астра“, рег. № СС2938РВ, дата на първоначална регистрация 22.03.1993 г., рама номер:
W0L000059P5144639, двигател: C14SE02U78513.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 700 лв.
– Лек а в т омо би л марк а „Форд“, моде л
„Ескорд“, рег. № СС2909РВ, дата на първоначална регистрация 27.08.1999 г., рама номер:
WF0AXXBBA AXY73971, двигател: RFSXY73971.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 850 лв.
– Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел
„МЛ 270 ЦДИ“, рег. № СС3658РВ, дата на първоначална регистрация 1.01.2000 г., рама номер:
WDC1631131X723697, двигател: 61296330034647.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 4300 лв.
– Лек автомобил марка „Алфа Ромео“, модел „147 1.9 ЖТД“, рег. № СС3750РВ, дата на
първоначална регистрация 29.08.2003 г., рама
номер: ZAR93700003188519, двигател: без номер.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 2000 лв.
– Лек а в т омо би л м арк а „БМ В“, моде л
„745 И“, рег. № СС3866РВ, дата на първоначална регистраци я 6.12.2001 г., рама номер:
WBAGL61010DM52133, двигател: 212639N62B44A.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 5000 лв.
– Лек а в т омо би л марк а „Форд“, моде л
„Галакси“, рег. № СС4335РВ, дата на първоначална регистрация 24.03.1997 г., рама номер:
W F 0 GX X PSWGT T 73435, д ви г ат е л: Т Т 73435.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 1700 лв.
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– Товарен автомобил марка „Форд“, модел
„Транзит 190“, рег. № СС4345РВ, дата на първоначална регистрация 22.05.1998 г., рама номер:
WF0A X XBDVAW Y24285, двигател: 4НВ00436.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 2200 лв.
– Лек а в т омо би л м арк а „Рено“, моде л
„Лагуна“, рег. № СС4357РВ, дата на първоначална регистрация 19.03.2002 г., рама номер:
VF1BG0G0626554008, двигател: F9QC750C139606.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 1800 лв.
– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 6
Куатро“, рег. № СС4394РВ, дата на първоначална регистрация 27.02.1999 г., рама номер:
WAUZZZ4BZXN085676, двигател: A PR003315.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 2800 лв.
– Лек а в т омо би л м арк а „С е ат “, моде л
„Ибиза“, рег. № СС4327РВ, дата на първоначална регистрация 29.06.2000 г., рама номер:
VSSZ Z Z 6K Z Y R162256, д ви гат ел: A SV015181.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 1300 лв.
– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, рег. № СС4312РВ, дата на първоначална
регистрация 3.08.1999 г., рама номер: W0L0TGF3
5X2255787, двигател: X20DTL17405466. Пазарна стойност към настоящия момент в размер
1000 лв.
– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Мондео“, рег. № СС4522РВ, дата на първоначална регистрация 9.03.2001 г., рама номер: WF0WXXGBB
W1J87613, двигател: 1J87613. Пазарна стойност
към настоящия момент в размер 1300 лв.
– Лек автомобил марка „Фиат“, модел „Улисе“,
рег. № СС4768РВ, дата на първоначална регистрация 5.09.2000 г., рама номер: ZFA22000012665263,
двигател: RHZ10DYAN4027198. Пазарна стойност
към настоящия момент в размер 1700 лв,
– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 6
Авант Куатро“, рег. № СС4843РВ, дата на първоначална регистрация 7.03.2000 г., рама номер:
WAUZZZ4BZYN086877, двигател: АКЕ006375.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 2500 лв.
– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А6
Авант Куатро“, рег. № СС5216РВ, дата на първоначална регистрация 19.02.2001 г., рама номер:
WAUZZZ4BZ1 N105575, двигател: АКЕ051367.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 2700 лв.
– Лек а в т омо би л марк а „Фиат “, моде л
„Темпра“, рег. № СС5153РВ, дата на първоначална регистрация 26.01.1994 г., рама номер:
ZFA15900007491309, двигател: 1313526. Пазарна
стойност към настоящия момент в размер 650 лв.
– Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел
„МЛ 270 ЦЦИ“, рег. № СС2985МС, дата на
първоначална регистрация 25.10.2002 г., рама
номер: WDC1631131A377083, двигател: без номер. Пазарна стойност към настоящия момент
в размер 4300 лв.
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На основание чл. 142, ал. 1, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Денислав Вълчев Иванов
с ЕГН 5210015642 с цена на иска 800 лв., в т.ч.:
– Сумата в размер 800 лв., представляваща
пазарна стойност на автомобила към датата на
предявяване на иска за отнемане на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рег.
№ СС1517РВ, дата на първоначална регистрация
23.03.1995 г., рама номер: WVWZZZ1HZSW380661,
двигател: 1Y457472.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Денислав Вълчев
Иванов с ЕГН 5210015642, с цена на иска 17 249 лв.,
в т. ч.:
– Сумата в размер 3300 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Голф“, рег. № СС9897СВ, дата на първоначална регистрация 22.07.1998 г., рама номер:
W V WZZZ1JZXB034434, двигател: AKL136132.
– Сумата в размер 1500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“, рег.
№ СС0112СК, дата на първоначална регистрация
25.06.1997 г., рама номер: WAUZZZ8DZVA246820,
двигател: AFN282174.
– Сумата в размер 3900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Пасат“, рег. № СС4379СК, дата на първоначална регист раци я 1.10.2003 г., рама номер:
W V WZZZ3BZ4E033968, двигател: AWX365333.
– Сумата в размер 1800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ц 180“,
peг. № СС9827СК, дата на първоначална регистрация 5.07.1994 г., рама номер: WDB2020181A150399,
двигател: 11192010080400Е98.
– Сумата в размер 1500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Рено“, модел „Меган
Ку пе“, рег. № СС9833СК , дата на п ървоначална регистрация 15.04.1996 г., рама номер:
VF1DA0H0514296502, двигател: F7RD710C001636.
– Сумата в размер 1000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, рег.
№ СС4822РВ, дата на първоначална регистрация
21.02.1996 г., рама номер: W0L000051T8151653,
двигател: X17DTL14145485.
