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Изменение № 1 на Финансови я
договор
Уважаеми господа,
Позоваваме се на:
(i) Финансовия договор, посочен по-горе; и
(ii) Вашето писмо от 27 май 2020 г.
1. ТЪЛКУВАНЕ
Освен ако не е определено друго, термините
с главни букви, използвани в това писмо, имат
същото значение, както във Финансовия договор. Позоваванията на членове в това писмо
са позовавания към членове във Финансовия
договор.
В това писмо „Дата на влизане в сила“ означава датата, на която Банката потвърждава
писмено на Кредитополучателя (включително
чрез електронна поща или други електронни
средства), че е получила:
(i) з аверено копие на ратификационния документ от Народното събрание на Република България във връзка с настоящото
писмо („Писмо за изменение № 1“), заедно със заверен превод на английски език;
(ii) д ва (2) оригинала на това писмо, подписани от името на Кредитополучателя;

(iii) д
 оказателство, че изпълнението на
това писмо от Кредитополучателя е
надлежно упълномощено и че лицето
или лицата, подписващи това писмо
от името на Кредитополучателя, е/са
надлежно упълномощени да го направят, заедно с образеца на подпис на
всяко такова лице или лица; и
(iv) к опие от всяко друго пълномощие
или друг документ, становище или
у верение, кои т о Банката счи та за
необходими или желателни (ако е уведомила съответно Кредитополучателя)
във връзка със сключването и изпълнението на операцията, предвидена
в това писмо, или за валидността и
изпълняемостта на това писмо.
2. ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Финансовият договор се изменя, както е
посочено по-долу:
(i) Промени в Приложение А – Техническо
описание на проекта и докладване
а) П риложение А.1. „Техническо описание
(член 6.02)“ се заменя с ново приложение
A.1., както е посочено в Приложение I
към настоящото писмо.
b) П араграф № 4, озаглавен „4. Информация в края на дейностите и първата година на експлоатация“ от Приложение
A.2. „Информацията за проекта, която
трябва да се изпрати на Банката и метод
на изпращане (член 8.01 (а))“ се заменя
с нов параграф № 4, както е посочен в
Приложение II към настоящото писмо.
(ii) Нов Анекс I към Финансовия договор
а) Ч лен 12.04 от Финансовия договор се
изменя, както следва:
<< Преамбюл, приложения и анекс
Преамбюлът, следните приложения и анекс
са част от настоящия договор:
Приложение А
Тех ническо описание на
проекта и докладване
Приложение А.1 Техническо описание
Приложение А.2 Информация за проекта,
която трябва да се изпрати на Банката и метод на
изпращане
Приложение А.3 Процедура за разпределение
и изисквания за докладване
Приложение В
Дефиниция за EURIBOR
Приложение С
Формуляри за Кредитополучателя
Приложение D
Кор ек ц и я /кон в ер си я н а
лихвения процент
Приложение Е
Правно становище
Анекс I
NACE кодове на изк лючени сектори за МСП и
предпри яти я със средна
капитализация>>
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b) В
 края на Финансовия договор се добавя
нов Анекс I „NACE кодове на изключени сектори за МСП и предприятия
със средна капитализация“ и се чете,
както е посочено в Приложение III към
настоящото писмо.
3. ПРОДЪЛЖ АВАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Разпоредбите на Финансови я договор,
освен както са изменени с настоящото писмо, продължават с пълна сила и действие.
Кредитополучателят признава и се съгласява,
че освен изрично изложеното и договорено
с настоящото, това писмо не представлява
отказ, предоставен от Банката, или изменение на който и да е друг срок или условие
на Финансовия договор. Банката си запазва
всички договорни и законови права, които
има съгласно Финансовия договор и приложимото законодателство.
Кредитополучателят, по искане на Банката
и за своя сметка, извършва всички такива
действия и стъпки, необходими или желателни, за да приведе в действие измененията, извършени или които трябва да бъдат
извършени съгласно настоящото писмо.
4. ДЕКЛАРАЦИИ
Чрез преподписването на това писмо:
4.1 Д ек ларациите и гаранциите, които
с е повт аря т с ъгласно Фи на нс ови я
договор, се считат за повторени (с
по з ов а в а не н а фа к т и т е и о б с т оятелствата, съществували тогава) от
Кредитополучателя (i) на датата, на
която Кредитополучателят подписва
това писмо и (ii) на Датата на влизане
в сила. За тази цел препратките към
„този договор“ в тези заявления и гаранции ще се считат за позовавания
и на това писмо.
4.2 К реди т опол у чат ел я т дек лари ра, че
нито едно от събитията или обстоятелствата съгласно член 10.01А от
Финансовия договор не е настъпило и
не продължава да бъде неотстранено
или неотменено.
5. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
И ЮРИСДИКЦИЯ
Това писмо се у реж да от законите на
Англия и Уелс и страните по него се подчиняват на юрисдикцията на Съда на Европейския съюз.
6. ПРАВА НА ТРЕТИ СТРАНИ
Лице, което не е страна по този договор,
няма право съгласно Закона за договорите
(права на трети страни) от 1999 г. да прилага
или да се ползва от предимствата на който
и да е член от този договор.
7. ЕКЗЕМПЛЯРИ
Това писмо може да бъде изготвено в какъвто и да е брой екземпляри, като всички
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взети заедно ще представляват един и същ
инструмент. Всеки екземпляр е оригинал,
а всички екземпляри заедно представляват
един и същ инструмент.
8. ВЛИЗАНЕ В СИЛА
Това писмо влиза в сила на Датата на
влизане в сила.
А ко сте съгласни с горното, мол я да
върнете два (2) оригинала на това писмо на
банката, на вниманието на г-н Алесандро
Телини (тел. +352437983469, електронен адрес
a.tellini@eib.org), парафирани на всяка страница, датирани и надлежно подписани от
името на Република България, в качеството
є на Кредитополучател, заедно със заверено
копие от съответните пълномощия за подписване, освен ако вече не са предоставени,
до и не по-късно от 30 април 2021 г.
С уважение,
ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
Масимо Ново,
началник на отдел в
дирекция „Правна“ на ЕИБ
Признато и прието за
и от името на
Република България,
действаща чрез своето
Министерство на
финансите, представлявано
от министъра на финансите
като Кредитополучател:
Кирил Ананиев
Дата: 19 март 2021 г.

Елеонора Вернано,
юрисконсулт

Приложение I
към Писмо за изменение № 1
<<А.1. ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
A.1.1 Цел, място
Заемът от ЕИБ ще подкрепи потребността от национално съфинансиране, както е
определено в Споразумението за партньорство (СП) и Оперативните програми (ОП),
съфинансирани от Европейските структурни
и инвестиционни фон дове (ЕСИФ), през
прог рамни я период 2014 – 2020 г. Банката ще подк реп я Оперативните прог рами
в секторите на транспорта (вк лючително
градски транспорт) и околната среда, в които Банката е придобила добри знания при
предоставянето на предишно финансиране
и техническа помощ. Транспортните схеми,
финансирани чрез Механизма за свързване
на Европа (МСЕ), също са допустими. След
искане от страна на Кредитополучателя тази
операция също обхваща и други сектори и
Оперативни програми, включени в Споразумението за партньорство 2014 – 2020, както
са определени по-долу. Всички схеми ще се
изпълняват в Република България, допустима съгласно Правилата за допустимост в
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рамките на политиката на сближаване на ЕС
(по-слабо развити региони) и целта на ЕИБ
по отношение на приоритетните региони за
сближаване.
A.1.2 Описание (обхват на проекта на ЕИБ)
Оперативна
програма (ОП)

Приоритетни оси

ОП „Транспорт и ПО – 1 „Развитие на железотранспортна ин- пътната инфраструктура по
ф р а с т р у к т у р а“ „основната“ и „разширената“
Трансевропейска транспортна мрежа“;
ПО – 2 „Развитие на пътната инфраст ру к т у ра по „основнат а“ и „ра зш и р енат а“
Трансевропейска транспортна мрежа“;
ПО – 3 „Подобряване на интермодалността при превоза
на пътници и товари и развитие на устойчив градски
транспорт“;
ПО – 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на
трафика, подобряване на безопасността на транспорта“;
ПО – 5 „Техническа помощ“
ОП „Околна
среда“

ПО – 1 „Води“
ПО – 2 „Отпадъци“
ПО – 3 „НАТУРА 2000 и Биоразнообразие“
ПО – 4 „Превенция и управление на риска от наводнения“
ПО – 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“
ПО – 6 „Техническа помощ“

ОП „Региони в ПО – 1 „Устойчиво и интеграстеж“
рирано градско развитие“,
Схемите в областта на енергийната ефективност и сградите подлежат на критерии
за допустимост, определени в
секция „Специфични критерии
за допустимост за ОП „Иновации и конкурентоспособност и
енергийна ефективност“.
ПО – 6 „Рег иона лна п ът на
инфраструктура“
Ме х а н и з ъ м з а Транспортни проекти
свързване на
Европа (МСЕ)

ВЕСТНИК
Оперативна
програма (ОП)
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ОП „Иновации ПО 1 „Технологично развитие
и кон к у р ен т о - и иновации“
способност“
ПО 2 „Предприемачество и
капацитет за растеж на МСП“
ПО 3 „Енергийна и ресурсна
ефективност на предприятията“
Схемите по приоритетните
оси 1, 2 и 3 са предмет на
критериите за допустимост,
определени по-долу в заглавието „Специфични критерии за
допустимост за ОП „Иновации
и конкурентоспособност и енергийна ефективност“.
ПO 5 „Техническа помощ“

Възможно разширяване на операцията
за други сектори може евент уално да се
разглежда на по-късен етап въз основа на
капацитета за усвояване и потребностите от
финансиране в приоритетните сектори, при
искане от страна на българското правителство
и след предварителна оценка на Банката.
A.1.3 Специфична допустимост в сектора
на общинските (твърди) отпадъци
Допустими: В съответствие с принципа на
йерархичност и принципа на предварителните условия допустими проекти за ЕИБ са:
оборудване за системи за разделно събиране, устройства за рециклиране, инсталации
за биомаса, съоръжения за компостиране,
инсталации за анаеробно разлагане, както
и дейности за техническа помощ за Управляващите органи и крайните бенефициенти
за ускоряване на инвестициите.
Недоп ус т и м и п роек т и са: п роек т и за
опасни отпадъци, проекти за отпадъци от
здравеопазването, инсинератори на отпадъци,
събиране и третиране на опасни отпадъци,
масово изгаряне на отпадъци. Тези видове
проекти не могат да бъдат представяни за
разпределение по този рамков инструмент
(а само отделно за разглеждане от ЕИБ).
A.1.4 Специфични критерии за допустимост за ОП „Иновации и конкурентоспособност и за енергийна ефективност“
A.1.4.1 Допустими крайни бенефициенти
– Д оп устими к райни бенефициенти са
субекти от частния и публичния сектор, които не осъществяват изключени
дейности, както са определени в точка
A.1.1.5 „Изключени дейности на ЕИБ“.
– К райни бенефициенти (вк лючително
МСП/Предприятия със средна капитализация) са изключени от финансиране
от ЕИБ, ако те са предмет на решение
на ЕИБ за изключване, което е в сила
към датата на подписване на правната
документация относно финансирането
на съответния проект. Решенията на
ЕИБ за изключване се вземат в съот-
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ветствие с Политиката за изключване на
ЕИБ, публикувана на уебсайта на ЕИБ
(http://www.eib.org/about/accountability/
anti-fraud/exclusion/index.htm).
A.1.4.2 Допустими разходи за проекти
Следните категории разходи са допустими
за разпределяне на финансиране от ЕИБ като
част от проектите, изпълнявани от крайните
бенефициенти:
а) з ак у п у ване, обновяване и ли разширяване на материални активи, включително разходите за разработване и
планиране по време на строителната
фаза; закупуване на активи, различни
от недвижими имоти (например строително оборудване), с цел отдаването
им под наем на трети страни;
b) и нвестиция в нематериални активи, т.е.:
(i) Р а з ход и з а Н И РД (вк л юч и т е л но
брутни заплати на персонала, пряко
свързани с компонентите на научноизследователска, развойна и иновационна дейност на фирмата, както
и разходи за развитие на концесии,
патенти, лицензи, търговски марки
и подобни права и активи), включително следните елементи:
– П реки разходи за персонал (заплати) на изследователи, техници и
помощен персонал;
– И знесени НИРД;
– Д руги оперативни разходи, като
разходи за материали, приспособления и подобни средства за производство, направени от дейностите
по НИРД;
– Р азходи за услуги напр. използвани
за експлоатацията и поддръжката
на изследователските съоръжения,
за самото изследване, специализирани лаборатории за анализ;
– Р ежийни разходи, направени дирек т но пора д и изследоват елск и
проект;
– Потребителски такси за изследователско оборудване или съоръжения;
– П рототипи, демонстрационни проекти и първо търговско приложение;
– Р азходи за защита на правата на
интелектуална собственост и поддръжка.
(ii) з акупуване на лицензи за процес,
софтуер и други права и активи с
присъщ производствен капацитет;
c) оборотни средства;
З а МСП и предприятия със средна капитализация: Финансиране на оборотни
средства, необходими за оперативната
дейност на к райните бенефициенти,
напр. краткотрайни активи като запаси
(суровини, незавършено производство
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и г о т ови п род у к т и) и взема н и я, са
допустими за разпределяне на финансиране от ЕИБ, включително когато
са предоставени от Кредитополучателя
като револвиращи (напр. овърдрафт)
инструменти, при условие че тези инструменти са за период от минимум
2 години.
З а други субекти: увеличение на оборотните средства, необходимо за разширяване на бизнес дейността в резултат на
допустимия проект. Само физическата
част, така наречените постоянни запаси, може да бъде капитализирана
и вк лючена в проекта. Постоянните
запаси включват суровини и консумативи, незавършено производство, готови
прод у к ти и резервни части. Всичк и
други части от оборотните средства
(като търговски вземания и активи в
паричен еквивалент) не са допустими.
– Недопустими категории разходи, които
могат да бъдат включени в общите разходи по проекта.
Н якои недоп уст ими разходи са част
от общите разходи по проекта, но не
са допустими за финансиране от ЕИБ,
включително:
a) з акупуването на земя, доколкото това
е технически важно за инвестициите;
b) з акупуване на нематериални активи
като лицензи за използване на негенерирани публични ресурси 1 , патенти, брандове, търговски марки и
подобни права и активи, включително
лицензи или права за експлоатация
на минерални ресу рси и права на
производство в земеделския сектор;
c) т арифи (т.е. данък или мито, които
трябва да бъдат платени във връзка
с внос или износ);
d) р азходи за финансиране по време на
строителството.
– Недопустими категории разходи, които
да бъдат изключени от общите разходи
по подпроект:
a) з акупуване на земя, която не е технически важна за инвестициите;
b) з акупуване на земеделска земя;
c) з акупуване на гуд уил (бизнес репутация);
d) в ъзстановими данъци като данък върху
добавената стойност (ДДС).
Проектите няма да са свързани със:
a) п окупка (или изграж дане или обновяване) на недви ж ими имоти с цел
Негенерираните публични ресурси се отнасят до
„монополни права“, които не изискват инвестиция
за създаване на такива права. Например правото
да се използва излъчвана честота не се нуждае от
инвестиция от органа, който предоставя честотата.
1
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продажба или отдаване под наем на
сградата на трета страна;
b) п редоставяне на пот реби телско финансиране;
c) ч исто финансови трансакции, които се
отнасят до разходи, които не водят до
допълнителни капиталови разходи или
оперативна дейност на предприятието (като търговия с публични акции,
други ценни книжа или друг финансов
продукт, рефинансиране на заемите на
предприятието), включително промяна
на собственост та (напр. сливани я и
придобивания);
d) п о отношение на енергийния сектор
проектите няма да са свързани със:
(i) Нови газови котли с всякакъв капацитет; подмяна на големи газови
котли с мощност над 20 мегаватчаса.
(ii) В ъгледобив, преработка, транспорт
и съхранение.
(iii) П роучване и производство на нефт,
рафиниране, транспорт, разпространение и съхранение.
(iv) П роучване и производство на природен газ, втечняване, регазификация, транспорт, разпределение и
съхранение.
(v) П роизводство на електроенергия,
надвишаващо стандарта за емисиите (т.е. 250 грама CO2е на киловатчас електроенергия), приложим
за елект роцент ра ли, работещи с
изкопаеми горива и когенерационни
централи, геотермални и водноелектрически централи с големи
резервоари.
(vi) И зграждане на нови сгради и основна рехабилитация на съществуващи
сгради (надвишаващи 25 % от повърхността или 25 % от стойността
на сградата без земята), които не
отговарят на националните енергийни стан дарти, определени от
Дирек тивата за енергийните характеристики на сградите (EPBD,
2018/844/ЕС) в рамките на ЕС.
За проекти, свързани с производството на
енергия/топлина чрез използване на биомаса,
трябва да бъдат изпълнени следните условия
за устойчивост на биомасата:
(i) И зходните суровини трябва да са от
незамърсено биогориво в рамките на
ЕС или да са сертифицирани за устойчивост, когато се доставят извън ЕС;
(ii)   Горските суровини трябва да бъдат
с е р т ифи ц и р а н и в с ъ о т в е т с т вие с
международните стандарти за сертифициране на устойчиви гори;
(iii) И зползването на продукти от палмово
масло или суровини от тропически
гори/защитени обекти са изключени.
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Защитените обекти включват обекти
от Натура 2000, определени съгласно
законодателст вото на ЕС, обек т и,
признати съгласно Рамсарската, Бернската (Емералдова мрежа) и Бонската
конвенции и зони, определени или
идентифицирани за определяне като
защитени зони от националните правителства.
За да се избегне съмнение, горните условия за производство на енергия/топлина/
охлаждане се отнасят също и за основно
неенергийни подпроекти, напр. съоръжение
за производство на цветя.
A.1.4.3 Финансови инструменти за подобряване на достъпа до финансиране на МСП
и предприятията със средна капитализация
Допустими крайни бенефициенти
– Д оп устими к райни бенефициенти са
малки и средни предприятия („МСП“),
определени като предприятия с по-малко от 250 служители (в еквивалент на
пълно работно време) или „Предприятия
със средна капитализация“, определени
като предприятия с минимум 250, но
под 3000 служители (в еквивалент на
пълно работно време).
П редприятие е всяко образувание, което
се занимава с икономическа дейност,
независимо от правната му форма, като
по този начин обхваща и семейни фирми,
партньорства, свободни професионалисти и асоциации, редовно занимаващи се
с икономическа дейност. Самонаетите
лица са допустими крайни бенефициенти, ако са записани в бизнес регистър
и притежават ДДС номер.
З а да се установи статутът на МСП/
Предприятие със средна капитализация,
броят на служителите му се изчислява
в съответствие с Препоръка 2003/361/
ЕО на Европейската комисия относно
дефиницията за микро-, малки и средни предприятия („Препоръка на ЕК“),
която влезе в сила на 1 януари 2005 г. 2
– К райните бенефициери не трябва да
имат за основна дейност един от изключените сектори, както е определено в
Приложение I.
Допустими проекти/инструменти
– Д оп ус т и м и т е и нс т ру мен т и могат да
вк лючват г ран т ове, заеми и (к вази)
капиталови вноски;
– Д оп устимите схеми не т рябва да са
свързани с изключени сектори, както
са определени в Приложение I.

Официален вестник на Европейския съюз L124 от
20 май 2003 г., стр. 36 – 41 (http://ec.europa.eu/growth/
smes/business-friendly-environment/sme-definition_en).
2
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A.1.4.4 Критерии за допустимост за проекти в областта на кръговата икономика
Проекти в областта на кръговата икономика

Специфични критерии за допустимост

1. Ф аза на проектиране/производство – кръгов дизайн/входен бизнес модел
a) П
 роектиране (вкл. НИРД) и производство на: – ��������������������������������������������
Новите материали трябва да бъдат конкуренто– н ови продукти и активи за дълъг живот и/
способни със съществуващите (необработени)
или модулност за лесна поддръжка, ремонт,
материали.
демонтаж, поправка, повторно производство
или рециклиране;
– н ови материали за по-висока рециклируемост
или биологична разградимост.
b) Н ИРД, мащабиране и внедряване на ключови – Доказани при ниво на технологична готовност
4 и по-високо.
технологични процеси (включително машини,
оборудване), подпомагащи проекти за кръгова
икономика и бизнес модели във фазите на производството, употребата и възстановяването на
стойността (например 3D печат и други модерни
производствени технологии, усъвършенствана
технология за механично или химическо рециклиране на пластмаса и др.).
c) И зползване на вторични суровини и химикали, – Вторичните суровини трябва да бъдат конкурентни
оползотворени от отпадъци, остатъци и страничили допълващи съществуващите (необработени)
ни продукти като суровина за нови продукти.
материали.
d) З
 амяна на токсични, опасни и други субстанции – Новите/вторичните суровини трябва да бъдат
и материали, които намаляват възможността
конкурентни или допълващи съществуващите
за повторна употреба или рециклиране на про(необработени) материали.
дукти и активи.
2. Ф аза на използване – бизнес модел – оптимална употреба и удължаване на живота
a) Р
 емонт, обновяване или преработка на продукти – Поправените, ремонтираните или преработени
и компоненти.
продукти или компоненти трябва да отговарят на общоприетите/изисквани индустриални
стандарти.
– ИЗКЛЮЧЕНО: Работа с продукти, съдържащи
опасни материали или вещества.
b) П ромяна на предназначението и обновяване на – О тнася се за частичната или пълната промяна
излишни активи и изоставени сгради.
на предназначението на обществени, търговски или промишлени сгради (вкл. религиозни,
културни, военни и подобни), предназначени за
разрушаване или без функция за нови обществени/социални цели.
– О бновените сгради трябва да отговарят на общоприетите/изисквани индустриални стандарти.
– ИЗКЛЮЧЕНО: Сгради или активи, изискващи отстраняване и обезвреждане на опасни материали
или почистване на замърсени почви.
c) Обеззаразяване/рехабилитация и реконструкция – ИЗКЛЮЧЕНО: Терени, които изискват отстрана изоставени площадки.
няване и обезвреждане на опасни материали или
почистване на замърсени почви.
d) Б
 изнес модели – продукт като услуга, включващи Приема се, че моделите продукт като услуга и
принципите на кръговата икономика.
лизинговите модели допринасят за кръговата
e) Бизнес
�����������������������������������������
модели – споделяне на продукти/ак- икономика само ако са изпълнени поне едно от
тиви, включващи принципите на кръговата следните условия:
– Договорната структура показва, че бизнес моделът
икономика.
се основава на услуги (модели на заплащане за
f) Лизингови/абонаментни
�������������������������������������������
бизнес модели, включупотреба, модели, базирани на ефективността).
ващи принципите на кръговата икономика.
– Бизнес моделът преследва удължаване на живота
на продукта/актива чрез поне една от следните
характеристики:
○ к ръгов дизайн (напр. увеличаване на издръжливостта, модулността, лесното разглобяване
и ремонт);
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Специфични критерии за допустимост
○ с истеми за прогнозна поддръжка (напр. включващи интелигентно управление на данни и IТ
системи за поддръжка, насочени към удължаване на живота на актива).
– П редвидени са разпоредби за връщане на продукти/активи в края на първия жизнен цикъл
на лизинга с последващо обновяване/ремонт,
за да се даде възможност за повторно отдаване
под наем за допълнителни лизингови жизнeни
цикли в състояние „като ново“ и възстановяване/
рециклиране на излезлите от употреба материали
в края на живота на актива.