– Сумата в размер 1500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“, рег.
№ СС5003РВ, дата на първоначална регистрация
11.11.1997 г., рама номер: WAUZZZ8DZWA064591,
двигател: AHU252776.
– Сумата в размер 2300 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „А
170 ЦДИ“, рег. № СС5325РВ, дата на първоначална регистрация 25.03.2002 г., рама номер
WDB1681091J768116, двигател: 66894230251353.
– Сумата в размер 218 лв., представляваща
погасителни вноски по паричен кредит, отпуснат
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от „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон
България“ съгласно Договор № CASH-04438515, с
дата на усвояване 9.08.2010 г., с титуляр Денислав
Вълчев Иванов с ЕГН 5210015642.
– Сумата в размер 231 лв., представляваща
погасителни вноски по паричен кредит, отпуснат
от „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон
България“ съгласно Договор № CASH-04611729, с
дата на усвояване 9.02.2012 г., с титуляр Денислав
Вълчев Иванов с ЕГН 5210015642.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Чачо
1“ – ЕООД, с ЕИК 203197722, с цена на иска
39 200 лв., в т. ч.:
– Лек а вт омо би л марк а „ А лфа“, модел
„Ромео 166“, рег. № СС4363АМ, дата на първоначална регистрация 24.01.2001 г., рама номер:
ZAR93600000060966, двигател: 839А6000230394.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 1300 лв.
– Лек а в т омо би л марк а „ Ау д и“, моде л
„ А4“, р ег. № СС5549А М, дат а на п ървоначална регистраци я 3.01.2004 г., рама номер:
WAUZ Z Z 8E74A158222 , д ви гат ел: AV F518220.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 3200 лв.
– Лек автомобил марка „Ленд Ровер“, модел
„Фриландер“, рег. № СС5008АМ, дата на първоначална регистрация 26.11.1998 г., рама номер:
SA L L NA BB7 WA62 812 4, д ви г ат е л: 18N10315.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 2500 лв.
– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4
Авант“, рег. № СС9433АМ, дата на първоначална регистрация 15.03.2004 г., рама номер:
WAUZZZ8E54A 207918, двигател: BDG015888.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 3200 лв.
– Лек автомобил марка „БМВ“, модел „Хб х
Драйв 35 И“, рег. № СС0221АР, дата на първоначална регистрация 22.06.2009 г., рама номер:
WB
A FG410 9 0L198374,
двигател:
N54B30A059477001. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 24 000 лв.
– То в а р е н а в т о м о б и л м а р к а „ Н и с а н “,
модел „И н т ерс тар“, рег. № СС 0453А Р, дата
на п ървонача л на рег ис т ра ц и я 27.01.20 05 г.,
рама номер: VNVF3CSM6UB003372, двигател:
ZD3A202Z008890. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 5000 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2,
чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от
„Чачо 1“ – ЕООД, с ЕИК 203197722, с цена на иска
6800 лв., в т. ч:
– Сумата в размер 4500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуж даване на лек автомобил марка „Форд“, модел
„Мондео“, рег. № СС6967АМ, дата на първоначална регистрация 8.02.2005 г., рама номер:
WF05XXGBB55J37810, двигател: HJBB5J37810.
– Сумата в размер 2300 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Опел“, модел „Зафира“, рег.
№ СС1874АН, дата на първоначална регистрация
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15.10.2002 г., рама номер: W0L0TGF7532042424,
двигател: Y22DTR17D77334.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в първо открито съдебно заседание
на 10.05.2022 г. от 11 ч. в Окръжния съд – Силистра. В двумесечен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“
третите заинтересовани лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото.
562
Окръжният съд – Силистра, обявява, че на
22.06.2021 г. е образувано гр. д. № 186/2021 г. по
описа на СсОС по предявена искова молба от
Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя
Сотир Стефанов Цацаров и адрес за призоваване: Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1,
срещу Гюлнар Февзи Сали, ЕГН 7811075657, и
Мюрсел Сали Сали, ЕГН 7511045585, двамата с
постоянен адрес: област Силистра, гр. Дулово,
ул. Осми март № 8, и настоящ адрес: област
Хасково, Свиленград, ул. Граничар № 1А, с
правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ
за отнемане в полза на държавата на имущество
на обща стойност 211 133,01 лв., както следва:
От Гюлнар Февзи Сали, ЕГН 7811075657, и
Мюрсел Сали Сали, ЕГН 7511045585, на основание
чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска 8300 лв., в това число:
– мотопед, марка „Рия ри“, модел „50 КТ 12Д“,
рег. № СС0996Р, рама: LEHTCB12X8R041364,
двигат ел: 1P39QMB80350364, дата на п ърва
регистрация 8.08.2011 г., регистриран на името
на Мюрсел Сали Сали; пазарна стойност към
настоящия момент – 300 лв.;
– лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“,
рег. № CC7084СК, рама: W0L0TGF48X2161201,
двигател: X17DTL14373216, дата на първа регистрация 16.03.1999 г., регистриран на името
на Мюрсел Сали Сали; пазарна стойност към
настоящия момент – 1000 лв.;
– лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 320 ЦДИ“, рег. № СС9224А М, рама:
WDB2200251A362192, двигател: 64896030021261,
дата на първа регистрация 15.04.2003 г., регистриран на името на Мюрсел Сали Сали; пазарна
стойност към настоящия момент – 5000 лв.;
– лек автомобил, марка „Пежо“, модел „307“,
рег. № СС1537АР, рама: VF33HRFNF83463964,
двигател: RFN10LH1 MІ 002239, дата на първа
регистрация 18.03.2004 г., регистриран на името
на Мюрсел Сали Сали; пазарна стойност към
настоящия момент – 2000 лв.
От Гюлнар Февзи Сали, ЕГН 7811075657, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1
и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 8400 лв.,
в това число:
– сумата в размер на 8400 лв., представляващи вноски от Гюлнар Февзи Сали по спестовна
сметка в левове BG 27 BPBI 7115 40 55918001 в
„Юробанк България“ – АД.
От Гюлнар Февзи Сали, ЕГН 7811075657, и
Мюрсел Сали Сали, ЕГН 7511045585, на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141
от ЗПКОНПИ с цена на иска 156 797,54 лв., в
това число:
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– сумата в размер на 80 000 лв., представляваща пазарната стойност към дата на отчуждаване
на недвижим имот, намиращ се в гр. Дулово,
ул. Славянска № 44;
– сумата в размер на 1000 лв., представляваща
пазарната стойност към дата на отчуждаване на
лек автомобил „Опел „Зафира“, рег. № СС9774СК;
– сумата в размер на 6000 лв., представляваща
пазарната стойност към дата на отчуждаване
на лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ СС9661АМ;
– сумата в размер на 69 797,54 лв., представляваща получени и непреобразувани в друго
имущество парични преводи от трети лица с
неустановен произход чрез системата за бързо
разплащане Western Union и „Изипей“ – АД.
От Мюрсел Сали Сали, ЕГН 7511045585, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 37 635,47 лв.,
в това число:
– сумата в размер на 80 лв., представляващи
вноска от Мюрсел Сали Сали по разплащателна сметка в евро BG57FJNV91501015356009 в
„ПИБ“ – АД;
– сумата в размер на 5200 лв., представляващи
вноски от Мюрсел Сали Сали по разплащателна
сметка в левове BG 07 BPBI 7115 10 55962501 в
„Юробанк България“ – АД;
– сумата в размер на 9000 лв., представляващи вноска от Мюрсел Сали Сали по спестовна
сметка в левове BG 66 ВРВI 7115 40 55962501 в
„Юробанк България“ – АД;
– сумата в размер на 23 355,47 лв., представл яващи погасителни вноск и по к редити от
Мюрсел Сали Сали към „БНБ Париба Пърсънъл
Файненс С.А.“ – ЕАД.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 7.06.2022 г. от 11 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ третите заинтересовани лица, които
претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в този процес, могат
да встъпят в делото, като предявят съответния
иск пред Силистренския окръжен съд по делото.
547
Окръжният съд – Силистра, обявява, че на
22.07.2020 г. е образувано гр. д. № 281/2020 г. по
описа на СсОС по предявена искова молба от
Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя
Сотир Стефанов Цацаров и адрес за призоваване: Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1,
срещу Самет Лютфи Ариф, ЕГН 8008105569, и
Себад Шефкет Акиф, ЕГН 8109245614, двамата
с постоянен и настоящ адрес: Дулово, община Дулово, област Силистра, ул. Трета № 3, с
правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ
за отнемане в полза на държавата на имущество
на обща стойност 414 337,95 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Самет Лютфи
Ариф, ЕГН 8008105569, с цена на иска 102 000 лв.,
в това число:
– Недвижим имот, намиращ се в гр. Дулово, община Дулово, област Силистра, ул. Ропотамо № 10,

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН

а именно: двуетажна сграда с предназначение:
друг вид сграда за обитаване (преустроена жилищна сграда в обособени стаи за гости), със
застроена площ 106 кв. м, с ид. № 24030.501.1968.1,
състояща се от: самостоятелен обект в сграда
с и д. № 24030.501.1968.1.1 по ка даст ра лната
карта и кадастралните регистри на гр. Дулово,
община Дулово, област Силистра, одобрени със
Заповед № РД-18-51 от 31.08.2007 г. на изп.д.
на АГКК, последно изменена със Заповед №
КД-14-19-237 от 22.08.2012 г. на началника на
СГКК – Силистра, с площ 29 кв. м, с адрес:
гр. Дулово, п.к. 7650, ул. Ропотамо № 10, ет. 1,
брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
24030.501.1968.1.2; под обекта: няма; над обекта:
24030.501.1968.1.3; самостоятелен обект в сграда
с ид. № 24030.501.1968.1.2 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Дулово, община
Дулово, област Силистра, одобрени със Заповед
№ РД-18-51 от 31.08.2007 г. на изп.д. на АГКК,
последно изменена със Заповед № КД-14-19-237
от 22.08.2012 г. на началника на СГКК – Силистра, с площ 43,40 кв. м, с адрес: гр. Дулово,
п.к. 7650, ул. Ропотамо № 10, ет. 1, брой нива
на обета: 1, при съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: 24030.501.1968.1.1;
под обекта: няма; над обекта: 24030.501.1968.1.3;
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
№ 24030.501.1968.1.3 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Дулово, община
Дулово, област Силистра, одобрени със Заповед
№ РД-18-51 от 31.08.2007 г. на изп.д. на АГКК,
последно изменена със Заповед № КД-14-19-237 от
22.08.2012 г. на началника на СГКК – Силистра,
стар идентификатор 24030.50.1968.1.4, с адрес:
гр. Дулово, п.к. 7650, ул. Ропотамо № 10, ет. 2,
брой нива на обекта: 2, състоящ се от: ниво 1
с площ 87,45 кв. м, при съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: няма; под
обекта: 24030.501.1968.1.2 и 24030.501.1968.1.1;
над обекта: няма; и ниво 2 с площ 21 кв. м, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта:
няма; едноетажна селскостопанска сграда със
застроена площ 4 кв. м, с ид. № 24030.501.1968.2
ведно с поземления имот, върху който е построена, с идентификационен № 24030.501.1968 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Дулово, община Дулово, област Силистра,
одобрени със Заповед № РД-18-51 от 31.08.2007 г.
на изп.д. на АГКК, с трайно предназначение
на т ери т ори я та: у рба н изи ра на, с нач и н на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м),
с площ 357 кв. м, адрес на поземления имот:
гр. Дулово, п.к. 7650, ул. Ропотамо № 10, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план:
825, кв. 45, парцел 7, при съседи: 24030.501.1967,
24030.501.9174, 24030.501.3220, 24030.501.823, за
сумата от 30 000 лв. Данъчната оценка на имота
е 21 934,70 лв. Имотът е придобит съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот акт № 78, том VI, дело № 898, дв. вх. рег.
№ 1517 от 10.09.2016 г. на Службата по вписва-
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ния – Дулово. Пазарна стойност към настоящия
момент – в размер на 75 000 лв.