3. С лед фазата на използване – бизнес модел за възстановяване на стойността
a) Услуги
���������������������������������������������
за връщане на излезли от употреба про- – ИЗКЛЮЧЕНО: Работа с продукти, компоненти,
дукти, компоненти и опаковки за последваща
съдържащи опасни материали или вещества.
повторна употреба, обновяване и рециклиране.
b) О тделно събиране на рециклируеми материали Изходни изисквания:
и биоотпадъци:
– С истемите за събиране трябва да бъдат в съ– К офи за събиране на отпадъци, контейнери,
ответствие с регионалните и местните планове
контейнери за строителни отпадъци.
за управление на отпадъците, да насърчават
– Подземни контейнери за отпадъци и системи
взаимното допълване и да избягват ненужни
за събиране.
съкращения в системата.
– Д руго оборудване за повишаване на ефек- – ИЗКЛЮЧЕНО: Системи за събиране с основна цел
тивността и/или качеството на разделното
събиране на остатъчни отпадъци за предварителна
съби ране на от па дъци (нап р. системи за
обработка или стабилизиране преди обезвреждаоптимизиране на пътищата за събиране, обоне, включително оползотворяване на енергия при
рудване, необходимо за прилагане на схеми
изгаряне на отпадъци или други съоръжения за
за плащане при изхвърляне и др.).
термична обработка.
– П ревозни средства за събиране и транспортиране на отпадъци.
– Г раждански центрове за събиране на битови
отпадъци, напр. обемисти отпадъци, строителни отпадъци, опасни битови отпадъци.
c) Преработване на отпадъци, остатъци и странични Изходни изисквания:
продукти във вторични суровини чрез механич- – С амо процеси, водещи до оползотворяване на
ни и/или химични процеси на трансформация:
вторични суровини от отпадъци, остатъци от
– С ортиране, преработка и оползотворяване на
странични продукти чрез механични или химатериали от отделно събрани рециклируеми
мични процеси, с изключение на превръщането
отпадъчни материали и излезли от употреба
в алтернативни горива.
продукти (направени например от хартия/ – ИЗКЛЮЧЕНО: Обработка на опасни отпадъци или
картон, метали, стъкло, пластмаси, текстил,
отпадъци с опасни компоненти.
дърво).
– О бработка и оползотворяване на материали
от отпадъци от строителство и разрушаване.
– Д емонтаж, обработка и възстановяване на
материали от излезли от употреба превозни
средства.
– Демонтаж, обработка и оползотворяване на
материали от отпадъчно електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).
– О бработка и оползотворяване на материали
от каучукови отпадъци като използвани гуми.
d) Събиране
���������������������������������������������
и последващо възстановяване на неорганични и органични субстанции чрез химични
и физико-химични процеси:
– С ъбиране на неорганични и органични субстанции за последващо оползотворяване/
рециклиране.
– В ъзстановяване на неорганични и органични
вещества чрез химични и физико-химични
процеси (включително специализирани системи за сметосъбиране):
○ Възстановяване/регенериране на използвани
разтворители за повторна употреба.
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○ Р
 егенериране на киселини или основи за
повторна употреба.
○ Възстановяване на използвани за намаляване
на замърсяването компоненти, за повторна
употреба.
○ В ъзстановяване на компоненти от катализатори.
○ Повторно рафиниране на отработени масла
за използване като горива.
○ В ъзстановяване на метали от фотографски
отпадъци, напр. разтвор за фиксация или
фотографски филми и хартия.
e) Производство
�������������������������������������������
на компост от биологични отпа- Изисквания към суровината:
дъци, отделени от източника:
– О тделени от източника, общински биоотпадъци
– Централизирани съоръжения за компостиране.
от частни и обществени градини/паркове, как– К омпостери за дома, предоставени на частни
то и подобни отпадъци от селското и горското
домакинства като част от програмите за престопанство (вж. критерии за устойчивост на
дотвратяване на битови отпадъци.
земеделието, горите и земеползването и огра– Вътрешни инсталации за компостиране.
ничения върху добитъка).
– Утайка от анаеробна обработка на сегрегирани
биоотпадъци от източника.
Изходни изисквания:
– К омпостите трябва да отговарят на всички стандарти за качество на продукта, за да се използват
като торове за растения, подобрители на почвата
или за озеленяване, без депониране.
f) И
 звличане на химикали, хранителни вещества Изисквания към суровината:
или други биоресурси от биологични отпадъци, – О тделени от източника, общински биоотпадъци
органични утайки или други органични страот частни и обществени градини/паркове, какнични продукти и остатъци:
то и подобни отпадъци от селското и горското
– В ъзстановяване на химикали и биоресурси в
стопанство (вж. критерии за устойчивост на
биотехнологични каскадни системи.
земеделието, горите и земеползването и огра– Възстановяване на хранителни вещества (азот,
ничения върху добитъка).
фосфор) за производство на минерални торове. Изходни изисквания:
– В ъзстановените продукти трябва да отговарят
на всички съответни стандарти за качество и
безопасност на продукта.
g) Производство
������������������������������������������
на стандартизирано твърдо го- Изисквания към суровината:
риво (пелети или брикети) от селскостопански – И зползваните изходни суровини трябва да бъдат
и горски остатъци или странични продукти.
технически и/или икономически неизползваеми,
или нерециклируеми отпадъци, остатъци или
h) П роизводство на биогорива от биологични
странични продукти от общински, търговски,
отпадъци, странични продукти от биомаса и
промишлени, горски или земеделски източници.
остатъци:
–
С

месването на различни органични суровини не
– Производство на биовъглен от отпадъчна
трябва да компрометира последващото третиране
дървесина.
и използване на странични продукти (например
– Производство на биодизел от използвано готкато остатъци от анаеробно разграждане), както
варско масло и животинска мазнина.
е споменато по-долу.
– Производство на биоетанол от хранителни и
– З а селскостопански или горски отпадъчни судруги органични отпадъци.
ровини се прилагат допълнителни критерии за
– Производство на биогаз от биоотпадъци или
устойчивост за селското стопанство, горското
мокри остатъци от биомаса, чрез анаеробно разстопанство и земеползването и ограниченията
граждане (включително инсталации за почиствърху добитъка.
ване и оползотворяване на енергия (виж точка
–
З

а съоръжения за анаеробно разграждане (биогаз)
i) по-долу) и/или инсталации за съхранение и
с
инвестиционни разходи:
транспорт на биогаз.
< 5 млн. EUR: минимум 25 % от суровината
i) В
 ъзстановяване на енергия от нерециклируеми
трябва да бъде доставена от притежателите на
странични продукти и остатъци от биомаса (като
проекта.
електричество и/или топлина).
> 5 млн. евро: изискват се минимум 5 години
правно обвързващи и изпълними договори за
доставка на суровини.
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Специфични критерии за допустимост
– П
 роекти само за електричество са приемливи
само при липса на достатъчно местно търсене
на топлина или охлаждане.
– В сички инсталации трябва да използват най-съвременна технология, по-специално по отношение
на изтичането на метан.
Изходни изисквания:
– В ъзстановените биогорива трябва да отговарят
на всички съответни стандарти за качество и
безопасност на продуктите.
– К ъдето е уместно, страничните продукти, получени в резултат на производството на биогорива
(като остатъци от анаеробно разграждане), се
насочват към последваща обработка за стабилизиране и кондициониране, позволяваща
окончателното използване като растителен тор,
подобрител на почвата или за озеленяване, не
се разрешава депониране.
Типовете проекти, които принципно са изключени
от Списъка на категорично изключените:
– Възстановяване на енергия чрез изгаряне или друга
форма на термична обработка на биоотпадъци или
биомаса като част от смесени остатъчни отпадъци
от общински или други източници, или всякакъв
вид произведени от тях отпадъчни горива/твърди
горива от отпадъчни материали.

j) В
 ъзстановяване на енергия от биогаз/сметищен
газ (като електричество, топлина, биометан
или биометанол за включване в мрежата или
използване като гориво за превозни средства):
– И нсталации за събиране и почистване на
сметищен газ.
– И нсталации за производство на електричество
и/или топлина от сметищен газ.
– И нсталации за съхранение и транспортиране
на биометан, произведен от сметищен газ.
– И нсталации за производство на биометанол
от остатъчен биогаз.

Изходни изисквания:
– П роекти само за електричество са приемливи
само при липса на достатъчно местно търсене
на топлина или охлаждане.
Типовете проекти, принципно изключени от Списъка
на категорично изключените:
– Системи за събиране на сметищен газ без оползотворяване на енергия (само изгаряне).

k) В
 ъзстановяване на отпадъчна топлина, напр. от
промишлени процеси, сгради, отпадъчни води:
– В ъзстановяване на нискотемпературна отпадна топлина от вентилационни и климатични
системи, както и отпадъчни води в/от сгради.
– В ъзстановяване на отпадъчна топлина от
промишлени процеси (напр. отпадъчни газове,
отпадъчни води) и превръщане в използваема
топлинна енергия и/или електричество.
l) �������������������������������������������
Улавяне, почистване, съхранение и транспортиране на въглеродни емисии от промишлени
източници в подготовката за използване в
промишлени или селскостопански приложения
(оранжерии).
m) П реобразу ване на въглеродни те емисии в
метанол, използвайки устойчиво произведена
енергия.
n) В ъзстановяване на остатъчен природен газ чрез Изискване: Само ако природният газ не може да
превръщане в метанол.
бъде възстановен по-икономично по други начини.
o) Повторна употреба на пречистени отпадъчни – ИЗКЛЮЧЕНО: Повторна употреба на пречистени
води:
промишлени отпадъчни води за други цели, различни
– О борудване и инсталации за допълнителна
от промишлеността.
обработка и �������������������������������
кондициониране�����������������
за повторна употреба, полагане на тръбопроводи и изпомпване.
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Специфични критерии за допустимост

4. К
 ръгова подкрепа – за всички бизнес модели
а) Р
 азработване и внедряване на услуги (вк л.
инструменти, основаващи се на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за
предсказуема поддръжка, ремонт и обновяване
с цел удължаване на живота на продуктите и
активите.
b) Р азработване и внедряване на паспорти на
материалите и други цифрови инструменти и
приложения за улесняване на проследяването,
маркетинга и търговията с вторични суровини
и продукти за повторна употреба, ремонт или
рециклиране.

A.1.4.5 ТЕХНИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
СЕКТОР: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (EE)
ТЕХНОЛОГИЯ
Всички технологии

ТЕХНИЧЕСКИ КРИТЕРИИ
(Само за допустими за ЕИБ проекти)
Проекти, при които инвестицията е мотивирана от енергийна ефективност.

Енергийна ефективност – Инвестициите са допустими като енергийна ефективност, ако са основно
Производствени съоръ- мотивирани от енергийна ефективност и са изпълнени следните условия:
жения (промишленост) а. Рехабилитацията на съоръжението няма да увеличи значително капацитета на съоръжението. Счита се, че капацитетът не се е увеличил
значително, ако общите емисии на парникови газове от промишленото
съоръжение няма да се увеличат в резултат на проекта. С други думи,
всяко увеличение на емисиите, произтичащо от увеличаването на капацитета, трябва да бъде напълно компенсирано чрез спестяване на емисии
от мерките за енергийна ефективност на съществуващия капацитет.
b. Допустимите мерки за енергийна ефективност трябва да бъдат определени въз основа на:
I. е нергиен одит (в съответствие с европейския стандарт EN 16247
Енергия или негов еквивалент), или
II. с ъответствие със схема за бял сертификат, или
III. с писък на мерките, създаден от ЕИБ или друг прозрачен пропорционален метод, приемлив за Банката, който показва подобрението в
енергийните характеристики.
Енергийна ефективност –
Високоефективно комбинирано производство на
топлинна и електрическа
енергия

Като цяло само проекти, използващи възобновяеми енергийни източници,
са допустими за подкрепа от банката.
Като изключение от това правило газовите инсталации за ко/тригенерация
могат да бъдат допустими, ако отговарят на следните три критерия. Изчисленията се извършват, като се използва методологията за високоефективно
комбинирано производство на енергия, предвидена в Директива 2012/27/
ЕС на ЕС и свързаните с нея решения 2011/877/ЕС и 2008/952/ЕК:
· Н ай-малко 50 % от генерираната електроенергия идва от високоефективно
комбинирано производство, т.е. поне 50 % от генерираната електроенергия е комбинирано произведена и икономиите на първична енергия за
това комбинирано производство и полезна топлина достигат поне 10 %
(основно условие).
· Постигат се поне 5 % нетни икономии на първична енергия на годишна
база за цялата генерирана електроенергия и полезна топлина (допълнителен критерий за защита).
· К о/тригенерацията от газово гориво е допустима само ако емисиите на
въглероден диоксид са под прага за стандарта за ефективност на емисиите на Банката от 250 грама еквивалент на въглероден диоксид на
киловатчас произведена електроенергия.
· Високоефективна микрокогенерация, интегрирана в сгради (електрическа
мощност < 50 киловата електроенергия), е допустима, ако е клас А или
по-висок, или ако няма наличен етикет, глобална ефективност от 90 %.
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СЕКТОР: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (EE)
ТЕХНОЛОГИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ КРИТЕРИИ
(Само за допустими за ЕИБ проекти)
· И
 нвестициите за комбинирано производство на енергия, използващи
биомаса, които не отговарят на горните критерии, са допустими като
„инвестиции за възобновяема енергия“ чрез процента на енергийното
съдържание, осигурявано от биомасата, при условие че то отговаря на
приложимите критерии за допустимост за схеми за биомаса. Банката
изисква всички проекти да бъдат съобразени с критериите за устойчивост
на източниците на биомаса и за намаляване на емисиите от парникови
газове, определени в Директива 2018/2001. Банката може да изиска допълнителни критерии за устойчивост и сигурност на доставките на биомаса.

Проекти за обществено Допустими са рентабилни инвестиции за подобряване на енергийните хаосветление 
рактеристики на общественото осветление. Допустими са само мерките,
идентифицирани от енергиен одит, извършен в съответствие с EN 16247
(или друг еквивалентен стандарт). Очакваните икономии на енергия ще
произтичат от сравнение с базовата линия.
Разширяването или изграждането на нови системи за обществено осветление като цяло се изключва.
Мрежи за централно ото- Банката ще подкрепя възстановяването или разширяването на съществупление/централно охлаж- ващи мрежи или изграждането на нови мрежи, ако в резултат на проекта
дане
няма да се увеличава изгарянето на въглища, торф, нефт или неорганични
отпадъци на годишна база.
• Изграждането
����������������������������������������������������������������������
на нова мрежа за централно отопление/охлаждане, обновяването или разширяването на съществуваща мрежа за централно отопление/
охлаждане е допустимо, ако i) системата отговаря на определението за
ефективно централно отопление/охлаждане в Директивата за енергийна
ефективност на ЕС, т.е. система, използваща поне 50 % възобновяема
енергия или 50 % отпадъчна топлина, или 75 % комбинирана топлина,
или 50 % от комбинация от такава енергия и топлина, и ii) в резултат на
проекта няма да има нетно увеличение на емисиите на парникови газове от въглища, торф, нефт или неорганични отпадъци на годишна база.
• Р
 еконструкция или разширяване на съществуваща мрежа за централно
отопление/охлаждане, която не отговаря на определението за ефективно
централно отопление/охлаждане в Директивата за енергийна ефективност
на ЕС е допустима (за банково финансиране и съгласувано действие/
смекчаване/енергийна ефективност), ако i) инвестициите са включени в
единен инвестиционен план в рамките на определен срок, който очертава как всяка от мерките в комбинация с другите ще позволи дейността
да съответства на определението за ефективно централно отопление/
охлаждане, т.е. система, използваща поне 50 % възобновяема енергия
или 50 % отпадъчна топлина, или 75 % комбинирана топлина, или 50 %
от комбинация от такава енергия и топлина, и ii) в резултат на проекта
няма нетно увеличение на емисиите на парникови газове на годишна база.
Допустими са нови системи или разширение на съществуващи системи, при
условие че централното отопление/охлаждане може да се разглежда като
жизнеспособно дългосрочно решение с най-ниски разходи в сравнение с
жизнеспособни алтернативни системи като индивидуални системи за отопление/охлаждане в сгради, включително външни фактори за околната среда.
Икономи я на енерги я/ Ремонт на сгради. Всички капиталови разходи, свързани с подобряване на
енергийна ефективност енергийната ефективност на сградната обвивка и строителните системи,
в сгради
са допустими, ако
а. Мерките за обновяване са в съответствие с националните стандарти за
енергийни характеристики и в съответствие със списъка на допустимите
мерки (вж. по-долу). Организаторите на проекти трябва да гарантират,
че техните мерки за обновяване са в съответствие с националните
стандарти за енергийни характеристики.
b. О чакваните икономии на енергия са посочени от енергиен одит (в съответствие с европейския стандарт за енергиен одит EN 16247 Energy), от
сравнение между сертификат за енергийни характеристики преди и след
работа (сертификат за енергийни характеристики съгласно Директивата
относно енергийните характеристики на сградите) или друг прозрачен
и пропорционален метод, приемлив за банката.
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СЕКТОР: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (EE)
ТЕХНОЛОГИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ КРИТЕРИИ
(Само за допустими за ЕИБ проекти)
с. Н
 ационалните стандарти за енергийни характеристики на сградите са
в съответствие с Директивата относно енергийните характеристики на
сградите, т.е. съответстват на оптималното ниво на разходите.
>Отчитане и наблюдение: (да се съхранява във файл):
Икономиите на енергия и капиталовите разходи за енергийна ефективност трябва да бъдат документирани и отчетени или чрез енергиен одит,
сертификат за енергийна ефективност на сградата преди и след работа
или сертифициране за съответствие със списъка на допустимите мерки,
приемливи за Банката.
Списък на допустимите стандартни мерки за инвестиции в сгради
ЗА СГРАДНАТА ОБВИВКА:
· Топлоизолация на обвивката на сградата: Изолационни материали
(включително бариери за водна пара, атмосферни мембрани, мерки
за осигуряване на херметичност, мерки за намаляване на ефекта от
термомостове и скелета) и продукти за полагане на изолацията върху
обвивката на сградата (механични крепители, лепило и др.) – Разходи
за проектиране – Разходи за монтаж – Разходи, свързани с енергията на
други строителни материали, ако е приложимо.
· Топлоизолация на прозорци и врати: разходи за остъкляване и/или
подобряване на остъкляването, рамка, уплътнения и набивки, монтаж.
· Д руги компоненти за термично обновяване, мерки, свързани със сградата,
с въздействие върху топлинните характеристики: Това може да включва
напр. външни засенчващи устройства, слънчеви системи за контрол и
пасивни системи, които не са обхванати другаде.
· Преоборудване на съществуващи сгради: Архитектурни или строителни
промени, които позволяват намаляване на потреблението на енергия.
ЗА СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ
· О топление на помещения: Оборудване за генериране и съхранение (котел,
резервоар за съхранение, контроли за генериране на топлина) – Разпределение (циркулатор, вентили на веригата, регулатори на разпределението) – Излъчватели (радиатори, таванно/подово отопление, вентилаторни
конвектори, контролери на емисиите) – Проектни разходи – Инсталационни разходи.
· Битова топла вода: – Генериране и съхранение (включително слънчеви
топлинни системи, бойлер, резервоар за съхранение, контролери за генериране на топлина) – Разпределение (циркулатор, вентилни вериги/
смесителни клапани, разпределителни контролери) – Излъчватели (изпускателни кранове, душ глава) – Разходи за проектиране – Инсталационни
разходи (включително изолация на системата и тръбите).
· В ентилационни системи: Оборудване за генериране и оползотворяване на
топлина (топлообменник, предварителен нагревател, блок за рекуперация
на топлина, контролери за генерирана топлина) – Разпределение (вентилатори, циркулатори, клапани, филтри, разпределителни контролери) – Излъчватели (вентилационни канали, изпускателни вентилационни отвори,
контролери на емисиите) – Разходи за проектиране – Разходи за монтаж.
· О хлаждане: Тъй като трябва да се осигури комфортна вътрешна температура, могат да се вземат предвид пасивни или активни мерки за охлаждане
или комбинация от двете (осигуряване на необходимото охлаждане) в
зависимост от конкретните климатични условия. В тази категория се имат
предвид разходите за системи за активно охлаждане. Пасивните мерки за
охлаждане обхващат избора на еталонни сгради (например масивност на
сградата) или обхващат категорията „топлоизолация“ (например изолация
на покриви за намаляване на необходимостта от охлаждане) или категорията „Други мерки, свързани със сградата, с въздействие върху топлинните
характеристики“ (напр. външно засенчване). Инвестиционните разходи за
активни охладителни системи включват: Оборудване за производство и
съхранение (генератор, термопомпа, резервоар за съхранение, контролери за генериране на топлина) – Разпределение (циркулатор, регулаторни
вентили, разпределителни контролери) – Излъчватели (таванни/подови/
греди; вентилаторни конвектори, контролери на излъчването) – Разходи
за проектиране – Разходи за инсталиране.
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СЕКТОР: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (EE)
ТЕХНОЛОГИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ КРИТЕРИИ
(Само за допустими за ЕИБ проекти)

· О
 светление: Източници на светлина и осветителни тела – Свързани
системи за управление – Приложения за увеличаване на използването
на дневна светлина – Разходи за проектиране – Разходи за монтаж.
· А втоматизация и контрол на сградите: Системи за управление на сгради, които въвеждат надзорни функции (отделни контролни системи се
отчитат в рамките на конкретната система) – Техническа интелигентност,
централен контролер – Контролери (генериране, разпределение, излъчватели, циркулатори) – Задeйстващи механизми (генериране, разпределение,
излъчване) – Комуникация (проводници, предаватели) – Разходи за проектиране – Разходи за инсталиране и програмиране.
· С вързване към енергийно снабдяване (мрежа или съхранение): Инвестиционните разходи могат да включват: – Разходи за първо свързване
към енергийната мрежа (напр. Централно отопление, фотоволтаична
система) – Необходими свързани инсталации.
· Децентрализирани системи за енергийно снабдяване, базирани на енергия
от възобновяеми източници, интегрирани в сгради: Инвестиционните
разходи могат да включват: Генериране, Разпределение, ако е приложимо,
Съхранение, Контролни устройства, Разходи за проектиране, Инсталационни разходи.
· Е нергийно ефективни сградни системи (инсталации за когенерация):
Замяна на съществуващи системи за отопление/охлаждане на сгради с
инсталации за (ко) или (три) генерация, които генерират електричество в
допълнение към осигуряването на отопление/охлаждане (при значително
по-висока енергийна ефективност от отделното производство), свързаните енергийни одити, разходи за проектиране и инсталиране (вж. също
горните критерии за когенерационни инсталации).
· Рехабилитация на системи за централно отопление (разширението на
системите за централно отопление е изключено): Подобрения на генериращата и разпределителната мрежа (циркулатор, вентили, разпределителни контролери), Излъчватели (таванни/подови/греди, вентилаторни
конвектори, контролери на емисиите). Свързаните енергийни одити,
разходи за проектиране и инсталиране (вижте също горните критерии
за централно отопление).
· И нсталиране на зарядна станция за електрически превозни средства.
Схемите в областта на „синя енергия“ не са допустими по този договор.

A.1.4.6 Критерии за допустимост за научноизследователско развитие и иновации (НИРД)
(i) И нвестиции в НИРД. Допустимите категории разходи за
НИРД са определени в A.1.4.2.
(ii) Конкурентни безвъзмездни средства 3, предоставяни на дружества, по-специално МСП,
a) з а наемане на изследователи, служители, посветени на
НИРД, и технологични специалисти;
b) з а проекти за научноизследователска и развойна дейност
(включително изнесени научноизследователски и развойни дейности), които ще се
извършват заедно с университети или специализирани
изследователски центрове;

c) з а п ри до би ва не на Н И РД
оборудване и инст ру менти
и/или инвестиции в НИРД
съоръжения и лаборатории.
– Обучение/споделяне на знания и трансфер на технологии
(i) Организирането на обучителни сесии
за компании, по-специално на МСП, по темите
за НИРД, иновации, кръгова икономика, енергийна ефективност, възобновяема енергия и
предприемачество, включително възможности
за набиране на средства. Обученията трябва
да се осигурят от експерти 4;
(ii) Създаването и разширяването на технологични паркове, центрове за трансфер на
технологии, съоръжения, в които се помещават инкубатори, и бизнес паркове, посветени
на иновативни индустрии, при условие че
научен комитет, съставен от иновационни и
индустриални експерти, наблюдава дейността
на центъра и избора на приемащи компании.

Конкурентни безвъзмездни средства означава,
че безвъзмездните средства се отпускат чрез състезателен процес на кандидатстване.