– Товарен автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Спринтер 312Д“, рег. № СС 4734 РВ, рама:
W DB9034631P657575, двигател: 602980 079132,
дата на първа регистрация 10.12.1996 г. Пазарна
стойност към настоящия момент – 2000 лв.
– Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 8“,
рег. № СС 4343 АР, рама: WAUZZZ4H4BN008459,
двигател: CDS005713, дата на първа регистрация
3.01.2011 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 25 000 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Самет Лютфи
Ариф, ЕГН 8008105569, с цена на иска 217 072,99 лв.,
в това число:
– Сумата в размер на 57 041,80 лв., представляваща получени парични средства от трети
лица за периода от 26.06.2010 г. до 2016 г. чрез
системите Western Union и Моnеу gram от Самет Лютфи Ариф, които не са преобразувани в
друго имущество.
– Сумата в размер на 800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на товарен автомобил, марка „Форд“,
модел „Транзит“, рег. № СС 7657 РВ, рама:
WF0AXXGBVATY50263, двигател: TY50263, дата
на първа регистрация 14.11.1996 г.
– Сумата в размер на 41 013,50 лв., представляваща вноски от лицето по спестовен влог
в левове с IBAN BG69 STSA 9300 0020 7533 56
в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Самет Лютфи
Ариф, ЕГН 8008105569.
– Сумата в размер на 379,52 лв., представляваща начислена лихва по спестовен влог в
левове с IBAN BG69 STSA 9300 0020 7533 56 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Самет Лютфи
Ариф, ЕГН 8008105569.
– Сумата в размер на 44 203,27 лв., представляваща вноски от лицето по спестовен влог
в левове IBAN BG51 STSA 9300 0022 3976 36 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Самет Лютфи
Ариф, ЕГН 8008105569.
– Сумата в размер на 32,38 лв., представляваща начислена лихва по спестовен влог в левове
IBAN BG51 STSA 9300 0022 3976 36 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Самет Лютфи Ариф,
ЕГН 8008105569.
– Сумата в размер на 5167,49 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса по
срочен депозит в евро с № 20225055 в „Банка
ДСК“ – АД, с титуляр Самет Лютфи Ариф, ЕГН
8008105569.
– Сумата в размер на 3,76 лв., представляваща начислена лихва по срочен депозит в евро
с № 20225055 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Самет Лютфи Ариф, ЕГН 8008105569.
– Сумата в размер на 27 986,50 лв., представляваща непреобразувана част от вноска на
каса по срочен депозит с № 20225026 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Самет Лютфи Ариф,
ЕГН 8008105569.
– Су мата в размер на 28,91 лв., представляваща начислена лихва по срочен депозит с
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№ 20225026 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Самет Лютфи Ариф, ЕГН 8008105569.
– Сумата в размер на 26 299,56 лв., представляваща непреобразувана част от вноска на каса
по срочен депозит в левове с IBAN BG53 ВРВІ
7115 2055 5587 01 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Самет Лютфи Ариф, ЕГН 8008105569.
– Сумата в размер на 338,61 лв., представляваща начислена лихва по срочен депозит в
левове с IBAN BG53 BPBI 7115 2055 5587 01 в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Самет
Лютфи Ариф, ЕГН 8008105569.
– Сумата в размер на 4022,08 лв., представляваща непреобразувана част от вноска на каса
по срочен депозит в левове с IBAN BG26 ВРВІ
7115 2055 5587 02 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Самет Лютфи Ариф, ЕГН 8008105569.
– Сумата в размер на 65,11 лв., представляваща начислена лихва по срочен депозит в левове
с IBAN BG26 BPBI 7115 2055 5587 02 в „Юробанк
Бьлгария“ – АД, с титуляр Самет Лютфи Ариф,
ЕГН 8008105569.
– Сумата в размер на 7190,81 лв., представляваща вноска на каса по срочен депозит в евро с
IBAN BG08 ВРВІ 7115 2455 5587 02 в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Самет Лютфи Ариф,
ЕГН 8008105569.
– Сумата в размер на 2499,69 лв., представляваща погасителна вноска по кредит по разплащателна сметка в евро с IBAN BG30 FINV 9150 1004
1914 07 в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Самет Лютфи Ариф, ЕГН 8008105569.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1, чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Самет Лютфи
Ариф, ЕГН 8008105569, с цена на иска 11 340 лв.,
в това число:
– Сумата в размер на 300 лв., представляваща стойността на автомобила при разкомплектоване на лек автомобил, марка „Мерцедес“,
модел „Е 300 Д“, рег. № СС 8684 СК, рама:
WDB2100201A015036, двигател: 60691202000767,
дата на първа регистрация 18.09.1995 г.
– Сумата в размер на 40 лв., представляваща
непреобразувана част от пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил, марка
„БМВ“, модел „Х5“, рег. № СС 3559 РВ, рама:
WBAFA71030LN18761, двигател: 24395032306D1,
дата на първа регистрация 2.01.2002 г.
– Сумата в размер на 11 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Мерцедес“,
модел „ЦЛС 320 ЦДИ“, рег. № СС 9700 АМ, рама:
WDD2193221A106730, двигател: 64292040370629,
дата на първа регистрация 10.09.2007 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Себад Шефкет
Акиф, ЕГН 8109245614, с цена на иска 74 324,96 лв.,
в това число:
– Сумата в размер на 57 399,30 лв., представляваща получени парични средства от трети
лица за периода от 26.06.2010 г. до края на проверявания период чрез системите Western Union
и Моnеу gram от Себад Шефкет Акиф, които не
са преобразувани в друго имущество.
– Сумата в размер на 10 499 лв., представляваща вноски на каса по срочен депозит в
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левове с IBAN BG91 BPBI 7115 2055 7978 01 в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Себад
Шефкет Акиф, ЕГН 8109245614.
– Сумата в размер на 21,32 лв., представляваща начислена лихва по срочен депозит в левове
с IBAN BG91 ВРВІ 7115 2055 7978 01 в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Себад Шефкет Акиф,
ЕГН 8109245614.
– Сумата в размер на 6405,34 лв., представляваща вноски на каса по срочен депозит в евро с
IBAN BG73 BPBI 7115 2455 7978 01 в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Себад Шефкет Акиф,
ЕГН 8109245614.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5, чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Себад Шефкет
Акиф, ЕГН 8109245614, с цена на иска 9600 лв., в
това число:
– С у мата в размер на 860 0 лв., представляваща непреобразувана част от пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил, марка „БМВ“, модел „330 ХД“ рег.
№ СС 5565 МС, рама: W BAV T91050КT87081,
двигател: 27106379306D3, дата на първа регистрация 26.10.2006 г.
– Сумата в размер на 1000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Фолксваген“,
модел „Файтон“, рег. № СС 0764 АМ, рама:
W V WZZZ3DZ58003323, двигател: ВМК035060,
дата на първа регистрация 17.01.2005 г.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 14.06.2022 г. от 11,30 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица,
които претендират самостоятелни права върху
имуществото, предмет на отнемане в този процес, могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред Окръжния съд – Силистра,
по делото.
568
Окръжният съд – Силистра, обявява, че на
24.08.2021 г. е образувано гр. д. № 287/2021 г. по
описа на СсОС по предявена от искова молба от
Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя
Сотир Стефанов Цацаров и адрес за призоваване: Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1,
срещу Лейдие Мазлъм Нури, ЕГН 8408267950,
и Д жейна л Д жел ял Ариф, ЕГН 810821560 0,
двамата с постоянен и настоящ адрес: с. Секулово, община Дулово, област Силистра, ул. 8-и
март № 3, с правно основание чл. 153, ал. 1 от
ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата
на имущество на обща стойност 129 103,18 лв.,
както следва:
От Джейнал Джелял Ариф, ЕГН 8108215600, на
основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 3000 лв.,
в т.ч.:
– Лек автомобил „Фолксваген Шаран“ с рег.
№ СС 4123 АН, дата на първоначална регистрация
12.06.1998 г., № на рама WVWZZZ7MZXV005814,
№ на двигател W472, придобит на 27.10.2016 г.,
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с пазарна стойност към настоящи я момент – 3000 лв.
От Джейнал Джелял Ариф, ЕГН 8108215600, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5
и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер
на 39 060,11 лв., в т.ч.:
– Сумата в размер на 34 180,11 лв., представляваща получени суми от трети лица чрез
Western Union.
– Сумата в размер на 4880 лв., представляваща получени суми от трети лица чрез ЕаsуPау.
От Лейдие Мазлъм Нури, ЕГН 8408267950, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1
и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер
на 87 043,07 лв., в т.ч.:
– Сумата в размер на 22 000 лв., представл яваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване на недвижимия имот, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 78, том VIII, рег. № 5956, дело
№ 1294 от 27.12.2016 г. (акт № 22, том 9, дело
№ 1431/2016 г. на СВ – Дулово) и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 1, том IV, рег. № 3078, дело № 548 от
22.06.2018 г. (акт № 50, том 4, дело № 628/2018 г.
на СВ – Дулово).
– Сумата в размер на 42 311,36 лв., представляваща получени суми от трети лица чрез
Western Union.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 14.06.2022 г. от 11,30 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ третите заинтересовани лица, които
претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в този процес, могат
да встъпят в делото, като предявят съответния
иск пред Окръжния съд – Силистра, по делото.
573
Шуменският окръжен съд на основание чл. 153,
ал. 2 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д.
№ 488/2020 г. по искова молба на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество срещу: Марин
Йорданов Петков с постоянен и настоящ адрес:
гр. Шумен, област Шумен, ул. Иван Рилски № 5,
вх. 1, ет. 5, ап. 15, Йорданка Милчева Петкова
с постоянен адрес: гр. Шумен, област Шумен,
ул. Иван Рилски № 5, вх. 1, ет. 5, ап. 15, и Михаела
Маринова Петкова с постоянен и настоящ адрес:
гр. Шумен, област Шумен, ул. Иван Рилски № 5,
вх. 1, ет. 5, ап. 15, с което на основание чл. 153, ал. 2
от ЗПКОНПИ, Решение № 2315 от 25.11.2020 г. и
Решение № 2316 от 25.11.2020 г. на КПКОНПИ е
предявено искане да бъде постановено решение
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на стойност 115 829,16 лв.:
На основание чл. 146 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Михаела Маринова
Петкова в размер 6500 лв.:
– лек автомобил марка „Тойота“, модел „Рунер“,
с рег. № Н 5924 ВТ, дата на първа регистрация
29.03.1995 г., рама № JT111LND909013743, двигател № 2L3778340, придобит с договор от пазарна
стойност към настоящия момент – 5500 лв.;
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– сума в размер 1000 лв., представляваща
равностойността на придобитите дружествени
дялове в „Мариосан“ – ЕООД, ЕИК 203851780.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 146, чл. 142,
ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Михаела
Маринова Петкова в размер 2000 лв.:
– сума в размер 2000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Шевролет“, модел „Калос“,
с рег. № Н 0274 ВТ, дата на първа регистрация
6.10.2005 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Йорданка Милчева
Петкова в размер 107 329,16 лв.:
– сума в размер 107 329,16 лв., представляваща лични вноски през 2018 г. по банкова сметка
BG87 UNCR 7000 1522 4978 94 в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр „Мариосан“ – ЕООД.
Съдът указва на заинтересованите лица, че
могат да предявят своите претенции върху описаните суми и имоти най-късно в пьрвото заседание
по делото, насрочено за 27.05.2022 г. от 14 ч.