4

3

Пътните разходи и хотелските такси за участниците в обучения/споделяне на знания не са
допустими разходи.
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A.1.4.7 Специфични критерии за превозни
средства и транспортни проекти
За леките автомобили и леките търговски
превозни средства (ЛТПС) на база отделно
превозно средство се прилагат следните условия:
(i) Превозното средство се използва предимно за бизнес цели;
(ii) Емисиите на въглероден диоксид от леките автомобили не трябва да надвишават
95 г/кг, докато емисиите на въглероден
диоксид от лекотоварни автомобили не
трябва да надвишават 147 г/кг.
(iii) К райният бенефициент съхранява доказателства за емисиите на въглероден
диоксид от всяко превозно средство в
архива по време на срока на заема от
ЕИБ.
За тежкотоварни превозни средства (ТТПС),
товарен железопътен и товарен воден транспорт
се прилагат следните условия:
(i) Емисиите на въглероден диоксид от нови
ТТПС не трябва да надвишават референтната стойност за всички превозни
средства от същата подгрупа, както е
определена от ЕК в таксономията.
(ii) Превозните средства, използвани главно
за транспорт или съхранение на изкопаеми горива, са изключени.
(iii) К райният бенефициент съхранява доказателства за емисиите на въглероден
диоксид от всяко превозно средство в
архива по време на срока на заема от
ЕИБ.
За превозни средства, използвани в обществения транспорт – т.е. автобуси, влакове,
фериботни услуги – емисиите на въглероден
диоксид от ново превозно средство не трябва
да надвишават 50 г въглероден диоксид на
пътникокилометри, съгласно предложението
за таксономия на ЕС за осъществяване на
съществен принос.
A.1.5 Изключени от ЕИБ дейности
1. Боеприпаси и оръжия, военно/полицейско
оборудване, инфраструктура или поправителни заведения, затвори 5.
2. Проекти, които водят до ограничаване
на индивидуалните права и свободи на
хората или до нарушаване на човешките

Такива дейности са напълно изключени от финансирането от ЕИБ във всички страни, различни
от държавите – членки на ЕС. В ЕС изключените
дейности, свързани с отбраната, обществения ред
и безопасността, се ограничават до производство
(или изграждане), разпространение (или обработка) и търговия с оръжия, боеприпаси, експлозиви,
оборудване или инфраструктура, специално проектирани за военна употреба, и оборудване или
инфраструктура, които водят до ограничаване на
индивидуалните права и свободи на хората (т.е.
затвори, центрове за задържане под всякаква форма)
или до нарушаване на човешките права.
5
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права, включително производство или използване, или търговия, или дейности, включващи вредни или експлоататорски форми на
принудителен труд 6 или вреден детски труд 7,
както е дефинирано от основните трудови
конвенции на МОТ.
3. П роизводство или търговия с какъвто
и да е продукт или дейност, които се
считат за незаконни съгласно законите
и подзаконовите актове на държавата
домакин или международните конвенции
и споразумения или които подлежат на
международно отказване или забрани,
като:
a) П роизводство или търговия с продукти,
съдържащи полихлорирани бифенили
(ПХБ) 8 .
b) П роизводство, пускане на пазара и използване на азбестови влакна и на изделия и смеси, съдържащи тези влакна,
добавени умишлено9;
c) П роизводство, употреба или търговия с
озоноразрушаващи субстанции10 и субстанции, които са обект на международно
постепенно премахване или забрана,

Принудителният труд означава традиционни
практики за принудителен труд, като следи от
робство или подобни на робство практики, както
и различни форми на дългово изнудване, както
и нови форми на принудителен труд, които са се
появили през последните десетилетия, като например трафик на хора, наречено също „модерно
робство“, разкриващо условия на труд и живот,
противоречащи на човешкото достойнство
7
Вредният детски труд означава заетост на деца,
която е икономически експлоатативна или е вероятно да бъде опасна за или да възпрепятства
образованието на детето, или да е вредна за
здравето на детето, физическото, психическото,
моралното или социалното му развитие. Освен
това всеки труд, извършван от лице, което все
още не е навършило 15-годишна възраст, се счита
за вреден, освен ако местното законодателство не
определя задължителното посещение на училище
или минималната възраст за работа да бъде повисока; в такива случаи за определяне на вредния
детски труд ще се прилага по-високата възраст.
8
ПХБ: Полихлорираните бифенили са група силно
токсични химикали.
9
Регламен т (ЕС) 2016/10 05 на Комиси я та от
22 юни 2016 г. за изменение на Приложение XVII
към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския
парламент и на Съвета относно регистрацията,
оценката, разрешаването и ограничаването на
химикали (REACH) по отношение на азбестовите
влакна (хризотил).
10
Озоноразрушаващи вещества (ОРВ): Химични
съединения, които реагират и отстраняват стратосферния озон, което води до „дупки в озоновия
слой“. Протоколът от Монреал относно веществата,
които разрушават озоновия слой изброява ОРВ и
тяхното целево намаляване и дата на постепенно
премахване.
6
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включително фармацевтични продукти,
пестициди/хербициди и химикали11;
d) Производство, употреба или търговия с
устойчиви органични замърсители12;
e) Производство или търговия с диви животни или продукти от дивата природа,
регулирани от Конвенцията за международна търговия със застрашени видове
или дивата фауна и флора (CITES);
f) Трансгранично движение на отпадъци,
забранено съгласно меж д у народното
публично право13.
4. Дейности, забранени от законодателството
на приемащата държава или международни
конвенции, свързани със защитата на биоразнообразието, проекти, увреждащи защитени
територии, критични местообитания 14 или
Справочни документи: Регламент (ЕС) № 649/2012
на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли
2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали, изменен; Консолидиран списък на продуктите
на ООН, чието потребление и/или продажба са
забранени, изтеглени, строго ограничени или не
са одобрени от правителствата; Конвенция за процедурите за предварително информирано съгласие
за някои опасни химикали и пестициди в международната търговия (Ротердамска конвенция);
Препоръчаната от Световната здравна организация
класификация на пестицидите по опасност.
12
Справочен документ: Стокхолмска конвенция за
устойчиви органични замърсители (УОЗ), изменена
през 2009 г.
13
Справочни документи: Базелска конвенция за
контрол на трансграничното движение на опасни
отпадъци и тяхното обезвреждане; Регламент (ЕО)
№ 1013/2006 от 14 юни 2006 г. относно превозите
на отпадъци; и Решение C (2001) 107/Окончателно
на Съвета на ОИСР относно преразглеждането на
Решение C (92) 39/Окончателно относно контрола
на трансграничното движение на отпадъци, предназначени за операции по оползотворяване.
14
Критичното местообитание е подмножество както
от естествени, така и от модифицирани местообитания, което заслужава специално внимание. Критичното местообитание включва райони с висока
стойност на биологичното разнообразие, които
отговарят на критериите на класификацията на
Световния съюз за опазване (IUCN), включително
местообитания, необходими за оцеляването на критично застрашени или застрашени видове, както е
определено от Червения списък на застрашените
видове на IUCN или както е определено в всяко
национално законодателство; зони със специално
значение за ендемични или ограничени видове;
обекти, които са критични за оцеляването на мигриращите видове; области, поддържащи глобално
значими концентрации или брой индивиди от конгрегативни видове; райони с уникални групи от
видове или които са свързани с ключови еволюционни процеси или предоставят ключови екосистемни
услуги; и райони с биоразнообразие със значително
социално, икономическо или културно значение за
местните общности. Първичните гори или гори с
висока консервационна стойност се считат за критични местообитания. Критичните местообитания
включват видове под строга защита в съответствие
с чл. 12 – 16 от Директивата за местообитанията.
11
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обекти на културното наследство (включително
обект на световното наследство на ЮНЕСКО)
без адекватно смекчаване/компенсация.
5. Етични или морално противоречиви
проекти, като например:
a) С екс търговия и всякаква свързана инфраструктура, услуги и медии;
b) П роизводство и разпространение на
расистки, антидемократични и/или неонацистки медии;
c) В секи бизнес с политическо или религиозно съдържание;
d) Т ютюн (отглеждане, производство, преработка и дистрибуция);
e) К лониране на животни, по-специално
животновъдни дейности;
f) Ж иви животни за научни и експериментални цели, включително развъждането
на тези животни, освен ако не е в съответствие с Директива 2010/63/ЕС на ЕС,
изменена с Регламент (ЕС) 2019/1010 на
Европейския парламент и на Съвета за
защита на животни, използвани за научни цели;
g) Х азарт, казина и еквивалентни предприятия и свързаното с тях оборудване или
хотели, предлагащи такива съоръжения;
h) Неустойчиви риболовни методи (т.е. риболов с плаваща мрежа в морска среда
с използване на мрежи с дължина над
2,5 км и взривен риболов);
i)  Търговски концесии за тропическа естествена гора и изсичане на дървета; преобразуване на естествена гора в плантация;
j) Закупуване на дърводобивно оборудване
за използване в тропически естествени
гори или гори с висока природна стойност
във всички региони; и дейности, които
водят до ясно изсичане и/или деградация
на тропическите природни гори или гори
с висока природна стойност;
k) Напоявани гори15;
l)   Подкрепа за отглеждане и физическо
култивиране на семена от генетично
модифициран организъм (ГМО) или
трансгенни градинарски култури;
m) Инвестиции в ИСГДЗ/ЗПЗГС16, свързани с разширяване на селскостопанската
дейност в земя, която е имала статут на
високовъглеродни запаси и зони с високо
биологично разнообразие (т.е. първични и
вторични гори, торфища, влажни зони и
естествени пасища) към 1 януари 2008 г.
или след това (напр. нови плантации за
палмово олио).
A.1.6 Календар
Инвестиционните схеми могат да бъдат
финансирани по тази операция до 31 декември
2026 г.>>
С изключение на временното поливане през
първите 3 години след засаждането е позволено на
разсада да развие системи за дълбоко вкореняване,
за да се осигури висока степен на оцеляване.
16
ИСГДЗ: Използване на селскостопанска, горска
и друга земя – ЗПЗГС: Земеползване, промяна на
земеползването и горско стопанство.
15
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Приложение II
към Писмо за изменение № 1
<<4. Информация в края на дейностите и първата година на експлоатация
Кредитополучателят предоставя на Банката следната информация при приключването на
проекта и началната експлоатация не по-късно от срока, посочен по-долу.
Документ/Информация

Дата на представяне
на Банката

Доклад за приключването на проекта (ДПП):
По принцип на базата на докладването за Европейската комисия.
– К ратко описание на техническите характеристики на проекта, както е
приключен, обяснявайки причините за евентуална съществена промяна;
– Датата на завършване на всеки един от компонентите на проекта, обяснявайки причините за всяко възможно забавяне;
– К райната стойност на проекта, обяснявайки причините за всяко евентуално
увеличение на стойността спрямо първоначалната бюджетна стойност;
– Броят на новите работни места, създадени с проекта: работни места по
време на изпълнението и постоянни нови работни места;
– О писание на всеки основен проблем с въздействие върху околната среда;
– За проектите с проектни разходи над 5 млн. евро в градска среда (изпълнявани по ОПИК и ОПРР), доклад за идентифицираните и изпълнени мерки
за адаптиране;
– А ктуална информация за търсенето по проекта или използването и коментари;
– Всеки значителен проблем, който е възникнал, и всеки значителен риск,
който може да повлияе на експлоатацията на проекта;
– Всеки съдебен иск във връзка с проекта, който може да е в ход;
– А ктуална информация за действителните стойности на определените за
проекта показатели.

31 март 2025 г.
(отделни ДПП трябва да бъдат представени в срокове,
определени за големите схеми, разпределени в рамките
на операцията, по принцип
до 31 юли 2027 г.)

Приложение III
към Писмо за изменение № 1
АНЕКС I
NACE кодове на изключени сектори за МСП
и предприятия със средна капитализация
A

ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРСКО СТОПАНСТВО
И РИБОЛОВ

011500 Отглеждане на тютюн
B

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

050000 Добив на каменни и лигнитни въглища
051000 Добив на каменни въглища
052000 Добив на лигнитни въглища
060000 Извличане на суров нефт и природен газ
061000 Извличане на суров нефт
062000 Извличане на природен газ
062010 Втечняване на природен газ
062030 Регазификация на природен газ
063000 Съставни производни от рециклиране на
отпадъци (за енергийна употреба)
070000 Добив на метални руди
071000 Добив на железни руди
072000 Добив на руди от цветни метали
072100 Добив на уранови и ториеви руди
072900 Добив на други руди на цветни метали

089000 Минно дело и експлоатация, некласифицирани другаде
089100 Добив на химически и торови минерали
089200 Добив на торф
089300 Извличане на сол
089900 Други добивни дейности, некласифицирани другаде
091000 Спомагателни дейности за добив на нефт
и природен газ
099000 Спомагателни дейности за други добиви
и кариери
C
ПРОИЗВОДСТВО
120000 Производство на тютюневи изделия
191000 Производство на коксови изделия
192000 Производство на рафинирани петролни
продукти
201300 Производство на други неорганични
основни химикали
201400 Производство на други органични основни химикали
201500 Производство на торове и азотни съединения
201600 Производство на пластмаси в първични
форми
205100 Производство на взривни вещества
235100 Производство на цимент
241000 Производство на основно желязо и стомана и на феросплави
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242000 Производство на тръби, кухи профили и
фитинги за тях от стомана
243100 Студено изтегляне на пръти
243200 Студено валцуване на тясна лента
243300 Студено формоване или сгъване
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382114 Изгаряне
382120 Индустриални отпадъци
382130 Отпадъчни води и твърди отпадъци
382140 Специална обработка на отпадъци

243400 Студено изтегляне на тел

382141 Инсталации за физико-химическа обработка

244200 Производство на алуминий

382142 Депа за отпадъци

244600 Преработка на ядрено гориво

382143 Изгаряне

244610 Обогатяване на уран

382144 Други специални съоръжения за отпадъци

244620 Преработка на излъчено гориво

382190 Други твърди отпадъци

254000 Производство на оръжия и боеприпаси

382200 Обработка и обезвреждане на опасни
отпадъци

304000 Производство на военни бойни превозни
средства
D

ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ,
ПАРА И КЛИМАТИЗАЦИЯ

351110 ТЕЦ

F

СТРОИТЕЛСТВО

411000 Разработване на строителни проекти
G

351111 ТЕЦ: въглища, лигнитни въглища

Т ЪРГОВИ Я Н А ЕДРО И ДРЕБНО;
РЕМОНТ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА И МОТОЦИКЛЕТИ

351112 Топлоцентрали: мазут

463500 Търговия на едро с тютюневи изделия

351113 ТЕЦ: природен газ

472600 Търговия на дребно с тютюневи изделия
в специализирани магазини

351114 ТЕЦ: въглища + мазут или природен
газ, или и двете

H

ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ

351115 ТЕЦ: мазут + природен газ

495010 нефтопроводи

351116 Други ТЕЦ

495011 газопроводи

351120 Водноелектрически и помпени електроцентрали

495012 съхранение на нефт и природен газ и
свързаното с тях оборудване

351121 Водноелектрически централи: конвенционални (със съхранение)

495013 тръбопроводи, транспортиращи етилен
и други химикали

351122 Водноелектрически централи: течение
на реката

510000 Въздушен транспорт

351123 Водноелектрически централи: приливи
и отливи

512100 Товарен въздушен транспорт

511000 Пътнически въздушен транспорт

351124 Други водноелектрически централи

522140 пътища и магистрали

351125 Помпени електроцентрали

522141 магистрали

351140 ядрена енергия

522142 пътища

351141 пилотни инсталации

522143 други проекти в пътния сектор

351142 демонстрационни инсталации

522144 мостове и тунели

351143 електроцентрали с търговска оценка

522160 изключителни структури

352000 Производство на газ; разпределение на
газообразните горива по мрежата

522161 изключителни структури: железопътни
линии

352100 Производство на газ

522162 изк лючителни ст ру кт у ри: пътища и
магистрали

352200 Разпределение на газообразни горива по
електропреносната мрежа
352300 Търговия с газ по газоразпределителна
мрежа
E

ВОДОСНАБДЯВАНЕ; КАНАЛИЗАЦИЯ,
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И
ДЕЙНОСТИ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

522163 изключителни структури: композитни
и различни
522210 морски пристанищни инсталации/дейности за развитие на реките
522220 придобиване на кораби

361002 Обезсоляване

522300 Обслужващи дейности, свързани с въздушния транспорт

381200 Събиране на опасни отпадъци

522310 летища и летищни инсталации

382113 Депа за отпадъци

522320 придобиване на самолети
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Н АСТАН ЯВАНЕ И ДЕЙНОСТИ ПО
ХРАНИТЕЛНО ОБСЛУЖВАНЕ
ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ

K

ФИНАНСОВА И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА
ДЕЙНОСТ
640000 Дейности по финансови услуги, с изключение на застраховане и пенсионно
осигуряване
641000 Парично посредничество
641100 Централно банкиране
641900 Друго парично посредничество
641910 банки
641920 взаимни банки или кредитни кооперации
641930 спестовни банки
641940 Банки за развитие и финансови институции
641941 Банки за развитие и финансови институции Многостранни
641941 Банки за развитие и финансови институции Многостранни – международни
641941 Банки за развитие и финансови институции Многостранни – регионални
641942 Банки за развитие и финансови институции Двустранни
641943 Регионални банки за развитие и финансови институции
641944 Местни банки за развитие и финансови
институции
642000 Дейности на холдингови компании
643000 Тръстове, фондове и подобни финансови
образувания
649000 Други дейности по финансови услуги, с
изключение на застраховане и пенсионно
осигуряване
649010 Фонд за рисков капитал
649011 Фонд за рисков капитал – глобален
649012 Фонд за рисков капитал – континентален
649013 Регионален фонд за рисков капитал
649014 Национален фонд за рисков капитал
649020 Фондове за развитие
649021 Фондове за развитие – глобални
649022 Фондове за развитие – континентални
649023 Регионални фондове за развитие
649024 Национални фондове за развитие
649200 Друго предоставяне на кредит
649210 ипотечни банки и компании
649220 специализирани финансови институции
(Специални права на тираж и др.)
649900 Други дейности по финансови услуги, с
изключение на застраховане и пенсионно
осигуряване, неуточнени другаде
649910 гаранционни фондове (ЕИФ, организации
за финансиране на външната търговия
и др.)
649920 дружества със специално предназначение
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650000 Застраховане, презастраховане и пенсионно осигуряване, с изключение на
задължителното социално осигуряване
651000 Застраховка
651100 Животозастраховане
651200 Общо застраховане
652000 Презастраховане
653000 Пенсионно финансиране
660000 Спомагателни дейности за финансови
услуги и застрахователни дейности
661000 Спомагателни дейности за финансови
услуги, с изключение на застраховане и
пенсионно осигуряване
661100 Администриране на финансовите пазари
661200 Брокерство по договори с ценни книжа
и борсови стоки
661900 Други спомагателни дейности за финансови услуги, с изключение на застраховане
и пенсионно осигуряване
662000 Спомагателни дейности за осигуряване
и пенсионно осигуряване
662100 Оценка на риска и щетите
662200 Дейности на застрахователни агенти и
брокери
662900 Други спомагателни дейности за осигуряване и пенсионно осигуряване
663000 Дейности по управление на фондове
L

ДЕЙНОСТИ ПО НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

680000 Дейности с недвижими имоти
681000 Покупка и продажба на собствени недвижими имоти
682000 Отдаване под наем и експлоатация на
собствени или наети недвижими имоти
683000 Дейности с недвижими имоти срещу
заплащане или по договор
683100 Агенции за недвижими имоти
683200 Управление на недвижими имоти срещу
заплащане или договор
M
ПРОФЕСИОНАЛНИ, НАУЧНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
N
А ДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ,
Д ЕЙ НОСТ И ПО СПОМ А ГАТ Е Л НО
ОБСЛУЖВАНЕ
O
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗАЩИТА; ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ
840000 Публична администрация и отбрана;
задължително социално осигуряване
841000 Администрацията на държавата и икономическата и социална политика на
общността
841100 Общи дейности в публичната администрация
841200 Регулиране на дейностите по предоставяне на здравни грижи, образование,
културни услуги и други социални услуги,
с изключение на социалното осигуряване
841300 Регулиране на и принос за по-ефективното
функциониране на бизнеса
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842000 Предоставяне на услуги на общността
като цяло
842100 Външни работи
842300 Правосъдие и съдебна дейност
843000 Дейности по задължителното социално
осигуряване
P
ОБРАЗОВАНИЕ
Q

ЧОВЕШКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ
R
ИЗКУСТВА, РАЗВЛЕЧЕНИE И ПОЧИВКА
920000 Хазарт и залагания
S

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ

940000 Дейности на членски организации
941000 Дейности на бизнеса, работодателите и организациите за професионално членство
941100 Дейности на организации за членство на
бизнес и работодатели
941200 Дейности на професионални членски
организации
942000 Дейности на професионални съюзи
949000 Дейности на други членски организации
949100 Дейности на религиозни организации
949200 Дейности на политически организации
949900 Дейности на други членски организации,
неуточнени другаде
3161

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 2018 г. за регистрите, водени от
Агенция „Митници“ (обн., ДВ, бр. 94 от 2018 г.;
доп., бр. 9 от 2019 г.)
§ 1. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Лицата, които могат да получат
EORI номер в Република България, са:
1. установените на територията на Република
България икономически оператори и други
лица съгласно чл. 6, параграф 1 на Делегиран
регламент (EC) 2015/2446, за които се изисква
EORI номер;
2. икономически оператори, които не са
установени на митническата територия на
Съюза, нямат EORI номер и подават в българско митническо учреждение за първи път
декларация, за която се изисква регистрация
съгласно чл. 5 на Делегиран регламент (EC)
2015/2446;
3. други лица, различни от лицата по т. 1 и
2, съгласно чл. 6 на Делегиран регламент (EC)
2015/2446, за които се изисква EORI номер.“
§ 2. В чл. 21 думите „икономическите
оператори“ се заменят с „лицата по чл. 20,
т. 2 и 3“.
§ 3. В чл. 22, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В основния текст думите „икономическите оператори“ се заменят с „лицата по
чл. 20, т. 2 и 3 и“.
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2. Точки 1 и 3 се отменят.
§ 4. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. (1) Издаването на EORI номер и
регистрацията на лицата по чл. 20, т. 1 се извършва при искане на място в митническите
учреждения или служебно, по повод подадено
искане, с които се инициира митническите
органи да вземат решение. В случай, когато
искане по предходното изречение е подадено
чрез упълномощено лице, към него се представят доказателства за представителната му
власт за извършваните действия от името и
за сметка на конкретното лице.
(2) Данните и обстоятелствата, свързани
с издаване на регистрационен и идентификационен номер (EORI номер) по реда на ал. 1,
се получават служебно от първичните администратори в Република България по реда на
Закона за електронното управление.“
§ 5. В чл. 24, ал. 1 след думите „ЕОRI
номер“ се добавя „по искане по чл. 21 и 22“.
§ 6. Създава се чл. 24а:
„Чл. 24а. Митническите органи издават
ЕОRI номер по чл. 22а незабавно.“
§ 7. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Агенция „Митници“ актуализира данните за лицата по чл. 20, т. 1 по реда на чл. 22а,
ал. 2. Актуализацията се извършва ежегодно
и при всяко обработване на искане от лицето,
адресирано до митническите органи за вземане
на решение в рамките на компетентността им.“
§ 8. В глава втора, раздел XI се създава
чл. 25а:
„Чл. 25а. (1) Митническите органи служебно
обезсилват издадения EORI номер в следните
случаи:
1. по искане на регистрираното лице;
2. когато митнически орган е осведомен, че
регистрирано лице е прекратило дейностите,
за които се изисква регистрацията и/или е загубена дееспособността да участва в дейности,
обхванати от митническото законодателство, и
това обстоятелство се обработва от първичен
администратор на данни в Република България.
(2) Определени със заповед на директора
на Агенция „Митници“ митнически органи
обезсилват EORI номера, документират датата на това обстоятелство и я съобщават на
регистрираното лице.“
§ 9. В чл. 26, ал. 2 думите „от митнически
служител“ се заличават.
§ 10. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 9:
„9. „Първичен администратор на данни“ е
административен орган по смисъла на чл. 2,
ал. 2 от Закона за електронното управление.“
Министър:
Асен Василев
3155
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № Н-1
от 25 май 2022 г.

за условията и реда за подаване на данни
и информация в Портала на Европейския
съюз (ЕС) по чл. 80 и за достъпа до Базата
данни на ЕС по чл. 81 от Регламент (ЕС)
№ 536/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 април 2014 г. относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти
за хуманна употреба, и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за подаване на данни
и информация от Изпълнителната агенция по
лекарствата (ИАЛ) и от Етичната комисия
за клинични изпитвания (ЕККИ) по чл. 103,
ал. 1 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (ЗЛПХМ) в Портала на Европейския съюз (ЕС) по чл. 80 от
Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.
относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, и за
отмяна на Директива 2001/20/ЕО (ОВ, L
158/1 от 27 май 2014 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 536/2014“;
2. достъпът на ИАЛ и на ЕККИ до Базата
данни на ЕС по чл. 81 от Регламент (ЕС)
№ 536/2014;
3. условията и редът за представяне на
становищата по чл. 83 от ЗЛПХМ и редът
за взаимодействие между ИАЛ и ЕККИ;
4. документите и данните от Приложение I и Приложение II от Регламент (ЕС)
№ 536/2014, които се оценяват от ИАЛ и от
ЕККИ, както и езикът, на който се представят.
Чл. 2. (1) Изпълни телната агенци я по
лекарствата и ЕККИ осъществяват всички
дейности и оценки, свързани с клинични изпитвания в Базата данни на ЕС по чл. 81 от
Регламент (ЕС) № 536/2014 чрез Портала на
ЕС по чл. 80 от Регламент (ЕС) № 536/2014.
(2) Изпълнителната агенция по лекарствата изпълнява функциите на национален
администратор за Република България на
Портала на ЕС по чл. 80 от Регламент (ЕС)
№ 536/2014 и на Базата данни на ЕС по чл. 81
от Регламент (ЕС) № 536/2014.
(3) За целите на ал. 1 ИАЛ и ЕККИ имат
отделен достъп до Базата данни на ЕС по
чл. 81 от Регламент (ЕС) № 536/2014 и определят по един локален администратор в
съответствие с ръководствата/у казани ята
на Европейск ата ком иси я/ Евр опейск ат а
агенция по лекарствата.
Чл. 3. В Базата данни на ЕС по чл. 81 от
Регламент (ЕС) № 536/2014:
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1. Изпълнителната агенция по лекарствата
има достъп до документите от Приложение I и
от Приложение II на Регламент (ЕС) № 536/2014;
2. Етичната комисия за клинични изпитвания има достъп до документите от раздели Б-Д,
И, К-П и С от Приложение I и до документите
от Приложение II с изключение на документи,
касаещи етикетите и досието на изпитвания
лекарствен продукт и на допълнителен лекарствен продукт.
Чл. 4. При подадено заявление по чл. 5, 11,
14 или 16 от Регламент (ЕС) № 536/2014 ИАЛ
извършва оценка на всички документи от Приложение I и от Приложение II на Регламент
(ЕС) № 536/2014, изготвя част I и част II на
доклада за оценка по чл. 6 и 7 от Регламент
(ЕС) № 536/2014 и го представя на възложителя
чрез Портала на ЕС по чл. 80 от Регламент
(ЕС) № 536/2014.
Чл. 5. (1) При подадено заявление по чл. 5
и чл. 11, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 536/2014
ЕККИ извършва оценка на документите от
раздели К-П и С от Приложение I на Регламент
(ЕС) № 536/2014 за територията на Република
България по отношение на аспектите, посочени
в чл. 7, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 536/2014,
и в срок до 30 дни от датата на валидиране на
заявлението съгласно чл. 5, пар. 6 от Регламент
(ЕС) № 536/2014, съответно от датата на подаване на заявление от възложителя по чл. 11,
ал. 2 от Регламент (ЕС) № 536/2014, представя
на ИАЛ чрез Портала на ЕС по чл. 80 от Регламент (ЕС) № 536/2014:
1. положително или отрицателно мотивирано становище, или
2. еднократно искане за представяне на
допълнителна информация от възложителя.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 ИАЛ изготвя
консолидирано искане за представяне на допълнителна информация от възложителя и го
уведомява чрез Портала на ЕС по чл. 80 от
Регламент (ЕС) № 536/2014.
(3) В срок до 10 дни от получаване на допълнителната информация по ал. 2 ЕККИ
приключва своята оценка и представя положително или отрицателно мотивирано становище
чрез Портала на ЕС по чл. 80 от Регламент
(ЕС) № 536/2014.
(4) Етичната комисия за клинични изпитвания издава отрицателно мотивирано становище
по ал. 1, т. 1 и ал. 3, когато някои от данните в
досието на заявлението по чл. 5 и чл. 11, ал. 2
от Регламент (ЕС) № 536/2014, обхващащи
аспекти от част II на доклада за оценка по
чл. 7, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 536/2014, не
съответстват на правилата за Добра клинична
практика.
Чл. 6. (1) При подадено заявление по чл. 14
от Регламент (ЕС) № 536/2014 ЕККИ извършва
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оценка на документите от раздели К-П и С от
Приложение I на Регламент (ЕС) № 536/2014
за територията на Република България по отношение на аспектите, посочени в чл. 7, пар. 1
от Регламент (ЕС) № 536/2014, и в срок до
40 дни от датата на подаване на заявлението
представя на ИАЛ чрез Портала на ЕС по
чл. 80 от Регламент (ЕС) № 536/2014:
1. положително или отрицателно мотивирано становище, или
2. еднократно искане за представяне на
допълнителна информация от възложителя.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 ИАЛ изготвя
консолидирано искане за представяне на допълнителна информация от възложителя и го
уведомява чрез Портала на ЕС по чл. 80 от
Регламент (ЕС) № 536/2014.
(3) В срок до 10 дни от получаване на допълнителната информация по ал. 2 ЕККИ
приключва своята оценка и представя положително или отрицателно мотивирано становище
чрез Портала на ЕС по чл. 80 от Регламент
(ЕС) № 536/2014.
(4) Етичната комисия за клинични изпитвания издава отрицателно мотивирано становище
по ал. 1, т. 1 и ал. 3, когато някои от данните
в досието на заявлението по чл. 14 от Регламент (ЕС) № 536/2014, обхващащи аспекти от
част II на доклада за оценка по чл. 7, пар. 1
от Регламент (ЕС) № 536/2014, не съответстват
на правилата за Добра клинична практика.
Чл. 7. (1) При подадено заявление по чл. 16
за съществена промяна, обхващаща аспекти от
част I и II или от част II на доклада за оценка,
ЕККИ извършва оценка на документите от
раздели К-П и С от Приложение I на Регламент
(ЕС) № 536/2014 за територията на Република
България по отношение на аспектите, попадащи
в част II на доклада за оценка по чл. 7, пар. 1
от Регламент (ЕС) № 536/2014, и в срок до
25 дни от датата на валидиране на заявлението съгласно чл. 20, пар. 4 от Регламент (ЕС)
№ 536/2014 представя на ИАЛ чрез Портала
на ЕС по чл. 80 от Регламент (ЕС) № 536/2014:
1. положително или отрицателно мотивирано становище, или
2. еднократно искане за представяне на
допълнителна информация от възложителя.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 ИАЛ изготвя
консолидирано искане за представяне на допълнителна информация от възложителя и го
уведомява чрез Портала на ЕС по чл. 80 от
Регламент (ЕС) № 536/2014.
(3) В срок до 10 дни от получаване на допълнителната информация по ал. 2 ЕККИ
приключва своята оценка и представя положително или отрицателно мотивирано становище
през Портала на ЕС по чл. 80 от Регламент
(ЕС) № 536/2014.
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(4) Етичната комисия за клинични изпитвания издава отрицателно мотивирано становище
по ал. 1, т. 1 и ал. 2, когато някои от данните
в досието на заявлението по чл. 16 от Регламент (ЕС) № 536/2014, обхващащи аспекти от
част II на доклада за оценка по чл. 7, пар. 1
от Регламент (ЕС) № 536/2014, не съответстват
на правилата за Добра клинична практика.
Чл. 8. Изпълнителната агенция по лекарствата консолидира своето заключение с това
на ЕККИ след извършената оценка на аспектите
от част II на доклада за оценка по чл. 7, пар. 1
от Регламент (ЕС) № 536/2014 и го представя
на възложителя чрез Портала на ЕС по чл. 80
от Регламент (ЕС) № 536/2014.
Чл. 9. Изпълнителната агенция по лекарствата издава и представя на възложителя чрез
Портала на ЕС по чл. 80 от Регламент (ЕС)
№ 536/2014 решение по чл. 8, съответно по
чл. 14, пар. 3, по чл. 20, пар. 5 или по чл. 23,
пар. 1 от Регламент (ЕС) № 536/2014, след като
консолидира в него становището на ЕККИ по
чл. 5, ал. 1, т. 1 и ал. 3, съответно по чл. 6,
ал. 1, т. 1 и ал. 3, или по чл. 7, ал. 1, т. 1 и ал. 3.
Чл. 10. (1) Заявителите по чл. 5, 11, 14 и 16 от
Регламент (ЕС) № 536/2014 представят досието
по Приложение I и досието по Приложение II
от Регламент (ЕС) № 536/2014 на български и/
или на английски език.
(2) Резюмето на протокола по т. 24 от
раздел Г и документите по раздели Й, К, Л,
т. 64 от раздел М, Н и П от Приложение I от
Регламент (ЕС) № 536/2014 и промените в тях
се представят задължително на български език.
(3) Изпълнителната агенция по лекарствата
публикува указания за подаването на информацията и документите по ал. 2 на интернет
страницата си.
Допълнителна разпоредба
§ 1. Правилата за Добра клинична практика
се определят в Ръководство за Добра клинична
практика на Международната конференция
по хармонизация на техническите изисквания
при регистриране на лекарствени продукти
за хуманна употреба (ICH) – ICH GCP E6,
публикувано на интернет страницата на Европейската комисия.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. За поч на л и т е и неп ри к л юч и л и до
31.01.2022 г. клинични изпитвания се довършват
по досегашните условия и ред, но не по-късно
от три години от тази дата.
§ 3. Ако заявлението за издаване на разрешение за клинично изпитване е подадено
между 31.01.2022 г. и 31.01.2023 г., клиничното
изпитване може да бъде започнато по досегашните условия и ред и продължава да бъде
уредено по тях до 31.01.2025 г.
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§ 4. Тази наредба се издава на основание
чл. 85 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Асена Сербезова
3188

НАРЕДБА № Н-2
от 26 май 2022 г.

за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията
и редът за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19, включително:
1. условията и редът за извършване на
задължителна изолация на болни от и заразоносители на COVID-19;
2. условията и редът за извършване на
оценка на съществуващия епидемичен риск
при предписване на задължителна изолация
в лечебно заведение за болнична помощ на
лица, болни от COVID-19;
3. условията и редът за извършване на задължителна карантина на лица, контактни на
лица, болни от и заразоносители на COVID-19,
както и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави;
4. критериите за определяне на контактните
лица по т. 3.
Раздел II
Лабораторна диагностика на COVID-19
Чл. 2. (1) Лабораторна диагностика на
COVID-19 се извършва чрез:
1. доказване на нуклеинова киселина на
SARS-CoV-2 в клинична проба;
2. доказване на антиген на SARS-CoV-2 в
клинична проба.
(2) Клинични проби за откриване на настояща инфекция със SARS-CoV-2 (назофарингеален секрет, орофарингеален секрет, слюнка,
назофарингеален аспират, назални промивни
води) се събират от горните отдели на дихателните пътища.
(3) В случай че изследването на пробите
по ал. 2 е с отрицателен резултат, но има
клинични данни за COVID-19, проби могат да
бъдат взети и от долните отдели на дихателни
пътища (бронхоалвеоларен лаваж, ендотрахеален аспират, храчка).
(4) К л ини чни п роби за о т к ри ва не на
SARS-CoV-2 могат да бъдат взети и от бял дроб
при починали лица.
(5) Събирането на клинични проби, особено
от долните отдели на дихателните пътища, и
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тяхното транспортиране до структури, осъществяващи лабораторната диагностика, се
извършва с повишено внимание и при спазване
на мерките за превенция и контрол на инфекции,
предавани по аерогенен път, в съответствие с
Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на
медицински стандарт по превенция и контрол
на вътреболничните инфекции (ДВ, бр. 43 от
2013 г.).
Чл. 3. (1) Лабораторната диагностика за
COVID-19 се извършва във:
1. Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ);
2. самостоятелни медико-диагностични лаборатории и лаборатории в други лечебни заведения и в регионални здравни инспекции (РЗИ),
отговарящи на изискванията за извършване на
вирусологични изследвания, съгласно Наредба
№ 5 от 2013 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Вирусология“ (ДВ, бр. 2 от 2014 г.).
(2) Всяка лаборатория по ал. 1, т. 2, която
извършва диагностика на COVID-19 чрез доказване на нуклеинова киселина на SARS-CoV-2 в
клинична проба, изпраща клиничните проби
от първите пет положителни и първите десет
отрицателни резултата в Националната референтна лаборатория „Грип и остри респираторни
заболявания“ на НЦЗПБ за потвърждаване.
(3) Изследване на антиген на SARS-CoV-2
в клинична проба може да се извършва във
всяко лечебно заведение и РЗИ при спазване
на изискванията на производителя.
Чл. 4. (1) Лабораториите по чл. 3, ал. 1,
т. 2 изпращат ежеседмично в Националната
референтна лаборатория „Грип и остри респираторни заболявания“ на НЦЗПБ най-малко
10 % от положителните проби за SARS-CoV-2,
но не по-малко от една проба за провеждане
на целогеномно секвениране.
(2) При изпращане на пробите по ал. 1 се
спазват следните изисквания:
1. изпращат се само клинични материали,
които са със Ct стойности по-ниски от 30 при
проведено изследване rRT-PCR;
2. не се изпращат клинични материали от
проби, взети или съхранявани в течна среда
за провеждане на бърз антигенен тест;
3. клиничните материали се съхраняват в
замразено състояние (при -20 °С или по-ниска
температура) и се транспортират с охладители
при спазване на изискванията за транспорт на
инфекциозни материали;
4. изпращат се клиничните материали от
всички положителни проби, за които лабораторията има информация, че са взети от:
а) български и чужди граждани, пристигнали
в страната през последните 14 дни;
б) лица, положителни за SARS-CoV-2, с поява на първите симптоми не по-рано от 14 дни
след завършен ваксинационен курс, като при
асимптомно носителство за начална дата се
приема датата на пробонабиране;
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в) лица с повторен положителен резултат
за SARS-CoV-2 не по-рано от 90 дни от първоначалния положителен резултат, доказан чрез
PCR или бърз антигенен тест;
г) лица с продължително отделяне на вирусна РНК (по-дълго от 14 дни) и/или находки от
rRT-PCR, при които има съмнение за наличие
на вирусни варианти на безпокойство.
(3) Клиничните материали се придружават
с информация по образец съгласно приложение № 1.
Раздел III
Условия и ред за извършване на задължителна изолация на болни от и заразоносители на
COVID-19
Чл. 5. (1) Лицата, които са диагностицирани
като положителни за SARS-CoV-2 по реда на
чл. 2 и определени като потвърдени и повторно потвърдени случаи на COVID-19, съгласно
дефиницията за случай на COVID-19 по приложение № 3 към чл. 3, ал. 3 от Наредба № 21
от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване
и отчет на заразните болести (ДВ, бр. 62 от
2005 г.) подлежат на задължителна изолация за
срок, определен със заповед на министъра на
здравеопазването по предложение на главния
държавен здравен инспектор.
(2) Задължителната изолация на лицата по
ал. 1 се извършва с предписание, издадено от
директора или от оправомощен от него заместник-директор на съответната регионална
здравна инспекция.
Чл. 6. Задължителната изолация на лицата
по чл. 5, ал. 1 се извършва в домашни условия,
като медицинското наблюдение на тези лица
се осъществява от общопрактикуващ лекар
или друг лекар.
Чл. 7. (1) В периода на задължителна изолация в домашни условия лицата трябва да:
1. не напускат домовете си или мястото, в
което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок;
2. се изолират при възможност в самостоятелна стая с добра вентилация, да ограничат
движението си в дома и да сведат до минимум
общото пространство, което споделят с останалите членове на домакинството, които не са
заразени със SARS-CoV-2;
3. спазват дистанция от минимум 1,5 м
спрямо хората, с които съжителстват, вкл.
престой/спане в отделни помещения (по време
на хранене, ползване на баня и тоалетна), в
случаите, когато хората, с които съжителстват,
не са заразени със SARS-CoV-2;
4. измиват редовно ръцете си с вода и сапун
и/или да използват дезинфектант за ръце;
5. носят защитна маска за лице възможно най-дълго време; лица, които не могат/
не толерират носенето на маски при кихане
и кашляне, да покриват устата си с хартиени
кърпички за еднократна употреба, които да
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изхвърлят в полиетиленов плик, поставен в
кош за отпадъци, използван само за целта;
преди изхвърляне полиетиленовият плик да
се затваря плътно;
6. не приемат посетители до изтичане на
периода на домашна изолация;
7. извършват влажно почистване и дезинфекция на повърхности и предмети и да проветряват помещенията, в които се намират.
(2) Броят на лицата, полагащи грижи за
поставено в изолация лице, трябва да се ограничи при възможност до едно лице, което е в
добро здраве без придружаващи заболявания.
Боравенето със замърсените от болния отпадъци да се извършва с ръкавици, а след тяхното
сваляне ръцете да се измиват.
Чл. 8. (1) При влошаване на здравословното
състояние, независимо от причината, лицата,
поставени в домашна изолация, уведомяват
лекаря, осъществяващ медицинското наблюдение, а в случай че не успеят да осъществят
контакт с него – регионалния център за спешна
медицинска помощ чрез тел. 112, като задължително информират, че са положителни за
SARS-CoV-2 за предприемане на необходимите
противоепидемични мерки от екипа за спешна
медицинска помощ.
(2) При необходимост от провеждане на
медицински изследвания или прегледи, назначени от лекаря, осъществяващ медицинското
наблюдение по време на домашна изолация,
лицата по чл. 5 уведомяват по телефон или
електронна поща съответната регионална
здравна инспекция за напускане на мястото
на изолация, като посочват времевия период
и лечебното заведение, в което ще се извърши
прегледът или изследването.
Чл. 9. (1) Задължителната изолация на
лица, заразоносители или болни от COVID-19,
може да се извършва и в лечебно заведение за
болнична помощ.
(2) Задължителната изолация в лечебно
заведение за болнична помощ се извършва с
предписание, издадено от директора или от
оправомощен от него заместник-директор на
съответната регионална здравна инспекция по
преценка на лекуващия лекар или на лекаря,
насочил лицето за хоспитализация въз основа
на извършена оценка на съществуващия епидемичен риск от разпространението на COVID-19.
(3) При извършване на оценката по ал. 2
лекарят взема предвид социално-битовите условия, при които лицето живее (многочислено
семейство, лица, настанени в места, в които
се предоставят социални услуги по смисъла
на Закона за социалните услуги, в места за
лишаване от свобода и др.), и възможността
на лицето да се изолира в домашни условия с
цел недопускане на възможността за заразяване
на възприемчиви лица и разпространяване на
COVID-19.
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(4) При извършване на оценката лекарят по
ал. 1 взема предвид и обективното здравословно
състояние на пациента, включително:
1. тежестта на клиничното протичане на
заболяването, в т.ч. наличие на задух или затруднено дишане, поява на храчки или хемоптое;
2. възрастта на лицето, особено ≥ 60 г.;
3. наличието на придружаващи хронични
заболявания, имуносупресивни състояния и
лечения и други;
4. наличие на други заболявания, по повод
на които се налага хоспитализация на лицето.
(5) Лицата, които писмено и изрично са
заявили отказ от изолация в лечебно заведение
за болнична помощ, независимо от наличието
на условията по ал. 3 и 4, се изолират в домашни условия.
Чл. 10. (1) Изолацията в лечебно заведение
за болнична помощ на лицата по чл. 9 може
да се прекрати при клинично подобрение (в
т.ч. намаляване на признаците на задух и
кашлица, подобряване на лабораторните показатели, като С-реактивен протеин, феритин и
лактат-дехидрогеназа, липса на необходимост
от кислородна терапия, липса на повишена
телесна температура над 37,8°C за 48 часа без
употребата на антипиретици) и при възможност
за последваща изолация в домашни условия до
изтичането на определения с предписанието
срок и придържане към препоръчания режим
на лечение.
(2) Лицата, при които се налага прилагане
на последваща медицинска грижа в лечебно
заведение, лицата, настанени в места, в които
се предоставят социални услуги по смисъла
на Закона за социалните услуги, и лицата с
невъзможност за изолация и лечение в домашни условия поради съжителство с хора от
рисковите групи по чл. 9, ал. 3 се изписват от
лечебното заведение за болнична помощ при
документирани най-малко 10 дни от началото
на клиничните оплаквания за COVID-19 и минимум три допълнителни дни без оплаквания
(вкл. без повишаване на телесната температура,
без прием на антипиретици и без респираторни
симптоми).
Раздел IV
Условия и ред за извършване на задължителна
карантина на лица, контактни на лица, болни
от и заразоносители на COVID-19
Чл. 11. (1) На задължителна карантина
подлежат близките контактни лица на лица,
болни от и заразоносители на COVID-19.
(2) Близките контактни лица по ал. 1 се
определят по критериите, посочени в приложение № 2.
(3) При определяне на близките контактни
лица съобразно критериите по ал. 2 се има
предвид всяко лице, осъществило контакт в
рамките на 48 часа преди и до 10 дни след
появата на симптомите при заболелия. Ако
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потвърденият случай е асимптоматичен, като
контактно се определя всяко лице, осъществило
контакт със случая в рамките на 48 часа преди
и до 10 дни от датата на вземане на пробата,
довела до лабораторното потвърждаване.
(4) Лицата по ал. 1 се поставят под карантина
в дома или на друго място, на което лицето е
посочило, че ще пребивава, с предписание на
директора на съответната регионална здравна
инспекция или на оправомощен от него заместник-директор за срок, определен със заповед на
министъра на здравеопазването по предложение
на главния държавен здравен инспектор.
Чл. 12. (1) Лица, регистрирани като потвърдени случаи на COVID-19 през последните
90 дни, не се считат за контактни лица по
смисъла на чл. 11, с изключение на случаите,
в които тези лица работят с рискови групи
от населението (възрастни, лица с хронични
заболявания и имуносупресивни състояния)
или живеят в места с висок риск за заразяване,
като социални услуги или места за лишаване
от свобода.
(2) Медицински специалисти и друг персонал
в лечебно заведение, осъществили контакт с
положителен на SARS-CoV-2 пациент, подлежат
на карантина, когато след проведена оценка
за наличие на риск от заразяване съгласно
приложение № 3 са категоризирани с висок
риск от заразяване с COVID-19.
(3) Медицински специалисти и друг персонал
в лечебно заведение, осъществили контакт с
положителен на SARS-CoV-2 пациент, които
след проведена оценка за наличие на риск
от заразяване съгласно приложение № 3 са
категоризирани с нисък риск от заразяване с
COVID-19, не се поставят под карантина.
Чл. 13. По реда на чл. 11 под карантина се
поставят и лицата, които са влезли на територията на страната от други държави, когато
това е разпоредено със заповед на министъра
на здравеопазването по чл. 61, ал. 2 от Закона
за здравето.
Чл. 14. (1) В периода на карантината лицата
са длъжни да не напускат домовете си или
мястото, в което са посочили, че ще пребивават
за посочения в предписанието срок.
(2) Карантината се преустановява с изтичане на определения в предписанието срок или
при други условия, определени в заповедта
на министъра на здравеопазването по чл. 61,
ал. 7 от Закона за здравето в съответствие с
епидемичния риск от разпространението на
COVID-19.
Чл. 15. (1) Медицинското наблюдение на лицата, поставени под карантина, се осъществява
от общопрактикуващия им лекар или от друг
лекар, а когато нямат такъв – от съответната
регионална здравна инспекция.
(2) При поява на симптоми за COVID-19
(повишена температура, кашлица, затруднено
дишане, загуба на обонянието, нарушение или
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загуба на вкуса и други) или при влошаване
на здравословното им състояние по друга
причина лицата по чл. 11 и 13 се свързват по
телефон с лекаря, осъществяващ медицинското
наблюдение, или със съответната регионална
здравна инспекция, откъдето да получат указания според случая.
Раздел V
Профилактика и контрол на COVID-19
Чл. 16. Ваксинопрофилактиката на COVID-19
се извършва при условията и по реда, посочени
в Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в
Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.).
Чл. 17. При регистриране на случай на
COVID-19 в лечебно заведение се прилагат
мерките, посочени в Наредба № 3 от 2013 г.
за утвърждаването на медицински стандарт
по превенция и контрол на вътреболничните
инфекции спрямо инфекции, предавани по
аерогенен път.
Чл. 18. (1) При регистриране на случай на
COVID-19 в организиран трудов или детски/
ученически колектив се провежда епидемиологично проучване от съответната РЗИ и се
предписват следните мерки:
1. изолация на всички положителни на
SARS-CoV-2 лица;
2. определяне на техните близки контактни
в колектива и поставянето им под карантина
с последващо медицинско наблюдение;
3. провеждане на дезинфекция на повърхности с биоциди с вирусоцидно или частично
вирусоцидно действие, разрешени по реда на
Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси или на Регламент
(ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и
на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди
(ОВ, L 167/1 от 27 юни 2012 г.).
(2) В хода на епидемиологичното проучване
РЗИ може да разпореди и допълнителни хигиенни и противоепидемични мерки.
Раздел VI
Национална информационна система за борба
с COVID-19
Чл. 19. (1) Министерството на здравеопазването поддържа Национална информационна
система за борба с COVID-19, която осигурява
централизирано управление и информация за
всички потвърдени случаи на COVID-19 и карантинирани лица и предоставя информационна
платформа на всички компетентни институции.
(2) Националната информационна система
по ал. 1 се състои от следните модули:
1. Актуална информация за гражданите за
COVID-19 в страната;
2. Мобилно приложение за граждани –
ViruSafe за вписване на информация за наличие
на симптоми за COVID-19;
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3. Регистър на лицата по чл. 5, ал. 1, които
подлежат на задължителна изолация, и на лицата по чл. 11, ал. 1 и чл. 13, които подлежат
на задължителна карантина;
4. Модул за заетост на болничните легла,
определени за лечение на пациенти с основна
или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2;
5. Електронен регистър за ваксинациите
срещу COVID-19.
Чл. 20. (1) В модулите на Националната
информационна система по чл. 19, ал. 2, т. 3,
4 и 5 ежедневно постъпват данни от:
1. регионалните здравни инспекции:
а) за всички карантинирани или поставени
под домашна изолация лица съгласно предписанията, издадени от директора на съответната
РЗИ или от оправомощен от него заместникдиректор;
б) за общия брой болнични легла, броя
на болничните легла, определени за лечение
на пациенти с основна или с придружаваща
инфекция със SARS-CoV-2, общия брой интензивни легла и броя на интензивните легла,
определени за лечение на пациенти с основна
или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2
за всяко лечебно заведение за болнична помощ
в съответната област;
2. лабораториите по чл. 3, ал. 1, т. 2 – за
лицата, провели лабораторни изследвания за
COVID-19 чрез метода PCR или с бързи антигенни тестове, както и за лицата, изследвали
се за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2;
3. лечебните заведения за болнична помощ – за лицата с основна или с придружаваща
инфекция със SARS-CoV-2, хоспитализирани
в съответното лечебно заведение (дата на
постъпване в лечебно заведение, професия,
месторабота, състояние на пациента, клинично
протичане, прилагано специфично противовирусно лечение с лекарствен продукт, заплащан
от Министерството на здравеопазването, дата
на започване на лечението, продължителност
на лечението, общо приложено количество от
лекарствения продукт, необходимост от интензивно лечение, провеждане на дихателна
реанимация, придружаващи заболявания, изход
от заболяването, дата на изписване от лечебното
заведение и други), като се отразяват и настъпилите промени във вписаната информация;
4. лечебни заведения и регионални здравни
инспекции – за ваксинираните лица, за поставените дози ваксини срещу COVID-19 (място и
дата на ваксинация, търговско наименование
на ваксиналния продукт и партиден номер,
поредност на поставената доза) и за лекаря,
приложил ваксината;
5. Главна дирекция „Гранична полиция“ към
Министерството на вътрешните работи – за
всички лица, които влизат на територията на
Република България и подлежат на поставяне
под карантина.
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(2) Националната информационна система
по чл. 19 изпраща на общопрактикуващите
лекари автоматично генерирано съобщение
по електронна поща относно карантинираните
лица и потвърдените случаи на COVID-19 от
пациентската им листа с цел провеждане на
активно наблюдение и издаване на болничен
лист при необходимост.
(3) Националната информационна система
по чл. 19 генерира документ (сертификат) за
извършената ваксинация срещу COVID-19 след
въвеждане на данните в регистъра по чл. 19,
ал. 2, т. 5.
Чл. 21. (1) Достъпът до информацията в
модулите на Националната информационна
система по чл. 19, ал. 2, т. 1 и 2 е публичен.
(2) Достъп до информацията в модула на
Националната информационна система по
чл. 19, ал. 2, т. 3 имат РЗИ, органите на Министерството на вътрешните работи, общопрактикуващите лекари, лечебните заведения
за болнична помощ, лечебните заведения, извършващи лабораторно изследване за COVID-19,
Националният център по трансфузионна хематология, районните центрове за трансфузионна хематология, общините, Националният
осигурителен институт, териториалните поделения на Националния осигурителен институт,
Националната здравноосигурителна каса, районните здравноосигурителни каси, дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията
за социално подпомагане и Изпълнителната
агенция „Медицински надзор“.
(3) Достъп до информацията в модула на Националната информационна система по чл. 19,
ал. 2, т. 4 имат РЗИ, центровете за спешна медицинска помощ, лечебните заведения за болнична
помощ, Националната здравноосигурителна
каса и районните здравноосигурителни каси.
(4) Достъп до информацията в регистъра
на Националната информационна система по
чл. 19, ал. 2, т. 5 имат РЗИ и лекарите, прилагащи ваксините.
(5) Достъпът до информацията в Националната информационна система по чл. 19, ал. 2,
т. 3, 4 и 5 се осъществява чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) след подадена
заявка до съответната РЗИ и предварителна
регистрация.
Чл. 22. Органите на Министерството на
вътрешните работи имат достъп до данните по
чл. 19, ал. 2, т. 3 при изпълнение на функциите
им по осъществяване на контрол за спазване
на предписаната карантина или изолация.
Чл. 23. Общините имат достъп до данните
за лицата по чл. 19, ал. 2, т. 3 на територията
на съответната община при изпълнение на
функциите им по осъществяване на контрол
за спазване на предписаната карантина или
изолация.
Чл. 24. Националният осигурителен институт и териториалните му поделения имат достъп
до данните за лицата по чл. 19, ал. 2, т. 3 при
изпълнение на функциите им по осъществяване
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на контрол за издадените болнични листове за
временна неработоспособност.
Чл. 25. Националната здравноосигурителна
каса и районните здравноосигурителни каси
имат достъп до модулите на Националната
информационна система по чл. 19, ал. 2, т. 3
и 4 с цел осъществяване на наблюдение, контрол и обмен на информация за заболелите с
COVID-19.
Чл. 26. Дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане
имат достъп до данните за лицата до 14-годишна възраст от регистъра по чл. 19, ал. 2, т. 3,
поставени под карантина, при изпълнение на
функциите им, свързани с отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно
положение или обявена извънредна епидемична
обстановка по чл. 16б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
Чл. 27. Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ има достъп до данните от регистъра по чл. 19, ал. 2, т. 3 при осъществяване
на контролните си правомощия по чл. 7б от
Закона за лечебните заведения.
Чл. 28. Националният център по трансфузионна хематология и районните центрове
за трансфузионна хематология имат достъп
до данните за лицата по чл. 19, ал. 2, т. 3 за
осъществяване на проверка на специфичните
изисквания към кандидатите за дарители на реконвалесцентна плазма за лечение на COVID-19.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 60, ал. 5, чл. 61, ал. 17 и 18 и чл. 61а, ал. 7
от Закона за здравето.
§ 2. В Наредба № 21 от 2005 г. за реда за
регистрация, съобщаване и отчет на заразните
болести (обн., ДВ, бр. 62 от 2005 г.; изм., бр. 52
от 2011 г., бр. 56 от 2014 г., бр. 5 от 2019 г.) се
правят следните допълнения:
1. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 „Списък на заразните и паразитните болести, които
подлежат на задължителна регистрация, съобщаване и отчет“ се създава т. 66:
„66. COVID-19.“
2. В приложение № 3 към чл. 3, ал. 3 „ДЕФИНИЦИИ за възможен, вероятен и потвърден
случай на заразните болести, които подлежат
на задължителна регистрация, съобщаване и
отчет“ се създава раздел 66:
„66. COVID-19 (SARS-CoV-2)
66.1. Клинични критерии:
66.1.1. Всяко лице с поне един от следните
симптоми:
66.1.1.1. кашлица;
66.1.1.2. треска;
66.1.1.3. затруднено дишане;
66.1.1.4. внезапна поява на аносмия, агеузия
или дисгеузия;
66.1.1.5. допълнителни по-малко специфични
симптоми: главоболие, втрисане, мускулни
болки, умора, повръщане и/или диария.
66.2. Диагностични образни критерии:
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66.2.1. Рентгенологични данни за лезии,
съвместими с COVID-19.
66.3. Лабораторни критерии:
66.3.1. Поне един от следните два критерия:
66.3.1.1. доказване на нуклеинова киселина
на SARS-CoV-2 в клинични проби;
66.3.1.2. откриване на антиген на SARS-CoV-2
в клинични проби.
66.4. Епидемиологични критерии:
66.4.1. Поне една от посочените две епидемиологични връзки:
66.4.1.1. близък контакт с потвърден случай
на COVID-19 в рамките на 14 дни преди появата
на симптомите;
66.4.1.2. лицето е било живущ или персонал
в рамките на 14 дни преди появата на симптомите в социална услуга от резидентен тип в
общността или в специализирана институция
за предоставяне на социални услуги, в която
има установено предаване на COVID-19.
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66.5. Класификация на случай:
А. Възможен случай: всяко лице, отговарящо
на клиничните критерии.
Б. Вероятен случай: всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което
съществува епидемиологична връзка, или
всяко лице, което отговаря на диагностичните
образни критерии.
В. Потвърден случай: всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии, или всяко
лице, отговарящо на лабораторните критерии за
случай на COVID-19, и дата на лабораторното
потвърждение ≥ 90 дни от датата, на която е
поставена диагноза COVID-19 при предходното
заразяване (боледуване).“
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Любомир Бакаливанов
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 3