574
Окр ъж н и я т с ъд – Шу мен, на основа н ие
чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 20213600100119 по искова молба на
Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
срещу: Танер Салиев Хашимов с постоянен адрес:
гр. София, ул. Св. св. Кирил и Методий № 114,
ет. 1, ап. 2, Невена Жорова Иванова с постоянен
адрес: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 80,
вх. Г, ет. 5, ап. 66, и „Строй рент груп“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление: гр. София,
ул. Алабин № 50А, офис 17, представлявано от
управителя Танер Салиев Хашимов, с което на
основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и Решение
№ 503 от 10.03.2021 г. на КПКОНПИ е предявено
искане да бъде постановено решение за отнемане
в полза на държавата на следното имущество на
стойност 1 763 809,93 лв.:
От Танер Салиев Хашимов на основание чл. 147
във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска 837 594,94 лв., както следва:
– Сумата в общ размер на 773 320 лв., представляваща парични средства, български левове,
иззети по ДП № 178/2018 г. по описа на ГДБОП,
прокурорска преписка № 1084/2018 г. по описа
на Специализираната прокуратура.
– Сумата в общ размер на 4800 евро с левова
равностойност 9387,98 лв, представляваща валута – парични средства, иззети по ДП № 178/2018 г.
по описа на ГДБОП, прокурорска преписка
№ 1084/2018 г. по описа на Специализираната
прокуратура.
– Сумата в общ размер на 92 щатски долара
с левова равностойност 152,56 лв., представляваща валута – парични средства, иззети по ДП
№ 178/2018 г. по описа на ГДБОП, прокурорска
преписка № 1084/2018 г. по описа на Специализираната прокуратура.
– 120 бр. златни монети с лика на Кемал
Ататюрк на стойност 54 734,40 лв., иззети по ДП
№ 178/2018 г. по описа на ГДБОП, прокурорска
преписка № 1084/2018 г. по описа на Специализираната прокуратура.
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От Танер Салиев Хашимов на основание чл. 142,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена
на иска 244 000 лв., както следва:
– Сумата от 100 лв., представляваща равностойността на 100 дружествени дяла от капитала
на „Строй рент груп“ – ЕООД.
– А партамент № 4 с идентификатор
83510.658.229.4.4 по кадастралната карта на гр. Шумен, намиращ се на трети етаж, състоящ се от
дневна с кухня, една спалня, входно преддверие,
баня със санитарен възел, един балкон, преддверие и килер, със застроена площ 54,83 кв. м,
заедно с 0,10625 ид. ч. от жилищен вход, заедно
с 0,09413 ид. ч. от общите части на сградата и
право на строеж върху 63,24 кв. м и 0,09413 ид. ч.
от дворно място УПИ ІІІ-1813 658.229, кв. 560А по
плана на гр. Шумен с идентификатор 83510.658.229,
с административен адрес: ул. Ген. Гурко № 15, с
обща площ 435 кв. м по скица. Пазарна стойност
към настоящия момент – 48 000 лв.
– Широколистна гора, имот пл. № 434006,
ЕК АТТЕ 62503, персонална партида № 27458,
с площ по документи 1,500 дка, намираща се
в землището на с. Реселец, м. Венеца, област
Плевен, община Червен бряг. Пазарна стойност
към настоящия момент – 4100 лв.
– Поземлен имот с начин на трайно ползване – дворно място, намиращ се в гр. Исперих,
ул. Георги Бенковски № 14, община Исперих, област Разград, за който по скица № 749/23.11.2016 г.
на община Исперих и ПУП, утвърден със Заповед
№ 25 от 29.01.2001 г., е отреден УПИ-XI в кв. 91,
образуван от имот 991 с площ 1,117 дка, ведно с
построените в имота: жилищна сграда с площ
159 кв. м, ведно с прилежащо мазе със застроена площ 10 кв. м и гараж със застроена площ
24 кв. м, както и второстепенна сграда с площ
28 кв. м, при граници и съседи: УПИ X, УПИ
XXI, УПИ XX, УПИ XII от кв. 91 и улица по
плана на града. Пазарната стойност на имота
към настоящия момент е в размер на 36 000 лв.
– А пар т а мен т № 67 с и ден т ифи к ат ор
68134.600.1015.3.67 съгласно кадастралната карта,
одобрена със Заповед № РД-18-4 от 9.03.2016 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), намиращ се
в гр. София, Столична община, район „Подуене“,
ж.к. Хаджи Димитър, на 5-и етаж, вход Г на жилищна сграда – блок № 80, сграда № 3, съгласно
схема на самостоятелен обект в сграда № 15-530572,
изд. на 31.10.2016 г. от АГКК – Служба по геодезия,
картография и кадастър, София, със застроена
площ 43,75 кв. м, състоящ се от дневна, кухня и
сервизни помещения, при граници на апартамента
по документ за собственост: стълбище, ул. Салчо
Василев, Таня Иванова Петкова, Петър Димитров
Петров и Снежинка Петрова, и граници на апартамента по схема: на същия етаж – самостоятелен
обект 68134.600.1015.3.66 и самостоятелен обект
68134.600.1015.3.68; под обекта – самостоятелен
обект 68134.600.1015.3.64, и над обекта – самостоятелен обект 68134.600.1015.3.70, заедно с избено
помещение № 7 с площ 3,00 кв. м, при граници:
коридор, двор, Желязка Чанева Христова, заедно с 2,097 % ид. ч. от правото на строеж върху
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поземлен имот с идентификатор 68134.600.1015.
Пазарната стойност към настоящия момент е в
размер на 87 200 лв.
– Товарен автомобил, марка и модел „Форд Транзит“, цвят – бял, рама № WF0CXXGBFC1R86691, с
дата на първоначална регистрация 10.08.2001 г., с
регистрационен № СВ7080АК. Пазарната стойност
към настоящия момент е в размер на 5600 лв.
– Лек автомобил, марка „Ауди“ и модел „А8 4.2
TDI“, цвят – кафяв, рама № WAUZZZ4H7FN007263,
с дата на първоначална регистрация 2.07.2014 г.,
с регистрационен № СВ8158КТ. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е в
размер на 63 000 лв.
От Танер Салиев Хашимов на основание чл. 151
във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска 549 684,99 лв., както следва:
– Сумата в размер на 6550 лв., представляваща продажната цена на 131 дружествени дяла в
размер на 50 лв. всеки от капитала на „Хидро
ремонт груп“ – ЕООД, ЕИК 121452045.