Информация, с която се придружават клиничните материали от положителни чрез PCR
изследване проби за SARS-CoV-2, за целогеномно секвениране
Информация за лабораторията
Лаб. № от леДата на вземане на
Лечебно заведечебното завепробата от лечебние, изпращащо
дение, изпраното заведение, изпробата за секвещащо пробата
пращащо пробата:
ниране
за секвениране
DD/MM/YYYY

Дата на изслед- Ct стойности на всички гени,
ване в лечебното изследвани в лечебното зазаведение, изпра- ведение, изпращащо пробата
ща що п р о бат а:
(ORF-1ab-13.42 E-11.9
DD/MM/YYYY
N-10.01)

Информация за пациента
Три имена, написани ЕГН/номер на паспорт на
в една клетка
чужденците и/или ЛНЧ

Възраст

Пол

Населено място
Област по
по местоживеене местоживеене

При пътуване на лицето в чужбина до 14 дни преди датата на провземане или поява на първи
симптоми на COVID-19
Държавите, в които е пребивавал непосредствено
преди пътуването до България

Има ли контактни, ако „Да“, моля, опишете

Лица, положителни за SARS-CoV-2 не по-рано от 14 дни след завършен ваксинационен курс
Наимено- ПроизвоСериен
вание на дител на номер на
ваксината ваксината ваксината

Дата на ваксиниране с
последната
доза

Лечебно
заведение/
РЗИ, поставило ваксината

Поява на симпАко „Да“, Дата на оттоми по време
дата на
шумяване
на заболяване
първите на симптослед ваксинисимптоми
мите
ране (да/не)

Лица с повторен положителен резултат за SARS-CoV-2 не по-рано
от 90 дни от първоначалния положителен резултат, доказан чрез
PCR или бърз антигенен тест
Заболявания, автоимунни
заболявания, съпътстващи
инфекции, имуносупресивна терапия и други

Домашно лечение, хоспитализация без
интензивно лечение, хоспитализация с
интензивно лечение/нужда от кислородна терапия, починал

Пациенти с продължително
отделяне на вирусна РНК
(по-дълго от 14 дни)
Продължителна хоспитализация с излъчване на
SARS-CoV-2 повече
от 14 дни
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Приложение № 2
към чл. 11, ал. 2
Критерии за определяне на близки контактни
лица на лица, болни от и заразоносители на
COVID-19
1. Съжителство в едно домакинство с потвърден случай на COVID-19.
2. Директен физически контакт с потвърден
случай на COVID-19 (напр. ръкостискане).
3. Директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на потвърден случай на COVID-19
(напр. при опръскване при кихане, допир до
използвани от пациента кърпички с голи ръце).
4. Директен (лице в лице) контакт с потвърден случай на COVID-19 на разстояние до
2 м и продължителност над 15 минути общо
за 24 часа (дори и да не са последователни).
5. Престой в затворено помещение (напр.
класна стая, болнична стая, стая за срещи,
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офис, работно помещение и др.) с потвърден
случай на COVID-19 за ≥ 15 минути.
6. Мед и ц и нск и спец иа л ис т и л и д ру г о
лице, полагащо директни грижи за пациент с
COVID-19, или лабораторен персонал, обработващ клинични проби на пациент с COVID-19,
без препоръчаните лични предпазни средства
или с евентуално нарушена цялост на личните
предпазни средства.
7. Пътник в самолет в същата секция/
класа съобразно разположението на местата
с потвърден случай на COVID-19, придружител при пътуване или лица, полагащи грижи,
членове на екипажа, обслужващи съответния
сектор, където седи потвърденият случай. Ако
тежестта на симптомите при заболелия или
негово преместване/движение сочи за поголяма експозиция, за близък контакт може
да се определят и други или всички пътници
в самолета.
Приложение № 3
към чл. 12, ал. 2 и 3

Оценка на риска от заразяване със SARS-CoV-2 на медицински специалисти и друг персонал
в лечебни заведения
Част 1
Информация за взаимоотношенията на медицинския специалист или на другия персонал от лечебното заведение с пациент с COVID-19
1. Дата на първи контакт с пациент с по- Дата (ДД/ММ/ГГГГ): --/--/---твърден COVID-19:
□ Неизвестно
2. Наименование на лечебното заведение, в
което пациентът е лекуван:
3. Вид на лечебното заведение:
□ Лечебно заведение за болнична помощ
□ Лечебно заведение за извънболнична помощ
□ Домашно лечение на пациенти с леки симптоми
□ Друго: ....................................……………………………………..
4. Множество пациенти с COVID-19 в ле- □ Да □ Не □ Неизвестно
чебното заведение:
Ако „Да“, брой пациенти (приблизително, ако точната
бройка е неизвестна):
Дейности, извършени от медицинския специалист/друг персонал на пациент с COVID-19 в лечебното заведение
5. Извършвахте ли директна грижа (манипулации, проце- □ Да □ Не □ Не знам
дури) на пациент с потвърден COVID-19?
6. Имахте ли контакт лице в лице (в рамките на 1 м) с □ Да □ Не □ Не знам
пациент с потвърден COVID-19 в лечебното заведение?
7. Присъствахте ли по време на аерозол-генериращи ма- □ Да □ Не □ Не знам
нипулации (процедури), извършени на пациента?
Ако „Да“, какъв вид процедура?
□ Трахеална интубация
□ Терапия с небулайзер
□ Отстраняване на секрети от горни
дихателни пътища
□ Събиране на храчка
□ Трахеотомия
□ Бронхоскопия
□ Кардиопулмонарна ресусцититация
□ Друго (посочете какво):
………………………………….....................................
8. Имахте ли директен контакт с предмети и повърхности, □ Да □ Не □ Не знам
където пациентът с потвърден COVID-19 беше обгрижван?
Напр. легло, спално бельо, медицинска апаратура, баня и т.н.
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9. Извършвахте ли лечебни дейности/здравни грижи в
друго лечебно заведение за периода по-горе?
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□ В друго лечебно заведение
□ Линейка
□ Домашно лечение
□ Никъде другаде

Ако медицинският специалист/другият персонал е отговорил с „Да“ на някой от въпросите погоре, същият трябва да се смята за изложен на риск от заразяване със SARS-CoV-2.

Част 2
Спазване на процедурите по превенция и контрол на инфекциите по време на прилагане на лечебна
дейност/здравни грижи
За следващите въпроси моля, количествено определете честотата на използване на лични предпазни
средства (ЛПС), както е препоръчително:
· „Винаги, както е препоръчително“ означава 95 % от времето
· „През по-голяма част от времето“ означава ≥ 50 %, но < 95 %
· „От време на време“ означава ≥ 20 %, но < 50 %
· „Рядко“ означава < 20 %
10. По време на контакт/полагане на грижи за пациент с по- □ Да □ Не
твърден COVID-19 използвахте ли ЛПС?
Ако „Да“ за всяко ЛПС по-долу, колко често го използвахте:
– Ръкавици за еднократна употреба

– Медицинска маска

– Лицев шлем или защитни очила

– Защитна престилка за еднократна употреба

11. По време на контакт/полагане на грижи за пациент с
COVID-19 премахнахте или сменихте ли вашите ЛПС по
протокол (т.е. когато маската е станала мокра, изхвърляне на
мократа маска в кошче за отпадъци, извършване на хигиена
на ръце и т.н.)?
12. По време на контакт/полагане на грижи за пациент с
COVID-19 измихте ли си ръцете (хигиена на ръце) преди и след
докосване на пациента (независимо дали носите ръкавици)?
13. По време на контакт/полагане на грижи за пациент с
COVID-19 извършвахте ли хигиена на ръце преди и след всяко
почистване или асептична процедура (напр. при поставяне на
периферен съдов катетър, уринарен катетър, интубация и т.н.)?
14. По време на контакт/полагане на грижи за пациент с
COVID-19 извършихте ли хигиена на ръце след експозиция
на телесни течности?
15. По време на контакт/полагане на грижи за пациент с
COVID-19 извършихте ли хигиена на ръце след докосване
на предмети около пациента (легло, дръжки на врати и т.н.),
независимо дали носите ръкавици или не?
16. По време на контакт/полагане на грижи за пациент с
COVID-19 редовно деконтаминирани ли бяха най-често пипаните повърхности (поне 3 пъти дневно)?

□ Винаги, както е препоръчително
□ През по-голяма част от времето
□ От време на време
□ Рядко
□ Винаги, както е препоръчително
□ През по-голяма част от времето
□ От време на време
□ Рядко
□ Винаги, както е препоръчително
□ През по-голяма част от времето
□ От време на време
□ Рядко
□ Винаги, както е препоръчително
□ През по-голяма част от времето
□ От време на време
□ Рядко
□ Винаги, както е препоръчително
□ През по-голяма част от времето
□ От време на време
□ Рядко
□ Винаги, както е препоръчително
□ През по-голяма част от времето
□ От време на време
□ Рядко
□ Винаги, както е препоръчително
□ През по-голяма част от времето
□ От време на време
□ Рядко
□ Винаги, както е препоръчително
□ През по-голяма част от времето
□ От време на време
□ Рядко
□ Винаги, както е препоръчително
□ През по-голяма част от времето
□ От време на време
□ Рядко
□ Винаги, както е препоръчително
□ През по-голяма част от времето
□ От време на време
□ Рядко

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

Спазване на процедурите за превенция и контрол на инфекциите по време на аерозол-генериращи
процедури (напр. трахеална интубация, лечение с небулайзер, събиране на слюнка/храчка, трахеотомия, бронхоскопия, кардиопулмонарна ресусцититация и т.н.)
За следващите въпроси моля, количествено определете честотата на използване на ЛПС, както е
препоръчително:
· „Винаги, както е препоръчително“ означава 95 % от времето
· „През по-голяма част от времето“ означава ≥ 50 %, но < 95 %
· „От време на време“ означава ≥ 20 %, но < 50 %
· „Рядко“ означава < 20 %
17. По време на аерозол-генериращи процедури на пациент с
COVID-19 носихте ли лични предпазни средства?
Ако „Да“ за всяко ЛПС по-долу, колко често го използвахте:
– Ръкавици за еднократна употреба

– Маска (или еквивалентен респиратор)

– Лицев шлем или защитни очила

– Защитна престилка за еднократна употреба

– Водоустойчива престилка

18. По време на аерозол-генериращи процедури на пациент с
COVID-19 премахнахте и сменихте ли вашите ЛПС по протокол (т.е. когато маската е станала мокра, изхвърляне на
мократа маска в кошче за отпадъци, извършване на хигиена
на ръце и т.н.)?
19. По време на аерозол-генериращи процедури на пациент с
COVID-19 измихте ли си ръцете (хигиена на ръце) преди и след
докосване на пациента (независимо дали носите ръкавици)?
20. По време на аерозол-генериращи процедури на пациент с
COVID-19 извършихте ли хигиена на ръце преди и след всяко
почистване или асептична процедура?
21. По време на аерозол-генериращи процедури на пациент
с COVID-19 извършихте ли хигиена на ръце след докосване
на предмети около пациента (легло, дръжки на врата и т.н.),
независимо дали носите ръкавици или не?
22. По време на аерозол-генериращи процедури на пациент
с COVID-19 редовно деконтаминирани ли бяха най-често
пипаните повърхности (поне 3 пъти дневно)?
Инциденти с биологичен материал
23. По време на контакт/полагане на
грижа за пациент с COVID-19 имаше ли някакъв инцидент с телесни
течности/респираторни секрети?

□ Да □ Не

□ Да □ Не
□ Винаги, както е препоръчително
□ През по-голяма част от времето
□ От време на време
□ Рядко
□ Винаги, както е препоръчително
□ През по-голяма част от времето
□ От време на време
□ Рядко
□ Винаги, както е препоръчително
□ През по-голяма част от времето
□ От време на време
□ Рядко
□ Винаги, както е препоръчително
□ През по-голяма част от времето
□ От време на време
□ Рядко
□ Винаги, както е препоръчително
□ През по-голяма част от времето
□ От време на време
□ Рядко
□ Винаги, както е препоръчително
□ През по-голяма част от времето
□ От време на време
□ Рядко
□ Винаги, както е препоръчително
□ През по-голяма част от времето
□ От време на време
□ Рядко
□ Винаги, както е препоръчително
□ През по-голяма част от времето
□ От време на време
□ Рядко
□ Винаги, както е препоръчително
□ През по-голяма част от времето
□ От време на време
□ Рядко
□ Винаги, както е препоръчително
□ През по-голяма част от времето
□ От време на време
□ Рядко
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□

Изплискване на биологична течност/респираторен секрет
върху мукозната мембрана (лигавица) на очите
□ Изплискване на биологична течност/респираторен секрет
върху мукозната мембрана (лигавица) на уста/нос
□ Изплискване на биологична течност/респираторен секрет
върху неинтактна кожа
□ Убождане/инцидент с остри предмети с материал, контаминиран с биологична течност/респираторни секрети

Час т 3. К атег ориза ц и я на риск а п ри
медицински специалисти и друг персонал
в лечебно заведение с лед експозиция на
SARS-CoV-2
1. Висок риск от заразяване със SARSCoV-2:
Медицински специалисти, които не са отговорили „Винаги, както е препоръчително“
на въпроси № 10 – 23.
2. Нисък риск от заразяване със SARSCoV-2:
Всички останали отговори.
Част 4. Мерки спрямо медицински специалисти/друг персонал с експозиция на
SARS-CoV-2
1. Мед и ц и нск и спец иа л ис т и и л и д ру г
персона л с висок риск от заразяване се
поставят под карантина с предписание на
директора на съответната регионална здравна инспекция или на оправомощен от него
заместник-директор.
2. Лечебното заведение, в което работи
медицински специалист/друг персонал с установен висок риск от заразяване с COVID-19,
трябва:
2.1. да осъществи психо-социална подкрепа
на лицето по време на карантината или по
време на заболяването, ако се потвърди, че
е болен от COVID-19;
2.2. да се осъществи преглед на обучението за превенция и контрол на инфекциите
на персонала в лечебното заведение, включително и на персонал с повишен риск за
инфектиране след карантинен период.
3. Препоръки към персонала с нисък риск
от заразяване:
3.1. самонаблюдение за поява на повишена
температура и респираторни симптоми ежедневно за 10 дни от последната експозиция
на пациент с COVID-19; лицето трябва да
информира лечебното заведение, ако развие
симптоми, съмнителни за COVID-19;
3.2. засилване на предпазните мерки при
контакт и аерогенно предаване, когато се
обслужват всички пациенти с остри респираторни заболявания, както и засилване на
стандартните предпазни мерки при всички
пациенти;
3.3. засилване на предпазните мерки при
всички аерозол-генериращи процедури на
всички съмнителни или потвърдени пациенти с COVID-19;

3.4. подсигуряване (засилване) на мерки за
рационално, правилно и постоянно използване на лични предпазни средства;
3.5. прилагане на схемата на Световната здравна организация „Моите 5 момента
при хигиена на ръце“ – преди докосване на
пациент, преди всяко почистване и асептични процедури, след експозиция на телесни
течности, след докосване на пациент и след
докосване на предметите около пациента;
3.6. практикуване на респираторен етикет
по всяко време.
3202

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение
с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и лекарствени
продукти за състрадателна употреба, както
и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени
продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 95 от 2011 г.;
доп., бр. 24 от 2013 г.; изм., бр. 25 от 2019 г.;
изм. и доп., бр. 84 и 90 от 2019 г.)
§ 1. В заглавието след думите „неразрешени за употреба в Република България
лекарствени продукти“ се поставя запетая
и се добавя „лекарствени продукти, прилагани извън условията на разрешението за
употреба,“.
§ 2. В чл. 1, ал. 1 се създава т. 4:
„4. получаване на информирано съгласие
от пациента за лечение с разрешен в страната лекарствен продукт, прилаган извън
услови я та на разрешението за у пот реба,
в случаите по чл. 266б, ал. 1 от ЗЛПХМ,
проследяване и документиране на лечението и на безопасността и ефикасността на
лекарствения продукт.“
§ 3. В чл. 3 навсякъде думите „чл. 1, ал. 1,
т. 1 и 2“ се заменят с „чл. 1, ал. 1, т. 1, 2 и 4“.
§ 4. Член 28 се изменя така:
„Ч л. 28. Прог ра мата за с ъс т ра дат ел на
употреба продължава, докато:
1. лекарственият продукт бъде пуснат на
пазара; или
2. отговорното лице прекрати програмата
предсрочно, за което уведомява ИАЛ.“
§ 5. Създава се раздел V с чл. 30 – 33:
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„Раздел V
Условия и ред за получаване на информирано
съгласие, проследяване и документиране на
лечението с лекарствени продукти, прилагани извън условията на разрешението за
употреба, и на безопасността и ефикасността
на лекарствените продукти
Чл. 30. (1) Комисията по чл. 266б, ал. 2
от ЗЛПХМ предписва лекарствения продукт
по чл. 1, а л. 1, т. 4 с протокол съгласно
приложение № 3.
(2) С протокола по ал. 1 се определят
необходимите количества от лекарствения
продукт според продължителността на лечението на пациента, но не повече от терапевтичната доза за тримесечно лечение.
(3) При необходимост от продължаване на
лечението за повече от три месеца се съставя
нов протокол по реда на този раздел.
(4) Протоколите по ал. 1 се изготвят в
чет и ри екземп л я ра и се у т върж дават от
ръководителя на лечебното заведение. Единият екземпляр се съхранява в лечебното
заведение, вторият екземпляр се изпраща
на ИАЛ, третият екземпляр се изпраща на
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“,
а четвъртият екземпляр е предназначен за
пациента, съответно за аптеката на лечебното заведение.
(5) Към протокола по ал. 1 се прилага
писмено информирано съгласие на пациента
(родител, настойник) при спазване на изискванията по чл. 87 – 89 от Закона за здравето за лечението със съответния лекарствен
продукт по чл. 1, ал. 1, т. 4, което може да
бъде оттеглено по всяко време.
(6) Към протокола по ал. 1 се прилага
писмено становище от магистър-фармацевта
от аптеката по чл. 222, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от
ЗЛПХМ относно безопасността и ефикасността на прилагания лекарствен продукт
по чл. 1, ал. 1, т. 4.
Чл. 31. (1) За получаване на писменото
информирано съгласие по чл. 30, ал. 5 на
конкретния пациент се представя писмена
информация, която съдържа:
1. причината/причините за предписване
на лечение с лекарствен продукт, прилаган
извън условията на разрешението за употреба;
2. наличието на научни доказателства, на
които се базира употребата на лекарствения
продукт при съответното показание;
3. въпросите, по които липсва информация
във връзка с употребата на лекарствения
продукт;
4. очакваните резултати и възможните
рискове при лечението;
5. начин на прилагане на лекарствения
продукт;
6. продължителност на лечението;
7. условия за прекратяване на лечението.
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(2) Освен и нф орма ц и я т а по а л. 1 на
пациента се предоставя и листовката на
лекарствения продукт с информацията за
потребителя.
Чл. 32. (1) Медицинските специалисти,
провеждащи лечение с лекарствен продукт
по чл. 1, ал. 1, т. 4, са длъжни да съобщават
на притежателя на разрешението за употреба
или на ИАЛ всички получени нежелани лекарствени реакции при употребата на лекарствения продукт, прилаган извън условията
на разрешението за употреба.
(2) В съобщението по ал. 1 задължително
се отбелязва, че лекарственият продукт се
прилага извън условията на разрешението
за употреба.
Чл. 33. Комисията по чл. 266б, ал. 2 от
ЗЛПХМ или член от нея доку ментира в
история на заболяването на пациента всеки
етап от неговото лечение. Ефикасността и
безопасността при лечение с лекарствения
продукт по чл. 1 се документират в епикризата, която се подписва и от комисията по
чл. 266б, ал. 2 от ЗЛПХМ.“
§ 6. В § 2 от заключителната разпоредба
след думите „чл. 9“ се поставя запетая и съюзът „и“ се заличава, а след думите „чл. 266а,
ал. 4 и 5“ се добавя „и чл. 266б, ал. 6“.
§ 7. С ъ зда ва се п ри ложен ие № 3 к ъм
чл. 30, ал. 1:
„Приложение № 3
към чл. 30, ал. 1
От ..................................................................
.............................................................................
.............................................................................
(лечебно заведение, адрес)

ПРОТОКОЛ
за предписване на лекарствен продукт, прилаган извън условията на разрешението за
употреба
1. Име, презиме, фамилия и длъжност на
лекарите, предписващи лекарствения продукт:
а) ....................................................................
б) ...................................................................
в) ....................................................................
2. Данни на пациента:
.............................................................................
(име, презиме, фамилия на пациента)

.............................................................................
(възраст, точен адрес, телефон за връзка)

3. Кратка анамнеза и статус:
.............................................................................
4. Диагноза:
.............................................................................
5. Провеждано досега лечение:
.............................................................................
6. Предписването на лекарствения продукт
извън условията на разрешението за употреба
се налага поради:
.............................................................................
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7. Предписва се:
.............................................................................