– Сумата в размер на 242 522,92 лв., представляваща продажната цена на апартамент
№ 68, намиращ се в София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. № 200, вх. Г, ет. 4, със застроена площ
109,61 кв. м, състоящ се от четири стаи и кухня,
при съседи: асансьор, двор, калкан, двор и апартамент № 69, ведно с избено помещение № 5, с
площ 3,43 кв. м, при съседи: двор, калкан, общо
помещение и коридор, както и 7,382 % ид. ч. от
общите части на сградата и от правото на строеж
върху мястото.
– Сумата в размер на 76 200 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаването на лек автомобил, марка „Мерцедес“,
модел „GL 420 CDI“, рег. № СА7413СН, рама
№ WDC1648281A440438.
– Сумата в размер на 30 200 лв., представляваща пазарната стойност към момента на
отчуждаването на лек автомобил, марка „БМВ“,
модел „740 Д X Драйв“, рег. № СВ6583АН, рама
№ WBAKC01070C499034;
– Сумата в размер на 24 800 лв., представляваща изплатени парични средства от „Строй рент
груп“ – ЕООД.
– Сумата в размер на 143 100 лв., представляваща изплатени парични средства от „Класико
Проект“ – ЕООД.
– Сумата в размер на 14 413,40 лв., направени
вноски от титуляря по банкова сметка IBAN BG18
BUIN 95611000132944.
– Сумата в размер на 11 898,67 лв., направени
вноски от трети лица по банкова сметка IBAN
BG18 BUIN 95611000132944.
От Невена Жорова Иванова на основание чл. 142,
ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена
на иска 61 000 лв., както следва:
– Поземлен имот с идентификатор 83510.658.225
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Шумен, административен адрес: гр. Шумен,
ул. Генерал Гурко № 21, с площ 170 кв. м, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
с начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м).
– Поземлен имот с идентификатор 83510.658.226
по кадастралната карта и кадастралните регистри
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на гр. Шумен, административен адрес: гр. Шумен,
ул. Генерал Гурко № 21, с площ 313 кв. м, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана, с
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до
10 м), заедно с построените в имота: друг вид сграда за обитаване с идентификатор 83510.658.226.2,
административен адрес: гр. Шумен, ул. Генерал
Гурко № 21, с площ 7 кв. м.
– Жилищна сграда – еднофамилна, с идентификатор 83510.658.226.1 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Шумен, административен адрес: гр. Шумен, ул. Генерал Гурко
№ 21, с площ 109 кв. м Пазарна стойност към
настоящия момент – 61 000 лв.
От Невена Жорова Иванова на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 9530 лв., както следва:
– Сумата в размер на 1000 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждаването на лек автомобил, марка „Фолксваген“,
модел „Голф“, рег. № СВ2577МН.
– Сумата в размер на 8530 лв., направени
вноски от трети лица по банкова сметка IBAN
BG34 BUIN 95611000374186.
От „Строй рент груп“ – ЕООД, ЕИК 202656432,
на основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 62 000 лв., както следва:
– Лек автомобил, марка „Порше“ и модел „911
Турбо“, цвят – черен, рама № WP0ZZZ99ZAS770447,
с дата на първоначална регистрация 23.06.2010 г.,
с рег ис т ра ц ионен № СВ5058А М. Пазарната
стойност към настоящия момент е в размер на
62 000 лв.
Съдът указва на заинтересованите лица, че
могат да предявят своите претенции върху описаните суми и имоти най-късно в първото заседание
по делото, насрочено за 3.05.2022 г. от 14,30 ч.
545
Софийският градски съд, гражданско отделение – първоинстанционни състави, 30 състав, на
основание чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява, че
има образувано гр. д. № 20211100108252/2021 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане от
Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) срещу Костадин Василев
Лазаров и Йовка Петрова Лазарова, както следва:
1. От Костадин Василев Лазаров:
1.1. 90,78 % от апартамент № 19, намиращ
се в София, Столична община, район „Изгрев“,
ж.к. Дианабад (бивш ж.к. Червена звезда), в блок
№ 5, вх. А на 8 етаж, състоящ се от три стаи,
дневна, кухня и сервизни помещения, застроен
на 105,65 кв. м, при граници: изток – зелена
площ, запад – стълбище и апартамент № 20,
север – улица, юг – зелена площ, заедно с мазе
№ 19, застроено на 4,63 кв. м, при граници:
из т ок – зелена п лощ, за па д – с мазе № 20,
север – улица, юг – коридор, заедно с 5,918 %
ид. ч. от общите части на сградата и правото
на строеж върху място, представляващо комплексно жилищно строителство по плана на
гр. София, съгласно доказателствен документ за
собственост, а по схема № 15 – 540501/4.11.2016 г.,
издадена от Агенцията по геодезия, картогра-
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фия и кадастър – СГКК, София, представлява
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.803.1979.1.19 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-95 от 18.12.2015 г. на изп. директор на
АГКК, няма издадена заповед за изменение на
КККР, с адрес на имота: София, район „Изгрев“,
ж.к. Дианабад (бивш ж.к. Червена звезда), в блок
№ 5, вх. А на 8 етаж, ап. 19. Самостоятелният
обект се намира в сграда № 1, разположен в
поземлен имот с идентификатор 68134.803.1979, с
предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена
в документа площ: 105,65 кв. м, прилежащи части:
мазе № 19, -4,63 кв. м, 5,918 % идеални части
от общите части на сградата. Стар идентификатор – няма. Съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж – 68134.803.1979.1.20, под
обекта – 68134.803.1979.1.16, над обекта – няма.
1.2. Лек автомобил, марка „Алфа Ромео 159“,
рег. № СВ2651НК, рама Z A R93900007066281,
номер на двигател 939А20005175274, цвят – сив,
с първоначална регистрация – 17.10.2006 г.
1.3. Сумата от 1950 лв., представляваща вноска по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG79RZBB91551003102034.
2. От Йовка Петрова Лазарова:
2.1. 72,74 % от апартамент № 6, намиращ се
в София, Столична община, район „Оборище“,
ул. Франсис де Пресансе (стара ул. Пресансе)
№ 24, на трети надпартерен етаж, състоящ се
от коридор, дневна, спалня, една стая, кухня,
два балкона, сервизни помещения, със застроена площ 94 кв. м, при съседи: изток – ап. № 5
и ст ълбище, запа д – ка лкан, север – улица,
юг – двор, отгоре – ап. № 8, отдолу – ап. № 6,
заедно с мазе, без посочен номер по доказателствен документ за собственост, площ 3 кв. м,
съгласно удостоверение за данъчна оценка, при
съседи по декларирани данни: мазе № 4, мазе
№ 5, коридор и двор, ведно с припадащите се
идеални части от общите идеални части на
сградата и правото на строеж върху място по
документи за собственост, а съгласно схема
№ 354445/9.11.2011 г. на А ГК К, съставляващ
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
684134.408.188.1.6 по ка даст ра лната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-45 от 9.07.2010 г. на изпълнителния
директор на АГКК, адрес на имота: София, район „Оборище“, ул. Франсис де Пресансе № 24,
ет. 3, ап. 6. Самостоятелният обект се намира
в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 684134.408.188 с етажност от 5
етажа, предназначение на самостоятелния обект:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1,
посочена в документа площ: 94 кв. м, с прилежащи части: мазе и съответните идеални части
от общите идеални части на сградата. Съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж
684134.408.188.1.5, под обекта – 684134.408.188.1.4,
над обекта – 684134.408.188.1.8.
2.2. Сумата в размер общо на 4376,89 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта в левове IBAN BG18FINV915010BGN0HY YH.
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2.3. Сумата в размер на 6539,25 евро с левова
равностойност 12 789,66 лв. по свободен депозит
в евро IBAN BG55FINV91502004557971.
2.4. Сумата в размер на 5550 лв., представляващи внесени касово средства по сметка:
„Агрофил“ – ЕООД, с ЕИК 160022689.
Съгласно Определение № 5335 от 21.12.2021 г.
по гр. д. № 20211100108252/2021 г. на Софийския
г ра дск и съд, г ра ж данско отделение – І – 30
състав, всички заинтересовани лица могат да
предявят претенциите си върху имуществото в
едномесечен срок считано от обнародването 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.
№ 20211100108252/2021 г. на Софийския градски
съд, гражданско отделение – І – 30 състав. В молбата си всяко заинтересовано лице следва ясно
да посочи срещу кое от имуществата, описани
в настоящото обявление, има претенции, като
посочи и в коя точка на настоящото обявление
е описано имуществото.
Съдът определя дата на първото открито
съдебно заседание за 10.06.2022 г. от 13,30 ч.
548

ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
1. – Националното ръководство на Политическа партия „Консервативно обединение
на десницата“ с решение от 27.01.2022 г. на
основание чл. 18, ал. 2 от устава на ПП „КОД“
свиква Националното събрание на ПП „КОД“ на
12.03.2022 г. от 10 ч. в София, ул. Евлоги Георгиев
№ 9, при следния дневен ред: 1. анализ на изминалите избори за Народно събрание и президент
и вицепрезидент на републиката; 2. политическа
дискусия; 3. обсъждане и гласуване на изменение
на устава на ПП „КОД“; 4. обсъждане и гласуване
на персонални промени в Националното ръководство; 5. обсъждане на вътрешноорганизационни
въпроси и приемане на решения в тази връзка.
При липса на кворум събранието ще се проведе
същия ден един час по-късно в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
498
6. – Управителният съвет на Федерацията на
независимите синдикати от отбраната „Българска армия“ (ФНСО „БА“) – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква на 27.04.2022 г. в 9 ч. и
на 28.04.2022 г. във Варна, ВПК „Св. св. Константин и Елена“, хотел „Флагман“, Деветата редовна
отчетно-изборна конференция на ФНСО „БА“ при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на предсе-
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дателя на ФНСО „БА“ за дейността на ръководните органи на ФНСО „БА“ през периода март
2017 г. – април 2022 г.; 2. отчет на председателя
на финансово-контролната комисия на ФНСО
„БА“; 3. обсъждане и приемане на изменения и
допълнения на устава на ФНСО „БА“; 4. избор
на ръководни органи на ФНСО „БА“; 5. избор
на делегати за ІХ Конгрес на КНСБ; 6. други.
526
1. – Управителният съвет на „Българска
асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните“ – гр. Лозница, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо годишно отчетно-изборно
събрание на 12.04.2022 г. от 11 ч. в гр. Попово,
в сградата на Дома на културата, при следния
дневен ред: 1. отчет на председателя за дейността
на асоциацията през 2021 г.; 2. финансов отчет
за 2021 г.; 3. приемане на годишния отчет от
ОС и освобождаване от финансова отговорност
на председателя и УС за 2021 г.; 4. избиране/
преизбиране на председател на БАМ; 5. изменение и допълнение на управителния съвет на
БАМ; 6. план за развитие, цели и събития на
асоциацията за 2022 – 2023 г.; 7. приемане на
бюджет за 2022 г.; 8. предложение за гласуване
за промяна на името на асоциацията, като се
добави думата „био“: от „Българска асоциация
на малинопроизводителите и ягодоплодните“ на
„Българска асоциация на малинопроизводителите
и биоягодоплодните“; 9. промяна в устава: определение за активен член на БАМ; промяна в
датата за членски внос за активен член до 3 дни
преди датата на общо събрание на асоциацията;
актуализиране на ставката за членски внос на
декар за членове на УС от 3 на 4 лв. за декар;
10. разкриване на филиали/представителства на
асоциацията в страната с областни представители,
управляващи областни структури на асоциацията;
11. дискусия за възможностите преструктуриране
на асоциацията в камара; 12. приемане на нови
членове на асоциацията; 13. приемане на асоциирани членове на асоциацията; 14. други.
522
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
СКВолейбол „Павликени“ – гр. Павликени, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 15.03.2022 г. в гр. Павликени, бул. Раковски
№ 2, Спортна зала, от 17,30 ч. при следния дневен
ред: 1. годишен доклад за дейността на СКВ и
приемане на същия; 2. годишен финансов отчет
на СКВ и приемане на същия; 3. избор на нов
управителен съвет; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе 1 час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
513
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