(международно непатентно наименование на
активното вещество, лекарствена форма, терапевтичен режим)

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

(търговско наименование на лекарствения продукт,
вид на лекарствената форма и количество на активното вещество в дозова единица, количество
в една опаковка)

8. Терапевтичен режим:
.............................................................................
.............................................................................
9. Необходимо количество: .......................
.............................................................................
(брой опаковки с цифри и думи)

10. Лице, което ще извърши доставката на
лекарствения продукт:
.............................................................................
.............................................................................
(име, адрес, телефон)
Забележка. При попълването на информацията
по т. 7 – 9 задължително участва фармацевт.
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Комисия:
1. ....................................................................
(подпис)

2. ....................................................................
(подпис)

3. ....................................................................
(подпис)

Утвърждавам: ...............................................
.............................................................................

(трите имена на ръководителя на лечебното
заведение)

Подпис: .........................................................
Печат: ...........................................................
Отпуснато количество: ..............................
Отпуснал: .....................................................
(име, фамилия, длъжност)

Подпис: .........................................................
Получил: ......................................................
(име, фамилия, данни, л. к. №)

Подпис: .........................................................
Дата: ........................................................... “
Министър:
Асена Сербезова
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
КОМИСИЯ
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 374-ЛУАИФ
от 17 май 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 инвестиране
(ЗДКИСДПКИ) Комисията за финансов надзор
реши:
Издава лиценз на „Сердика Капитал“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление: София,
ул. Фритьоф Нансен № 37А, офис 2, 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;
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 случаите
на управление на алтернативни 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;
– дейности във връзка с активите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове
съгласно възложеното управление: управление
на инфраструктура, управление на недвижими
имоти, консултации относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързаните с
това въпроси, консултации и услуги, свързани
със сливания и покупка на предприятия, както
и други услуги, свързани с управлението на алтернативните инвестиционни фондове и дружествата и другите активи, в които управляваните
фондове инвестират;
и допълнителните услуги по чл. 198, ал. 5, т. 1
от ЗДКИСДПКИ, както следва:
– управление в съответствие със сключен договор с клиента на портфейл, включващ финансови
инструменти, по собствена преценка.

Въз основа на издадения лиценз „Сердика
Капитал“ – ЕАД, ще управлява алтернативни инвестиционни фондове със следния тип стратегии:
– преобладаващ вид „Фондове за д ялово
участие“ и инвестиционна стратегия „Фонд за
дялово участие, прилагащ множество стратегии“
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 (Делегиран регламент
(ЕС) № 231/2013);
– преобладаващ вид „Фондове за д ялово
участие“ и инвестиционна стратегия „Фондове
за рисков капитал“ съгласно Приложение IV към
Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013;
– преобладаващ вид „Други“ и инвестиционна стратегия „Фонд за инвестиции с фиксиран
доход“ съгласно Приложение IV към Делегиран
регламент (ЕС) № 231/2013.
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.

3120

Председател:
Б. Атанасов

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3783-П
от 16 май 2022 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
(Наредба за електронната платформа), чл. 9, ал. 1,
т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол,
Решение № 1786 от 29.09.2020 г. на Агенцията за
публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 87
от 9.10.2020 г.), относно откриване на процедура
за приватизация и протоколно решение № 6839
от 16.05.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
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Бургас, представляващ: самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 07079.610.322.1.8, със застроена площ от 110 кв. м, ведно с припадащите
се 1/3 идеална част от общите части на сградата
и от правото на строеж, намиращ се на ул. Антим I № 10, ет. 1, гр. Бургас, община Бургас,
област Бургас (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез електронен търг на електронната
платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 306 200 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 16 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 50 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процедура е 1 месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в елект
ронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време
и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

3121

Изпълнителен директор:
П. Александрова

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
РЕШЕНИЕ № 562
от 16 май 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1, т. 2 от
ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5,
чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2
от Наредбата за анализите на правното състояние
и приватизационни оценки и за условията и реда
за лицензиране на оценители и в изпълнение на
Решение № 303 от 26.02.2021 г. за откриване на
процедура по приватизация на общинската част от
капитала на „БГ Енерджи ДМ“ – АД – гр. Долна
Митрополия, представляваща 67 % от капитала
на дру жеството, Общинск и ят съвет – Долна
Митрополия, реши:
1. Утвърждава изготвените анализ на правното
състояние и информационен меморандум на акционерното участие на Община Долна Митрополия
в капитала на „БГ Енерджи ДМ“ – АД – гр. Долна
Митрополия, ЕИК 201272165, представляващо
67 % от вписания капитал на дружеството.
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2. Приема приватизационната оценка на акционерното участие на Община Долна Митрополия в
капитала на „БГ Енерджи ДМ“ – АД – гр. Долна
Митрополия, ЕИК 201272165, представляващо 67 %
от вписания капитал на дружеството, определена
в размер 6 362 000 лв. без ДДС.
3. О п р еде л я ме т од з а п ри ват и з а ц и я на
43 560 броя обикновени, налични и поименни
акции, представляващи 67 % от вписания капитал
на „БГ Енерджи ДМ“ – АД – гр. Долна Митрополия, с ЕИК 201272165 – чрез публичен търг с
явно наддаване при следните условия:
3.1. начална тръжна цена: 6 362 000 лв. без
включен ДДС. (Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 5 от
ЗДДС сделката е освободена доставка и е необлагаема с ДДС.);
3.2. стъпка на наддаване – 300 000 лв.
3.3. депозит за участие – в размер 1 000 000 лв.,
внесен по банкова сметка IBAN: BG 54 IABG
74733310030073, BIC: IABGBGSF, банка: Интернешънъл Асет Банк, в срок до 16,30 ч. на 15-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“;
3.4. тръжната документация, съдържаща информационен меморандум, се закупува и получава
в „Център за обслужване на гражданите“, намиращ се в сградата на Община Долна Митрополия,
ул. Св. св. Кирил и Методий № 39, в срок до
17 ч. на 13-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ срещу цена в
размер 500 лв. без ДДС;
3.5. срок за извършване на оглед на активите
на търговското дружество – всеки работен ден
до 16 ч. на 14-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ след предварителна уговорка и представяне на документ
за закупена тръжна документация;
3.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 17 ч. на 15-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“, като документите се подават в „Център за обслужване на
гражданите“, намиращ се в сградата на Община
Долна Митрополия, ул. Св. св. Кирил и Методий
№ 39;
3.7. дата на провеждане на търга – търгът да се
проведе на 16-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ от 14 ч. в
сградата на Община Долна Митрополия, ет. 2,
голяма заседателна зала на общината;
3.8. начин на плащане – достигнатата цена на
търга се заплаща до деня, предхождащ датата на
сключване на договора, като от нея се приспада
внесеният депозит; купувачът следва да представи платежно нареждане за извършен банков
превод на сумата или разпечатка от електронно
банкиране, в която се виждат уникалният номер
на операцията, наредителят и сумата, заверени с
подписа на притежателя на цифровия сертификат
за внасяне на дължимата сума за приватизационната сделка.
Всички местни данъци и такси по сделката
са за сметка на купувача.
Забележка. Ако крайните срокове, разписани
в т. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 и 3.7, изтичат в почивен ден
или неработен ден, за краен срок се смята първият работен ден.
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4. Утвърждава тръжната документация ведно
с информационен меморандум като част от нея
за приватизационна продажба на акционерното
участие на Община Долна Митрополия в капитала на „БГ Енерджи ДМ“ – АД.
5. Делегира на кмета на общината всички
регламентирани в Наредбата за търговете и
конкурсите правомощия на органа за приватизация с изключение на тези, посочени в чл. 6 от
същата наредба, и му възлага изпълнението на
всички последващи съгласно закона действия по
изпълнението на настоящото решение.
6. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска
предварително изпълнение на настоящото решение поради изложените в приложените към него
мотиви, неразделна част от решението.
7. Делегира на кмета на общината по собствена
преценка и при наличие на законови предпоставки да разпорежда предварително изпълнение
на всички актове, издадени във връзка с изпълнението на настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обнародване
в „Държавен вестник“ и на публикуване на интернет страницата на Община Долна Митрополия
съгласно чл. 31, ал. 3 от ЗПСК.
Всичк и приложени я към предложението,
цитираните писма, искови молби и жалби са
неразделна част от настоящото решение.

3162

Председател:
П. Петров

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ОА-ДС-19-2
от 19 май 2022 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8
от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
протокол № РД-18-305 от 10.12.2021 г. на комисията
по чл. 28б от ППЗСПЗЗ и констативен протокол от
7.03.2022 г. на Община Невестино одобрявам план
на новообразувани имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ и
регистъра към него за землището на с. Четирци,
община Невестино, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

3195

Областен управител:
К. Димитрова

ЗАПОВЕД № ОА-ДС-19-3
от 19 май 2022 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8
от Правилника за прилагане на Закона за соб-
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ствеността и ползването на земеделските земи,
протокол № РД-18-306 от 10.12.2021 г. на комисията
по чл. 28б от ППЗСПЗЗ и констативен протокол от
7.03.2022 г. на Община Невестино одобрявам план
на новообразувани имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ
и регистъра към него за землището на с. Смоличано, община Невестино, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
К. Димитрова
3196
ЗАПОВЕД № ОА-ДС-19-4
от 19 май 2022 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8
от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
протокол № РД-18-286 от 15.11.2021 г. на комисията
по чл. 28б от ППЗСПЗЗ и констативен протокол от
7.03.2022 г. на Община Невестино одобрявам план
на новообразувани имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ
и регистъра към него за землището на с. Пелатиково, община Невестино, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
К. Димитрова
3197
ЗАПОВЕД № ОА-ДС-19-5
от 19 май 2022 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8
от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
протокол № РД-18-307 от 10.12.2021 г. на комисията
по чл. 28б от ППЗСПЗЗ и констативен протокол от
7.03.2022 г. на Община Невестино одобрявам план
на новообразувани имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ и
регистъра към него за землището на с. Кадровица,
община Невестино, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
К. Димитрова
3198

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № ОА-ДС-19-6
от 19 май 2022 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8
от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
протокол № РД-18-287 от 15.11.2021 г. на комисията
по чл. 28б от ППЗСПЗЗ и констативен протокол от
7.03.2022 г. на Община Невестино одобрявам план
на новообразувани имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ и
регистъра към него за землището на с. Ваксево,
община Невестино, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

3199

Областен управител:
К. Димитрова

ЗАПОВЕД № ОА-ДС-19-7
от 19 май 2022 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, чл. 28б,
ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи, протокол № РД-18-309 от 10.12.2021 г. на
комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ и констативен
протокол от 24.02.2022 г. на Община Кюстендил
одобрявам план на новообразувани имоти по § 4
от ПЗРЗСПЗЗ и регистъра към него за имоти,
намиращи се в землището на с. Коняво, община
Кюстендил, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

3200

Областен управител:
К. Димитрова

93. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
изх. № С220022-091-0000580/26.05.2022 г. възлага
на Дарин Боянов Кацарски, ЕГН 9101050048,
Разлог, ул. Екзарх Йосиф № 112, следния недвижим имот, представляващ поземлен имот с
идентификатор 61813.592.8, намиращ се в Разлог,
м. Кукурево, община Разлог, област Благоевград, площ: 2000 кв. м, с граници: 61813.592.9,
61813.592.7, 61813.592.11, 61813.589.912, придобит
с нотариален акт № 116, том 22, рег. № 5160,
дело № 4664/19.09.2006 г.
3204
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79. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Софи я, ди рек ци я
„Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК
с постановление за възлагане на недвижими
имоти изх. № С220022-091-0000501/27.04.2022 г.
възлага на: Даниела Тошева Кирилова-Каменова с адрес: гр. Видин, ул. Търговска № 4, ет. 2,
следния НИ: земеделска земя с кадастрален
идентификатор 06971.31.14 по кадастралната
к ар та и к а дас т ра л н и т е рег ис т ри, одобрен и
със Заповед № РД-18-1009 от 26.04.2018 г. на
изпълнителния директор на АГКК, намираща се в с. Буковец, община Брусарци, област
Монтана, местността Старите лозя, с начин
на трайно ползване – нива, трета категория,
с площ 22 503 к в. м, при граници и съседи
на имота: имот с кадастрален идентификатор
06971.31.15, имот с кадастрален идентификатор
06971.31.81, имот с кадастрален идентификатор
06971.31.37, имот с кадастрален идентификатор
06971.31.36, имот с кадастрален идентификатор
06971.31.35, имот с кадастрален идентификатор
06971.31.34, имот с кадастрален идентификатор
06971.31.13. Имотът е равен и е разположен на
500 м разстояние от язовир „Христо Смирненски“. Достъпът до имота е посредством полски
път и същият е на отстояние 1,5 км от главен
път с. Буковец – с. Христо Смирненски.
3172
45. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот № С220016-0910000519/9.05.2022 г. възлага на „Електрострой
333“ – ООД, ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР:
201532086, адрес за кореспонденция: Пловдив,
бул. 6 септември № 188, ет. 1, адрес по чл. 8 от
ДОПК: Пловдив, бул. 6 септември № 188, ет. 1,
представлявано заедно и поотделно от Венцислав
Велков Кузмов, Милен Костадинов Андонов,
Вангел Стойков Стойков, следния недвижим
имот: производствена (промишлена) сграда,
К ИД 56784.539.595.4.2, недви ж им имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56784.539.595.4.2, със застроена площ 120 кв. м
на един етаж с предназначение – друг вид самостоятелен обект, съседен самостоятелен обект
с идентификатор 56784.539.595.4.1, намиращ се
в сграда с идентификатор 56784.539.595.4, със
застроена площ 192 кв. м на един етаж с предназначение – промишлена сграда, намираща се
в поземлен имот с площ 2688 кв. м с идентификатор 56784.539.595, адрес на имота – Пловдив,
п.к. 4000, ул. ЮИПЗ, ет. 1, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение
със Заповед № К Д-14-16-1760 от 24.10.2013 г. на
началника на СГКК – Пловдив, площ 120 кв. м,
намиращ се в Пловдив, община Пловдив, област
Пловдив, с граници: 56784.539.106, 56784.539.596,
5 67 8 4 . 539.111 , 5 67 8 4 . 539.1 2 4 , 5 67 8 4 . 539.1 2 3 ,
56784.539.122, придобит с договор за доброволна
делба № 158/26.08.2003 г., вписан в СВ – Плов-
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див, под рег. № 14222/28.08.2003 г., за сумата
44 000 лв. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението.
3179
23. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурси за академични длъжности:
професор: в професионално направление 5.13.
Общо инженерство, учебна дисциплина „Логистика“, факултет МТФ, катедра „Индустриален
менид ж мънт“ – един, със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“; в професионално направление 5.13. Общо инженерство,
у чебна дисциплина „Стратегически мениджмънт“, факултет МТФ, катедра „Индустриален
менид ж мънт“ – един, със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“; доцент:
в професионално направление 5.1. Машинно
инженерство, учебна дисциплина „Рязане на
материалите и режещи инструменти“, факултет
МТФ, катедра „ТМММ“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“;
в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, нау чна
специалност „Електрически апарати“, факултет
ЕФ, катедра „Електротехника и електротехнологии“ – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; главен асистент:
в професионално направление 4.4. Науки за
зем ята, у чебна дисциплина „Почвознание и
геология“, факултет МТФ, катедра „Механика
и машинни елементи“ – 1/2, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“; в професионално направление 5.3. Комуникационна
и компют ърна тех ника, у чебна дисциплина
„Програмни системи“, факултет ФИТА, катедра
„Софтуерни и интернет технологии“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи: в университета – отдел
„Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
3190
280. – Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН – София, обявява
конкурс за академичната длъжност професор в
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика по професионално
направление 4.2. Х имическ и нау к и, нау чна
специалност „Органична химия“ за нуждите
на лаб. „Химия на твърдите горива“ – един.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, София, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 9, стая № 206, тел. (02) 872 48 17.
3128
102. – Инстит у т ът по ж ивотновъдни нау к и – Кос т и нброд, към Се лскос т опа нск ат а
академия – София, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност доцент в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Птицевъдство“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в ЦA на ССА,
ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.
3180
1. – Институтът по растителни генетични
ресурси „К. Малков“ – гр. Садово, към Селскостопанската ака деми я – Софи я, обявява
конкурс за заемане на академичната длъжност
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професор в професионално направление 6.2.
Растителна защита, научна специалност „Растителна защита (фитопатология)“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите се подават в ЦУ на ССА,
София 1373, ул. Суходолска № 30, стая № 102.
Тел. за контакти: 02/812 75 60.
3116
42. – Инс тит у т ът по полск и култ ури – гр. Чирпан, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност доцент в професионално
направление 6.1. Растениевъдство по научна
специалност „Растениевъдство“ – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деловодството
на Института по полски култури – гр. Чирпан,
бул. Георги Димитров № 2, тел. 0416 9 3133.
3209
42. – Земеделският институт – Шумен, към
Селскостопанската академия – София, обявява конку рс за академична длъжност главен
асистент в професионално направление 6.3.
Животновъдство по научна специалност „Свиневъдство“ – един за нуждите на Земеделския
институт – Шумен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в ЦА на ССА, София 1373, ул.
Суходолска № 30, тел. 02/812-75-60.
3205
4. – Столичната община на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 223 по протокол № 53 от 7.04.2022 г. на СОС
се прекратява производството по одобряване на
проект за план за регулация на м. Свобода в
частта му относно ПР на УПИ XIII-1200, 2006,
2015, кв. 7, който е изключен от обхвата на
одобряване по т. 1 от Решение на СОС № 587
по протокол № 51 от 24.10.2013 г. Решението е
публикувано на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура
и градоустройство“ (https://nag.sofia.bg/). Решението може да бъде обжалвано по реда на глава
десета, раздел IV от АПК пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите
се подават в Район „Надежда“ и се изпращат
в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
3130
15. – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 263 по протокол № 54 от 21.04.2022 г. на СОС
е одобрен проект за подробен устройствен план:
проект за изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица при о.т. 1б и създаване
на нова задънена улица от о.т. 1б до о.т. 1в, м.
С. Бусманци, район „Искър“; проект за план
за регулация за урегулиране на поземлен имот
(ПИ) с идентификатор 07106.1406.8 по КККР на
м. С. Бусманци и създаване на нов УПИ XVII8 – „за ЖС“, в кв. 19, м. С. Бусманци, район
„Искър“; проект за план за застрояване на нов
УПИ XVII-8 – „за ЖС“, в кв. 19, м. С. Бусманци,
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район „Искър“; план-схема по чл. 108, ал. 2 от
ЗУТ част „Водоснабдяване и канализация“ в
обхвата на разработката. Решението и одобреният проект на подробен устройствен план са
публикувани на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и
градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени
за запознаване в Район „Искър“. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район
„Искър“ и се изпращат в А дминистративния
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
3131
82 . – Ст о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 264 по протокол № 54 от 21.04.2022 г. на СОС
е одобр ен проект за ПУП – за план за регулация
и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68134.4202.28 от кадастралната карта
и кадастралните регистри (КККР) на м. В. з.
Люлин, район „Овча купел“ – СО, за създаване
на нови УПИ ІХ-28 – за „ЖС“, УПИ Х-28 – „за
ЖС“, УПИ ХІ-28 – „за ЖС“, от кв. 16а на м.
В. з. Люлин и изменение на плана за улична
регулация (ИПУР) на профила на улица от о.т. 3
до о.т. 2 и от о.т. 2 до о.т. 2к, м. В. з. Люлин,
район „Овча купел“ – СО. Проектът е изложен
в Район „Овча купел“. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУ Т
пред А дминистративния съд – София-град, в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в Район „Овча
к у пел“ и се изпращат в А дминист ративни я
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
3132
275. – Община Аксаково на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава че с Решение № 40.14 от
19.05.2022 г. на Общинския съвет – Аксаково, е
одобрена план-схема към действащия регулационен план на гр. Аксаково за обект: „Външно
кабелно електрозахранване от съществу ващ
шкаф кабелен тип ШК-6 (част от мрежа НН към
ТП № 11 Аксаково) пред УПИ VI-2605, кв. 99, до
нова разпределителна кабелна кутия тип РК-3 и
ел. табло ТЕМО пред УПИ XIV-2630, кв. 100 по
плана на гр. Аксаково, община Аксаково, област
Варна“, с териториален обхват: улицa между
о.т. 199 – о.т. 218 – о.т. 220 – о.т. 221 – публична
общинска собственост. Решението подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – Аксаково,
пред А дминистративния съд – Варна.
3184
275а . – Общ и н а А кс а ково на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУ Т съобщава, че с Решение № 40.15 о т 19.05.2022 г. на Общ инск и я
съвет – Аксаково, е одобрена план-схема към
действащия регулационен план на гр. Аксаково
за обект: „Външно кабелно електрозахранване
от трафопост (ТП) № 10 до нов шкаф кабелен
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тип ШК-4 пред УПИ XIX-2030, кв. 93 по плана на гр. Аксаково, община Аксаково, област
Варна“, с териториален обхват: урегулирани
поземлени имоти (УПИ) IX – „за трафо“, VIII517 и V-1000, кв. 90, всички частна общинска
собс т венос т, и ул и ц и меж д у о.т. 223 – 22 4,
о.т. 224 – 233 и о.т. 233 – 232 – 236 – публична
общинска собственост. Решението подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
3185
2. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за: „Водопровод за резервно
захранване DN-400 от помпена станция Тръстеник“ в землището на гр. Ботевград, община
Ботевград, „Довеждащ водопровод DN-400 от
пречиствателна станция Чеканица“ и „Водопровод за промишлени нужди DN 315“ в землището
на гр. Ботевград, община Ботевград. Проектите
са изложени в стая № 28 в сградата на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проектите за подробен устройствен
план до общинската администрация.
3124
4. – Община Брацигово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на за и н т ересова н и т е л и ца, че е израбо т ен
проект за подробен устройствен план – план
за регулация на летовище „Васил Петлешков“,
с който за сметка на имот с идентификатор
61220.514.7, м. Атолука по КККР на с. Равногор,
се обособява нов УПИ I-7 – за индивидуално
комплексно вилно застрояване в кв. 1 (нов)
съгласно приложената скица – предложение.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по п роек та до общинската а дминист раци я.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация – Брацигово, ет. 2, стая 7, сл.
тел. № 03552/20-65.
3164
9. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 148,
ал. 3, т. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е одобрен идеен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж № 3 от
20.05.2022 г. на основание чл. 148, ал. 1, ал. 3,
т. 1, ал. 4, изр. второ, чл. 152, ал. 1 от ЗУТ за
строителство на обект „Реконструкция на главен водопровод за кв. Сарафово, гр. Бургас“.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано съгласно чл. 215 от ЗУТ пред Бургаския
административен съд в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3201
49. – Общ и на г р. Бя ла , о блас т Р ус е, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект
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за подробен уст ройствен план – парцеларен
план за кабел 20 kV за захранване на нов трафопост за външно ел. захранване на ППС 4733
на „Цетин България“ – ЕА Д, разположени в
ПИ 55988.16.9 в местност Ара кору по КККР
на с. Пет кладенци, в съответствие с Решение № 405 по протокол № 48 от 31.03.2022 г.
на Общинския съвет – гр. Бяла, област Русе.
Възложител: „Цетин България“ – ЕАД, София.
Целта е определяне на трасе на новопроектирана подземна електропроводна линия 20 kV.
Трасето започва от съществуващ ЖР стълб № 6
от BEЛ „Бистренци“ в урбанизирана територия,
преминава през улици от регулационния план
на с. Пет кладенци и напуска урбанизираната
територия. Продължава през ПИ 55988.2.73,
ПИ 55988.2.72, ПИ 55988.16.114 и достига до
ПИ 55988.16.9, където е разположен проектният
трафопост и ППС 4733. За трасето е предвиден
сервитут с широчина по 2 м от всяка страна
на кабелната линия. Планът се намира в отдел
„Благоустройство на територията и гражданска
регистрация на населението“, Община Бяла,
пл. Екзарх Йосиф І № 1, ет. 1, стая № 105, и
може да се прегледа от заинтересованите лица.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта до Община Бяла, област
Русе, в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3186
3. – Община Ветово на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 566 по протокол № 46
от 28.04.2022 г. на Общинския съвет – Ветово,
е одобрен п роек т за под робен уст ройст вен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе
за кабелна линия 20 kV от ПИ с идентификатор 10803.247.417 до стълб № 18 от ВЕЛ 20 kV
„Писанец“ и МК РУ, предвидено за монта ж
в основата на стълба, за присъединяване на
ФЕЦ „Ветово“ с мощност 3850 kW АС, намираща се в ПИ с идентификатор 10803.247.417, в
землището на гр. Ветово, общ. Ветово, област
Русе, м. Кантона. Трасето за електропровода
тръгва, както следва: от т. А (стълб № 18 от
ВЕЛ 20 kV „Писанец“) в ПИ с идентификатор
10803.103.462, с НТП: пасище, мера, публична
общинска собственост, и след 1,90 м влиза в
регулацията на гр. Ветово в т. В; от т. В до т. С:
трасето преминава по улици в регулацията на
гр. Ветово, за което ще се изработи инвестиционен проект; от т. С до т. D: трасето преминава
през ПИ с идентификатор 10803.247.432, с НТП:
пасище, мера, стопанисвано от общината; ПИ с
идентификатор 10803.247.439, с НТП: изоставена
орна земя, стопанисвано от общината; ПИ с
идентификатор 10803.247.426, с НТП: пасище,
мера, публична общинска собственост; ПИ с
идентификатор 10803.247.425, с НТП: селскостопански, горски, ведомствен път, собственост
на „К аол и н“ – Е А Д; П И с и ден т ифи к ат ор
10803.247.883, с НТП: пасище, мера, публична
общинска собственост. Общата дъл ж ина на
трасето е 1126 м. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, ет. 1, стая № 4,
отдел „Устройство на територията“. Съгласно
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чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица
могат да обжалват решението пред Административния съд – Русе, чрез кмета на община
Ветово в 30-дневен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“.
3165
4. – Община Ветово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
на общински околовръстен път на гр. Ветово
от км 0+900 до км 1+75 в поземлени имоти с
идентификатори: 10803.161.317, с НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път, публична
общинска собственост, 10803.15.817, с НТП: за
селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска собственост, и 10803.10.813, с
НТП: за селскостопански, горски, ведомствен
път, публична общинска собственост, в землището на гр. Ветово, община Ветово. Проектът
се намира в сградата на общинската администрация, ет. 1, стая № 4, отдел „Устройство на
територията“. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
3166
5. – Община Ветово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за
улична регулация (ИПУР) от о.т. 38 през о.т. 37,
о.т. 58, о.т. 23 до о.т. 59 в кв. 14, 15, 16 и 18 по
плана на с. Кривня, община Ветово. Проектът
се намира в сградата на общинската администрация, ет. 1, стая № 4, отдел „Устройство на
територията“. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
3167
15. – Община Годеч, Софийска област, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУ Т обявява, че
е изработен проект за изменение на ПУП на
гр. Годеч в кв. 25 и 27, както следва: прекъсва
се улица между о.т. № 121 и 119а (нова), като се
обособяват две задънени улици с о.т. № 122 – 121
и № 119 – 119а; квартали с № 25 и 27 се обединяват в нов квартал с № 25; премахват се
У ПИ I-23, II-23 и III-23; образу ват се нови
У ПИ с № X X V II-23, X X V III-23 и X X I X-23;
изменя се регулацията на УПИ XI-23 и XII-23.
Проектът е изложен за разглеждане в стая 120
в сградата на общината на адрес: гр. Годеч,
пл. Свобода № 1. 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 – Годеч.
3163
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32. – Община Елин Пелин на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 785 от протокол № 37 от 26.04.2022 г. на
Общинск и я съвет – Елин Пелин, е одобрен
ПУП – парцеларен план (ПП) за кабелна линия CpH от съществуваща ВЛ 20 kV през ПИ
с идентификатори по К К К Р № 52012.60.400,
52012.60.763 и 52012.60.761 за електроснабдяване
на комплекс от вилни сгради с изгребна яма,
намиращ се в ПИ № 060074 – „за вилно строителство и трафопост“, м. Краището, землището на
с. Нови хан, община Елин Пелин. Преписката се
намира в отдел УТКС на Община Елин Пелин,
ет. 1 в сградата на общината. Съгласно чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
3125
37. – Община Елин Пелин на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 783 от протокол № 37 от 26.04.2022 г. на
Общинск и я съвет – Елин Пелин, е одобрен
ПУП – парцеларен план (ПП) за техническа
инфраструкту ра – трасе на газопроводно отклонение през ПИ с идентификатори по КККР
№ 61248.201.405, 61248.201.439 и 61248.201.604
за захранване на УПИ XXII-11 – „за промишлени, складови, административни и търговски
дейнос т и“ (ПИ с и ден т ифи кат ор по К К К Р
№ 61248.160.13), кв. 7, с. Равно поле, община
Елин Пелин. Преписката се намира в отдел
УТКС на Община Елин Пелин, ет. 1 в сградата
на общината. Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
3122
41. – Община Елин Пелин на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 784 от протокол № 37 от 26.04.2022 г. на
Общинск и я съвет – Елин Пелин, е одобрен
ПУП – парцеларен план (ПП) за техническа
инфраструктура – трасе на външно електрозахранване 20 kV през ПИ с идентификатор по
КККР № 69448.170.444 за захранване на ПИ с
идентификатор по КККР № 69448.170.445, намиращ се в м. Шукерица, землище на с. Столник,
община Елин Пелин. Преписката се намира в
отдел УТКС на Община Елин Пелин, ет. 1 в
сградата на общината. Съгласно чл. 215, ал. 4
от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересу ваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
3123
93. – Община Куклен на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т обявява, че с Решение № 469,
взето на редовно заседание с протокол № 45 от
29.04.2022 г. на ОбС – Куклен, е одобрен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Пътна връзка за ПИ
10.223 по к.к. на гр. Куклен, община Куклен“. С
ПУП – ПП се предвижда трасето на транспорт-
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ния достъп да се включи от ПИ с идентификатор
№ 40467.10.388 по к.к. с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска частна
собственост. Площта от имот с идентификатор
№ 40467.10.388, предвидена за утвърждаване на
трасе, е 115 кв. м. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
чрез общинската администрация – Куклен, пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3203
4 41. – Общ и н а Кърд ж а л и на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 90, протокол № 4
от заседание на Общинския съвет – Кърджали,
проведено на 26.04.2022 г., е одобрен проект за
подробен устройствен план – специализирана
план-схема за обект: „Външно кабелно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда
в поземлен имот 40909.27.519, м. Арда бойу, на
М. Ф., гр. Кърджали, от ТНН на ТП 131 в поземлен имот 40909.115.136, преминавайки през
поземлени имоти 40909.114.529, 40909.114.528 и
40909.114.526, до ново ТЕПО (Б+) пред имотна
граница на поземлен имот 40909.27.503“. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението
чрез кмета на община Кърджали до Административния съд – Кърджали, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
3152
441а. – Община Кърд жа ли на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 91, протокол № 4
от заседание на Общинския съвет – Кърджали,
проведено на 26.04.2022 г., е одобрен проект
за подробен устройствен план – специализирана план-схема за обект: „Външно кабелно
електрозахранване на жилищна сграда в УПИ
І-5767, кв. 97, поземлен имот 40909.111.36, ж.к.
Възрожденци, гр. Кърджали, от ТП 137 в поземлен имот 40909.111.147, преминавайки през
поземлени имоти 40909.111.148, 40909.111.145,
40909.111.65 и 40909.111.37, до ново електромерно
табло на фасадата на сградата“. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУ Т заинтересованите
лица могат да обжалват решението чрез кмета
на община Кърджали до А дминистративния
съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3153
441б. – Община Кърд жа ли на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 92, протокол № 4
от заседание на Общинския съвет – Кърджали,
проведено на 26.04.2022 г., е одобрен проект
за подробен устройствен план – специализирана план-схема и право на преминаване на
оптична кабелна линия до поземлен имот с
и ден т ификатор 40909.102.219 п рез позем лен
имот с идентификатор 40909.102.157 по КККР
на гр. Кърджали за обект: „Оптична свързаност
на административна сграда в УПИ І, кв. 133,
на адрес: гр. Кърджали, ул. Беласица № 2, с
единната електронна съобщителна мрежа на
държавната администрация за нуждите на ТП
на НОИ – Кърджали“. На основание чл. 215,
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ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да обжалват решението чрез кмета на община
Кърджали до А дминистративния съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3154
1. – Община Лясковец на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за изграждане на трасе на ел. кабел
20 kV от поземлен имот (ПИ) 44793.258.14 до
ПИ 44793.257.252.27 по КККР на землището на
гр. Лясковец, община Лясковец, във връзка с
реализацията на обект: Изграждане „Кабелна
линия 20 kV за осигуряване връзка на ФЕЦ
„Лясковец“, „Армако“ – А Д – „Аркус“ – А Д“.
Трасето на ел. кабела е отразено в графичната
част на изготвения парцеларен план със съответния цвят. Заинтересуваните лица могат да се
запознаят с проекта на ПУП – ПП в стая № 17
на Община Лясковец и на основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
3112
7. – Община Лясковец на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 405, взето с протокол № 52 на редовно заседание на
Общинския съвет – гр. Лясковец, проведено на
28.04.2022 г., е одобрен подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУ П – ПП) за изграждане на обект: „Електронна съобщителна
мрежа (ЕСМ) за осъществяване на далекосъобщителни мрежи „А1 България“ – ЕАД, на
територията на с. Драгижево, община Лясковец“.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Велико Търново,
чрез Общинския съвет – гр. Лясковец, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
3113
8. – Община Лясковец на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 406, взето с протокол № 52 на редовно заседание на
Общинския съвет – гр. Лясковец, проведено на
28.04.2022 г., се одобрява проект за частично
изменение на действащия подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на гр. Лясковец, община
Лясковец, в обхвата на урегулирани поземлени
имоти: УПИ XXІX – за жилищно строителство
и магазини, УПИ XXIV-454 и УПИ XXIII-453
в кв. 72 и улица с о.т. 2105 – 2106 – 2107 – 473
по ПУП на гр. Лясковец, община Лясковец.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Велико Търново,
чрез Общинския съвет – гр. Лясковец, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
3114
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
собственици на поземлени имоти с идентификатори 51620.62.402, 51620.62.313, 51620.62.351,
51620.62.403, м. Код ж а к ър в зем л и ще т о на
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с. Николаево, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на
елементите на техническата инфраструктура за
трасе на електропровод за присъединяване на
Фотоволтаична централа 80 kW до поземлен
имот с идентификатор 51620.62.402, м. Коджакър
в землището на с. Николаево, община Плевен.
Проектът се намира в стая № 94 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“.
3133
1а. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори
61426.130.4, 61426.130.95, 61426.65.38, 61426.65.37,
61426.130.86 и 61426.143.39 в местност Под село
в землището на с. Радишево, че е изработен
проект за: подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура за прокарване на трасе за ел.
кабел 20 kV за присъединяване на нова ФВЕЦ
90 0 kW в позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
61426.130.4, м. Под село в землището на с. Радишево, община Плевен. Проектът се намира
в стая № 94 на общината и може да бъде прегледан 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 лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация чрез
Центъра за административно обслужване на
гражданите – зала „Катя Попова“.
3093
14. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение
№ 126, прието с протокол № 04 от 15.04.2022 г.
на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Транспортен достъп за УПИ 2.313 – търговска,
обслужваща и складова дейност, съответстващ
на ПИ с ид. 03304.2.1311 и ПИ с ид. 03304.2.1362
по кадастралната карта на с. Белащица, община
„Родопи“, област Пловдив, през част от поземлен
имот с идентификатор 03304.2.304 – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост
на Община „Родопи“, като засегнатата част от
имота е 555 кв. м, за процедура промяна на
предназначението им от полски пътища в път с
трайна настилка съгласно приложения регистър
на засегнатите имоти към ПУП – парцеларен
план и обяснителна записка, изготвени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област
Пловдив.
3134
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4. – Общ и на „Родоп и“, облас т П ловд и в,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 127, прието с протокол № 04
от 15.04.2022 г. на Общинск и я съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУ П – ПП) за обект: „Транспортен достъп
за УПИ I-038323 – за произв. и скл. дейност,
съо т вет с т ва щ на ПИ с и д. 06447.38.427, м.
Митроповите, землище с. Брестник, община
„Родопи“, и УПИ II-020323 за произв. и скл.
дейност, съответстващ на ПИ с ид. 06077.20.323,
м. Чиирите, землище на с. Браниполе, община
„Родопи“, през част от поземлен имот с идентификатор 06447.38.83 – за селскостопанск и,
горски, ведомствен път, собственост на Община
„Родопи“, като засегнатата част от имота е 1327
кв. м, за процедура промяна на предназначението от полски път в път с трайна настилка
съгласно приложения регистър на засегнатите
имоти към ПУП – парцеларен план и обяснителна записка, изготвени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
3135
8. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 123, прието с протокол № 04 от
15.04.2022 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: „Външно кабелно ел. захранване 1 kV
на „База за съхранение и поддръжка на строителна техника, логистичен център, магазин и
склад, административна и офис сграда“, в ПИ с
ид. 06477.4.47, м. Кабата по кадастралната карта
на землище с. Брестник. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори
06447.4.48, 06447.4.56, 06447.4.57 и 06447.4.91 по
кадастралната карта на землище с. Брестник,
община „Родопи“. Дължината на трасето е 265
м съгласно приложените П У П – парцеларен
план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
3136
12. – Община „Родопи“, област Пловдив,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 128, прието с протокол № 04
от 15.04.2022 г. на Общинск и я съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Кабелно захранване на
гараж за селскостопанска техника в поземлен
имот с ид. 40004.80.76 от КККР на с. Крумово.
Проектното трасе преминава през поземлени
имоти с идентификатори 40004.80.27, 40004.80.32,
40004.80.33, 40004.80.34, 40004.80.65, 40004.80.77
и 40004.90.94 по кадастралната карта на землище с. Крумово, община „Родопи“. Дължината

ВЕСТНИК

БРОЙ 40

на трасето е 502,34 м съгласно приложените
ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени
от лицензиран проектант. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
3137
28. – Община „Родопи“, област Пловдив,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 124, прието с протокол № 04
от 15.04.2022 г. на Общинск и я съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(П У П – ПП) за обек т: „Нов кабел 1 kV за
външно ел. захранване на „Жилищна сграда“
в УПИ 12.2007 – жил. стр., съответстващ на
ПИ с ид. 03304.12.2007, масив 12, м. Горни
грамади по кадастралната карта на землище
с. Б ела щ и ца.“ Пр о ек т но т о т рас е п р ем и нава през поземлени имоти с идентификатори
03304.12.250, 03304.12.1906 и 03304.12.2008 по
кадастралната карта на землище с. Белащица,
община „Родопи“. Дължината на трасето е 104
м съгласно приложените ПУ П – парцеларен
план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
3138
38. – Община „Родопи“, област Пловдив,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 125, прието с протокол № 04
от 15.04.2022 г. на Общинск и я съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Нов кабел 1 kV за външно ел. захранване на „Многофамилна жилищна
сграда“ в УПИ 47.165 – жилищно строителство,
съответстващ на ПИ с ид. 47295.47.165, масив
47, м. Пичковец по кадастралната карта на
с. Марково.“ Проектното трасе преминава през
поземлени имоти с идентификатори 47295.47.151,
47295.47.152, 47295.47.155, 47295.47.165, 47295.47.166,
47295.48.47 и 47295.52.36 по кадастралната карта
на с. Марково, община „Родопи“. Дъл жината на трасето е 458 м съгласно приложените
ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени
от лицензиран проектант. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
3139
48. – Община „Родопи“, област Пловдив,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 129, прието с протокол № 04
от 15.04.2022 г. на Общинск и я съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
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(ПУП – ПП) за обект: „Основен ремонт на горски автомобилен път „Разклона за м. Тъмраш
до граница с ТП „ДЛС – Тракия“, преминаващ
през имоти в землището на с. Бойково, община
„Родопи“. Трасето преминава през поземлени
имоти с идентификатори 05150.15.2, 05150.15.4,
05150.15.55, 05150.16.3, 05150.16.8, 05150.16.48,
05150.16.50, 05150.24.95, 05150.24.96 и 05150.24.440
по кадастралната карта на землище с. Бойково,
община „Родопи“. Дължината на проектното трасе е 1492,80 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и
обяснителна записка, изработени от лицензиран
проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
3140
51. – Община „Родопи“, област Пловдив,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 130, прието с протокол № 04
от 15.04.2022 г. на Общинск и я съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУ П – ПП) за обект: „Транспортен достъп
за УПИ 8.1222 – производствени и ск ладови
дейности, и У ПИ 8.1224 – производствени и
складови дейности, съответстващи на ПИ с
ид. 03304.8.166 и ПИ с ид. 03304.8.167 по кадастралната карта на с. Белащица, община „Родопи“ – област Пловдив, през част от поземлен
имот с идентификатор 03304.8.126 – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост
на Община „Родопи“, като засегнатата част от
имота е 517 кв. м, за процедура промяна на
предназначението им от полски пътища в път с
трайна настилка съгласно приложения регистър
на засегнатите имоти към ПУП – парцеларен
план и обяснителна записка, изготвени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред А дминистративния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област
Пловдив.
3141
4. – Община Приморско, дирекция У ТАС,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че e изработен проект за
ПУП (парцеларен план) за изграждане на обект
„Пътен подлез под път II-99 „Бургас – Царево“
за връзка между гр. Приморско и кв. Простор
(с.о. Узунджата), гр. Приморско, по продължение
на ул. Ропотамо до ул. Дъга, като трасето ще
премине през ПИ № 58356.4.48, № 58356.4.435
и № 58356.73.15 по КККР на гр. Приморско,
м. Шопака. Проектът се съхранява в дирекция
УТАС и може да бъде предоставен за разглеждане от заинтересованите по всяко време от
работния ден. 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.
3192
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67. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 170 8 о т 2 0.0 4.2 022 г. на Общ и нск и я с ъвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за електронна
съобщителна мрежа и план-схема телекомуникации за ПИ с идентификатори № 68850.33.931,
№ 68850.33.932, № 68850.33.933, № 68850.33.934,
№ 68850.33.935, № 68850.33.936, № 68850.33.937,
№ 68850.33.938, № 68850.33.939, № 68850.33.940,
№ 68850.33.941, № 68850.33.942, № 68850.33.943 и
№ 68850.33.944 по КККР на гр. Стара Загора,
община Стара Загора. Решението подлежи на
обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
3126
26. – Община Сърница на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 45,
прието с протокол № 4 от 28.04.2022 г. на Общинския съвет – Сърница, е одобрен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН)
за електрозахранване, достигаща до границата
на ПИ 70648.142.54 в м. Голяма и Малка Крушици по КК на гр. Сърница, община Сърница.
Съгласно одобрения проект трасето започва от
съществуващ трафопост „МТП Башев“, който
се намира в ПИ 70648.141.51, м. Голяма и Малка Крушици – собственост на „ЕВН България
електроснабдяване“ – ЕАД, след което трасето
преминава през ПИ 70648.1.111 – общинска публична собственост, с НТП – за селскостопански,
горски, ведомствен път, след което преминава
през ПИ 70648.141.419 – общинска публична
собственост, с НТП – за местен път, и през
70648.1.114 – общинска публична собственост, с
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път, като завършва с ново разпределително табло
на границата на ПИ 70648.142.54 в м. Голяма и
Малка Крушици по КК на земеделските земи
на гр. Сърница, собственост на възложителя.
Дължината на трасето е 217 м. Решението вед
но с одобрения проект се намират в сградата
на о бщ и нск ат а а д м и н ис т ра ц и я – С ърн и ца ,
ет. 3, отдел ТСУ. Съобразно чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ заинтересованите лица в 30-дневен срок
от датата на обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ могат да обжалват решението, като жалбите се подават чрез Общинския съвет – Сърница, до Административния
съд – Пазарджик.
3168
27. – Община Сърница на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 46,
прието с протокол № 4 от 28.04.2022 г. на Общинския съвет – Сърница, е одобрен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН)
за електрозахранване, достигаща до границата
на ПИ 70648.142.36 в м. Голяма и Малка Крушици по КК на гр. Сърница, община Сърница.
Съгласно одобрения проект трасето започва от
съществуващ трафопост „МТП Башев“, който се
намира в ПИ 70648.141.51, м. Голяма и Малка
Крушици – собственост на „ЕВН България елек-
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троразпределение“ – ЕАД, след което трасето
п реминава п рез ПИ 70648.1.111 – общинска
публична собственост, с НТП – за селскостопанск и, горск и, ведомствен път, преминава
през ПИ 70648.141.419 – общинска публична
собственост, с НТП – за местен път, и през
70648.1.114 – общинска публична собственост, с
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път, като завършва с ново разпределително табло
на границата на ПИ 70648.142.36 в м. Голяма и
Малка Крушици по КК на земеделските земи
на гр. Сърница, собственост на възложителя.
Дължината на трасето е 213 м. Решението вед
но с одобрения проект се намират в сградата
на о бщ и нск ат а а д м и н ис т ра ц и я – С ърн и ца ,
ет. 3, отдел ТСУ. Съобразно чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ заинтересованите лица в 30-дневен срок
от датата на обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ могат да обжалват решението, като жалбите се подават чрез Общинския съвет – Сърница, до А дминистративния
съд – Пазарджик.
3169
307. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 731 от 28.04.2022 г. на Общинския
съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за съоръжениe от техническата инфраструктура
на „Електроразпределение Юг“ – ЕАД, за трасе
на подземна кабелна линия НН 1 kV и електромерно табло за външно ел. захранване. Трасето
на подземната кабелна линия НН 1 kV започва
от нов МТТ (метално табло трансформатор) до
100 кVA, монтиран на нов ЖР № 56А в поземлен
имот с идентификатор 68878.1.86, м. Долен юрт,
частна собственост, вид територия – земеделска, с НТП – нива, преминава през поземлен
имот с идентификатор 68878.1.81 – публична
общинска собственост, вид територия – земеделска, с НТП – за селскостопански, горски,
ведомствен път, и достига до поземлен имот
с идентификатор 68878.1.87 по КККР, намиращи се в землището на с. Стара река, община
„Тунджа“, област Ямбол. Дължината на трасето
на новия кабел НН е 22,6 м съгласно приетите
и одобрени графични части, неразделна част
от решението. На основание чл. 215, ал. 1 и 4
от ЗУТ решението подлежи на обжалване по
законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
3095
307а. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 732 от 28.04.2022 г. на Общинския
съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за съоръжениe от техническата инфраструктура
на „Градус – 1“ – ЕООД, за трасе на довеждащ
газопровод от ГРП при административна сграда
в поземлен имот с идентификатор 05308.25.29
по КККР, намиращ се в землището на с. Болярско, до поземлени имоти с идентификатори
03229.46.41, 03229.46.40, 03229.45.12, 03229.41.52 и
03229.41.53 по КККР, намиращи се в землището
с. Безмер, община „Тунджа“, област Ямбол. Тра-
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сето започва от ГРП при административна сграда
в поземлен имот с идентификатор 05308.25.29,
минава през поземлени имоти с идентификатори
05308.23.16, 05308.24.115, 05308.24.117, 05308.24.624,
05308.24.625 – публична общинска собственост,
с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, поземлени имоти с идентификатори
05308.23.12, 05308.24.114, 05308.24.632 – стопанисвано от общината, с НТП – пасище, и поземлени имоти с идентификатори 05308.23.14,
05308.23.21 – публична общинска собственост, с
НТП – за местен път по КККР, намиращи се в
землището на с. Болярско, през поземлени имоти с идентификатори 03229.41.492, 03229.44.172,
03229.46.33 – публична общинска собственост,
с НТП – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, поземлен
и мо т с и ден т ифи к ат ор 03229.43.35 – час т на
общинска собственост, с НТП – отводнителен
кана л, поземлени имот и с и ден т ификатори
03229.44.168, 03229.46.56, 03229.46.57, 03229.46.58,
03229.46.59 – публична общинска собственост,
с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, поземлени имоти с идентификатори
03229.44.183, 03229.46.46 – публична общинска
собственост, с НТП – за местен път по КККР,
намиращи се в землище с. Безмер, достигащ до
поземлени имоти с идентификатори 03229.46.41,
03229.46.40, 03229.45.12, 03229.41.52 и 03229.41.53
по КККР, намиращи се в землище с. Безмер.
Дължината на трасето е 3940 м, от които 1713
м са в землището на с. Болярско и 2227 м са
в землището на с. Безмер, община „Тунджа“,
област Ямбол, съгласно приетите и одобрени
графични части, неразделна част от решението.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
3096
307б. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 733 от 28.04.2022 г. на Общинския
съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за съоръжениe от техническата инфраструктура на „Електроразпределение Юг“ – ЕАД, за
трасе на подземна кабелна линия НН 1 kV и
електромерно табло за външно ел. захранване. Трасето на подземната кабелна линия НН
1 kV започва от съществуващ трафопост – ТП
„Краварник“, собственост на „Електроразпределение Юг“ – ЕАД, монтиран в поземлен имот
с идентификатор 40484.42.108, м. До стопански
двор, държавна частна собственост, вид територия – земеделска, с НТП – за стопански двор,
преминава през поземлен имот с идентификатор
40484.42.109 и поземлен имот с идентификатор
40484.42.43 – публична общинска собственост,
вид територия – земеделска, с НТП – мeстен
път, и достига до поземлен имот с идентификатор 40484.42.114 по КККР, намиращи се в
землището на с. Кукорево, община „Тунджа“,
област Ямбол. Дължината на трасето на новия кабел НН е 294,20 м съгласно приетите
и одобрени графични части, неразделна част
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от решението. На основание чл. 215, ал. 1 и 4
от ЗУТ решението подлежи на обжалване по
законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
3097
307в. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 735 от 28.04.2022 г. на Общинския
съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на подземна кабелна линия НН 1 kV и
електромерно табло за външно ел. захранване
на обект: „Склад и навес за селскостопанска
техника и продукция, сграда за битови нужди и
автокантар“, в поземлен имот с идентификатор
40484.42.27 по КККР, намиращ се в землището
на с. Кукорево, община „Тунджа“, област Ямбол. Трасето на подземната кабелна линия НН
1 kV започва от съществуващ трафопост ТП
„Краварник“, собственост на „Електроразпределение Юг“ – ЕАД, монтиран в поземлен имот
с идентификатор 40484.42.108, м. До стопански
двор, държавна частна собственост, вид територия – земеделска, с НТП – за стопански двор,
преминава през поземлен имот с идентификатор
40484.42.106, публична общинска собственост,
вид територия – земеделска, с НТП – местен
път, и достига до поземлен имот с идентификатор
40484.42.27 по КККР, намиращи се в землището
на с. Кукорево, община „Тунджа“. Дължината на
трасето на ел. кабела е 160,20 м. Преди издаване
на разрешение за строеж да се уредят всички
отношения, свързани с правото на преминаване
през имоти – чужда собственост. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване по законосъобразност в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община „Тунджа“ пред Административния
съд – Ямбол.
3098
307г. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 736 от 28.04.2022 г. на Общинския
съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на трасе за транспортен достъп за обслужване
на урегулиран поземлен имот I-44.537 – за складова база и паркинг, представляващ поземлен
имот с и ден т ификат ор 72240.44.537, п реминаващ през поземлен имот с идентификатор
72240.44.249, публична общинска собственост,
с НТП – селскостопански, горски, ведомствен
път по КККР, намиращи се в землището на
с. Тенево, община „Ту нд жа“, област Ямбол,
съгласно приетите и одобрени графични части,
неразделна част от решението. Преди издаване
на разрешение за строеж да се уредят всички
отношения, свързани с правото на преминаване
през имоти – чужда собственост. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване по законосъобразност в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община „Тунджа“ пред Административния
съд – Ямбол.
3099
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307д. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 738 от 28.04.2022 г. на Общинския
съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за съоръжение на техническата инфраструктура:
парцеларен план за трасе на подземна кабелна линия НН 1 kV и електромерно табло за
външно ел. захранване на „Стопанска сграда“
в поземлен имот с идентификатор 05952.51.122,
м. Геренлива поляна по КККР, намиращ се в
землището на с. Бояджик, община „Тунджа“,
област Ямбол. Трасето на подземната кабелна
линия НН 1 kV започва от съществуващ ТП
„Боя д ж ик 1“, мон т и ран в позем лен имот с
идентификатор 05952.64.82, м. Камънака, вид
собственост – общинска публична, вид територия – земеделска, НТП – пасище, преминава
през поземлен имот с идентификатор 05952.64.80,
ви д собст веност – общ инска п убли чна, ви д
територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, и завършва в
електромерно табло на поземлен имот с идентификатор 05952.64.81, вид собственост – общинска публична, вид територия – земеделска,
НТП – дере по КККР, намиращи се в землището
на с. Бояджик, община „Тунджа“. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване по законосъобразност в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община „Тунджа“ пред Административния
съд – Ямбол.
3100
307е. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 739 от 28.04.2022 г. на Общинския
съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за съоръжение на техническата инфраструктура:
парцеларен план за трасе на подземна кабелна
линия НН 1 kV и електромерно табло за външно ел. захранване на „Ремонтна работилница“
в поземлен имот с идентификатор 10776.20.4,
м. Новите иси по КККР, намиращ се в землището на с. Веселиново, община „Тунджа“,
област Ямбол. Трасето на подземната кабелна
линия НН 1 kV започва от съществуващ ТП
„Веселиново 2“, монтиран в поземлен имот с
идентификатор 10776.20.8, м. Новите иси, вид
собственост – държавна частна, вид територия – земеделска, НТП – за стопански двор,
преминава през поземлен имот с идентификатор
10776.13.98, вид собственост – държавна публична, вид територия – територия на транспорта,
НТП – за път от републиканската пътна мрежа,
и завършва в електромерно табло на поземлен
имот с идентификатор 10776.20.50, м. Новите
иси, вид собственост – общинска п ублична,
вид територия – земеделска, НТП – за местен
път по КККР, намиращи се в землището на
с. Веселиново, община „Тунджа“. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване по законосъобразност в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община „Тунджа“ пред Административния
съд – Ямбол.
3101
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2. – Община с. Кайнарджа, област Силистра,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 244 от 29.04.2022 г. на Общинския съвет – с. Кайнарджа, е одобрен проект
за изменение на част от улична рег улаци я
между ос.т. 48 и ос.т. 45 и изменение на подробен устройствен план – план за регулация на
УПИ І-100, УПИ ІІ-99, УПИ ІІІ-99, УПИ ІV-99
в кв. 28 и УПИ ХХVІ-100 в кв. 25 по плана на
с. Господиново, община Кайнарджа. Проектът
е изложен в стая 206 в сградата на общинската
администрация – с. Кайнарджа, ул. Димитър
Дончев № 2, и е публикуван на сайта на Община
Кайнарджа. Решението подлежи на обжалване
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3191
546. – Община с. Калояново, област Пловдив,
на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 3 от 19.05.2022 г. на
комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-22-87 от 23.11.2021 г. на
областния управител с административен център
гр. Пловдив, е приет план на новообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване
на граждани въз основа на актове по § 4 от
ПЗРЗСПЗЗ за местност Под селото в землището
на с. Отец Паисиево, община Калояново, област
Пловдив, и е изложен в сградата на Община
Калояново и кметството на с. Отец Паисиево.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени искания и
възражения по плана и придружаващата го
документация до кмета на община Калояново.
3181
6. – Община с. Сатовча, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за „Нов подземен кабел
НН за външно ел. захранване за ППС № 2180
на „Цетин България“ – ЕАД, в ПИ 54225.3.179,
с. Осина, община Сатовча, област Благоевград“. Трасето на новопроектираната подземна
електропроводна линия – ниско напрежение,
е с дължина 529 м и започва от съществуващ
трафопост, разположен на имотната граница
на ПИ 54225.3.267 с ПИ 54225.52.200, преминава през ПИ 54225.52.200 и ПИ 54225.3.201
и достига до ПИ 54225.3.179, където ще бъде
ППС 2180. Проектът за ПУП – ПП е изложен
в стая № 6 в сградата на общината и може да
се прегледа от заинтересуваните всеки работен
ден в определеното приемно време. По реда
на чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обявлението заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
3102
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от П. А. В.
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против Инструкция № РВ 421133-001-09/4а-11
от 1.02.2021г. за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и главни
д и р ек ц и и „Изп ъ л нен ие на на к а за н и я т а“ и
„Охрана“ към министъра на правосъдието при
осъществяване дейността на Бюрото по защита
при главния прокурор (поверително), заглавие,
обнародвано в ДВ, бр. 13 от 2021 г., издадена
от главния прокурор на Република България
и министъра на правосъдието на 21.06.2021 г.,
по което е образувано адм.д. № С-46/2021 г.
по описа на Върховния административен съд,
насрочено за 9.06.2022 г.
3210
А дминис тративни ят съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е подаден протест от
п рок у рор о т Ок ръж ната п рок у рат у ра – Ло веч, срещу чл. 11, т. 4, чл. 13 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – Троян, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и
чл. 35, ал. 2 от същия правилник само в частта
на израза „…председателският съвет…“, по който
е образувано адм. д. № 397/2021 г. по описа на
Административния съд – Ловеч.
3173
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 218, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е
постъпило оспорване от Г. Е. Г. против Заповед
№ З-672 от 26.04.2021 г. на кмета на община Ловеч, с която е одобрен проект за изменение на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ XI-704 от
кв. 9036 по плана на Северна индустриална зона
(СИЗ), гр. Ловеч, по зелените и червените линии, надписи и означения съгласно приложения
проект, неразделна част от заповедта, като с
него: 1. на УПИ XI-704 от кв. 9036 по плана на
Северна индустриална зона (СИЗ), гр. Ловеч, се
променя отреждането „за обществено обслужване“; 2. определен е режим на устройство на
територията на УПИ XI-704 от кв. 9036 по плана
на Северна индустриална зона(СИЗ), гр. Ловеч,
при спазване на следните нормативи: плътност
на застрояване – да не надвишава 60 %, интензивност на застрояване – 1.2, и площ за озеленяване – минимум 40 %; 3. ограничителните
линии на застрояване, до които застрояването
може да се разположи или да отстъпи от тях,
са прокарани съгласно графичната част, като
на запад регулационната линия се проектира по
улична регулация, а на изток – на 3 метра от
източната регулационна линия в УПИ; 4. предвиденото свързано застрояване със съседните
УПИ XVI-705 и УПИ X-553 от кв. 9036 по плана
на Северна индустриална зона (СИЗ), гр. Ловеч,
остава непроменено съгласно скицата, предложена с графичната част към проекта, по което
е образувано адм. д. № 167/2021 г. по описа на
съда. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление до Административния съд – Ловеч,
за конституирането им като ответници по делото в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“. Заявлението
трябва да съдържа задължителните реквизити,
посочени в чл. 218, ал. 5 от ЗУТ.
3174
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Административният съд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 2 от Закона за устройство
на територията съобщава, че е постъпила жалба от Камена Иванова Пенова срещу Решение
№ 646 на СОС от 7.12.2021 г., с което се одобрява
проект за план за регулация, в частта относно
УПИ LI – „за озеленяване“, в кв. 63, кв. Горна
баня, район „Овча купел“ – СО, в което попада
ПИ с идентификатор 68134.4327.6316, обявено чрез обнародване в „Държавен вестник“,
бр. 102 от 2021 г., по която е образувано адм. д.
№ 2298/2022 г. по описа на Административния
съд – София-град, ІІ отделение, 53 състав, насрочено за 21.06.2022 г. от 11 ч. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
по делото в едномесечен срок от деня на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“,
като подадат писмена молба със съдържание и
приложения, посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 от
Закона за устройство на територията.
3211
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че
е постъпила жалба от А лександър-Константин Миленов Йовчев чрез пълномощник адв.
Петрова против Решение № 646 по протокол
№ 41 от 14.10.2021 г. на Столичния общински
съвет (ДВ, бр. 102 от 7.12.2021 г.) в частта, с
която е одобрен проект на ПУП – изменение на
план за улична регулация (ИПУР) на задънени
улици при о.т. 155г с удължаване на улицата;
от о.т. 58 до о.т. 455; от о.т. 155а до о.т. 153
и създаване на нови улици от о.т. 154а през
о.т. 154г до о.т. 154з, от о.т. 154з – о.т. 455д през
о.т. 455в до о.т. 455ж и от о.т. 154з – о.т. 455а
през о.т. 455б до о.т. 455в, с уширения за улично паркиране и промяна на сервитут за канал
в кв. 63, м. Кв. Горна баня, София, засягаща
имот с идентификатор 68134.4327.6317 КККР,
както и в частта, с която е одобрен проект
на ПУП – изменение на плана за регулация
(ИПР) на У ПИ LI – „за озелен яване“, като
се създава нов УПИ LI – „за озеленяване“, в
кв. 63, м. Горна баня, София, в който попада
имот с идентификатор 68134.4327.6317 по КККР,
по която е образувано адм. д. № 2300/2022 г. по
описа на А дминистративния съд – София-град,
ІІ отделение, 27 състав, насрочено за 21.06.2022 г.
от 10,30 ч. Заинтересованите лица могат да
подадат молба за конституиране като ответници в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
3106
Благоевградският окръжен съд призовава в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Ремзи Мифтарай, гражданин
на Албания, роден на 3.04.1996 г., без регистриран
постоянен и настоящ адрес в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в
канцеларията на Благоевградския окръжен съд,
гражданско отделение, Благоевград, бул. Васил
Левски № 1, съдебна палата, ет. 3, стая № 35,
за да получи препис от искова молба, подадена
от адв. Васил Поповски – Благоевград, като
пълномощник на Севгюл Сергеева Шекерова
от Симитли, ул. Трети март № 4, за оспорване
на произход на основание чл. 62, ал. 2 СК, и
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по която е образувано гр. д. № 1039/2021 г. по
описа на Благоевградския окръжен съд, ГО,
14 гр. състав, срещу него. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
3110
Районният съд – Благоевград, съобщава на
Ремзи Мифтарай, роден на 3.04.1996 г., гражданин на Албания, нямащ адресна регистрация
в Република България и с неизвестен адрес в
чужбина, да се яви в съда като ответник по гр.д.
№ 1636/2021 г., заведено от Севгюл Сергеева
Шекерова, ЕГН 9206300159, майка и законен
представител на ма лолетното дете Беат рис
Ремзи Мифтарай, двете с адрес: гр. Симитли,
ул. Трети март № 4, с правно основание чл. 49
от СК, за получаване на Разпореждане № 993
от 8.10.2021 г., съобщение по чл. 131 ГПК ведно
с копие от искова молба и доказателства към
нея в едномесечен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“. Ако въпреки публикацията ответникът не се яви в съда
за получаване на съдебните книжа, съдът ще
му назначи особен представител на разноски
на ищеца.
3194
Бургаският районен съд, гражданска колегия, 4 състав, уведомява Юлия Вячеславовна
Габович, родена на 11.04.1973 г., гражданка на
Руската федерация, без адресна регистрация
в Република България и с неизвестен адрес в
чужбина, за заведеното срещу нея от молителя
Теодор Георгиев Маринов, ЕГН 6603260447, гр.д.
№ 793/2022 г. по описа на Районния съд – Бургас,
за развод по реда на чл. 49 от СК. Указва на
ответницата, че делото е насрочено в открито
съдебно заседание на 13.07.2022 г. от 9,30 ч., за
връчване на ответницата Юлия Вячеславовна
Габович на препис от исковата молба и приложенията към нея.
3142
Районният съд – Варна, гражданско отделение, 19 състав, уведомява Татяна Викторовна
Ремнякова като ответник, сега с неизвестен
адрес, гражданин на Руската федерация, родена на 12.02.1964 г., за образуваното срещу
нея от „Енерго-Про Прода жби“ – А Д, гр. д.
№ 11118/2021 г. по описа на РС – Варна, с правно основание за заведения иск – чл. 124 ГПК,
с указание, че в срок до 20.06.2022 г. същата
следва да се яви в деловодството на 19 състав
при Районния съд – Варна, за получаване препис от исковата молба и приложенията є и с
предупреждение, че при неявяване в указания
срок съдът ще є назначи особен представител
на разноски на ищеца.
3183
Великотърновският районен съд уведомява
Ван Минх Чан, гражданин на Виетнам, роден на
8.12.1991 г., с неизвестен адрес в чужбина, че има
качеството на ответник по гр.д. № 845/2022 г.
по описа на Районния съд – Велико Търново,
образувано по предявена от Гинка Филипова Иванова, ЕГН 0046201439, от с. Раданово,
ул. 51 № 63, искова молба с правно основание
чл. 49, ал. 1 от СК, като съдът му указва, че в
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двуседмичен срок от обнародване на обявата в
„Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на Районния съд – Велико Търново, за
връчване на съобщение по чл. 131 ГПК, ведно
с исковата молба и приложенията към нея и
препис от разпореждане, постановено по делото.
3107
Районният съд – Велинград, I граждански
състав, призовава в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ Васил Колев,
гражданин на Република Сърбия, без регистрирани постоянен и настоящ адрес на територията
на Република България, с неизвестен точен
адрес в страната или в чужбина, да се яви в
канцеларията на Районния съд – Велинград,
I състав, ул. Хан Аспарух № 3, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към
нея по гр. д. № 20225210100112, подадена от
Катя Йосифова Колев, с правна квалификация
чл. 21, ал. 4 и чл. 23, ал. 1 от СК, за да подаде
писмен отговор, както и да посочи съдебен
адрес. В случай че не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще
му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 1 ГПК.
3212
Районният съд – Девня, гражданско отделение, II състав, призовава Ронард Ходжа с последен
адрес Албания, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 8.06.2022 г. в 13,30 ч. като заинтересована страна по гр. д. № 20223120100165/2022
г, заведено от Дирекция „Социално подпомагане“ – Вълчи дол, с предмет чл. 28 във връзка
с чл. 25, ал. 1, т. 3 от ЗЗДет. Заинтересованата
страна Ронард Ходжа да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3175
Ямболският районен съд, гражданско отделение, уведомява Влад-Андрей Ороиан, роден на
24.11.1988 г. в Румъния, сега с неизвестен адрес
и без регистриран постоянен и настоящ адрес
в Република България, за който няма данни за
заявен настоящ и постоянен адрес по смисъла
на ЗГР, че е ответник по гр. д. № 1089/2022 г.
по описа на Районния съд – Ямбол, на основание чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс, заведено
от Жана Станимирова Ороиан от Република
България, гр. Стралджа, област Ямбол, ул. Иван
Вазов № 11, като му указва, че в 2-седмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в деловодството на ЯРС за
връчване на книжата по делото по чл. 131 ГПК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48 ГПК.
3143
Ямболският районен съд, гражданско отделение, уведомява Влад-Андрей Ороиан, роден на
24.11.1988 г. в Румъния, сега с неизвестен адрес
и без регистриран постоянен и настоящ адрес
в Република България, за който няма данни за
заявен настоящ и постоянен адрес по смисъла
на ЗГР, че е ответник по гр.д. № 1103/2022 г.
по описа на Районния съд – Ямбол, на основание чл. 127а, ал. 2 от СК за постановяване
на заместващо съгласие за пътуване на детето
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Никол Ороиан в чужбина, заведено от Жана
Станимирова Ороиан от Република България,
гр. Стралджа, област Ямбол, ул. Иван Вазов
№ 11, като му указва, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се яви в деловодството на ЯРС за връчване на
книжата по делото по чл. 131 ГПК. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
3144
Окръжният съд – Пловдив, исково гражданско отделение, на основание чл. 155, ал. 1 от
ЗП КОН П И обя вя ва, че е обра зу ва но г р.д.
№ 539/2022 г., ІІ граждански състав, по искова
молба на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес за призоваване:
гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург № 67, ет. 4,
с вх. № 4880 от 22.02.2022 г., против Костадин
Петров Величков, ЕГН ***, и Ивелина Пенкова
Георгиева, ЕГН ***, и двамата с постоянен адрес:
***, с която на основание чл. 153 от ЗПКОНПИ е
предявен иск за отнемане в полза на държавата
на незаконно придобито имущество на обща
стойност 92 561,65 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Костадин Петров
Величк ов, ЕГН ***, с цена на иска в размер на
48 185 лв.:
Недвижим имот, представляващ урегулиран
поземлен имот (УПИ) І-527 от кв. 57 по КРП
на с. ***, община ***, област ***, одобрен със
Заповед № 75 от 20.04.1989 г., с площ 880 кв. м по
графични данни, при граници на урегулирания
поземлен имот: улица, УПИ ІІ-527 и земеделска
земя, ведно с построените в имота: двуетажно
паянтово жилище със застроена площ 88 кв. м
със сигнатура по скица (2пж), паянтово жилище
със застроена площ 48 кв. м, паянтова сграда
с площ 110 кв. м, ведно с всички подобрения и
приращения в имота. Имотът е собственост на
Костадин Петров Величков, ЕГН ***, на основание нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 6/2017 г., том 5, рег. № 5842,
дело № 794/2017 г., вписан в СВ – гр. ***, с
вх. рег. № 27842/5.09.2017 г., № от дв. вх. рег.
27231, ак т № 10 0, том 76/2017 г. Пазарната
стойност на недвижимия имот към настоящия
момент е 28 100 лв.
Недвижим имот, представляващ у регулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-527 от кв. 57 по
КРП на с. ***, община ***, област ***, одобрен
със Заповед № 75 от 20.04.1989 г. от кв. 57 по
КРП на с. ***, община ***, област ***, с площ
810 кв. м по графични данни, при граници на
урегулирания поземлен имот: улица, УПИ І-527,
УПИ ІІІ-528, УПИ V-530 и земеделска земя,
ведно с построената в имота паянтова сграда
с площ 9 кв. м, ведно с всички подобрения и
приращения в имота. Имотът е собственост на
Костадин Петров Величков, ЕГН ***, на основание нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 6/2017 г., том 5, рег. № 5842,
дело № 794/2017 г., вписан в СВ – гр. ***, с
вх. рег. № 27842/5.09.2017 г., № от дв. вх. рег.
27231, ак т № 10 0, том 76/2017 г. Пазарната
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стойност на недвижимия имот към настоящия
момент е 10 500 лв.
Недвижим имот, представляващ поземлен
имот № 010084 с площ 1,280 дка, намиращ се
в землището на с. Калояново, ЕК АТТЕ 35523,
община ***, област ***, начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, в местността
***, при граници и съседи: имот № 010088 – нива
на насл. на Георги Гавраи лов Стариа дев и
др.; имот № 010085 – нива на насл. на Йордан Николов Минков; имот № 010139 – нива
на насл. на Йордан Николов Минков, и имот
№ 095001 – жил. територия на с. ***. Имотът
е собственост на Костадин Петров Величков,
ЕГН ***, на основание нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 6/2017 г.,
том 5, рег. №5842, дело № 794/2017 г., вписан
в СВ – гр. ***, с вх. рег. № 27842/5.09.2017 г.,
№ от дв. вх. рег. 27231, акт № 100, том 76/2017 г.
Пазарната стойност на недвижимия имот към
настоящия момент е 785 лв.
Лек автомобил „Мерцедес Ц 220 Д“, рег.
№ ***, рама № ***, двигател № ***, цвят: бял,
дата на първоначална регистрация *** г. Придобит с договор за покупко-продажба на моторно
превозно средство от *** г. Собственост на
Костадин Петров Величков, ЕГН ***, с пазарна
стойност към настоящия момент 3400 лв.
Лек автомобил „Мерцедес С 400“, рег. № ***,
рама №***, двигател № ***, цвят: сив металик,
дата на първоначална регистрация *** г. Придобит с договор за покупко-продажба от *** г.
Собственост на Костадин Петров Величк ов,
ЕГН ***, с пазарна стойност към настоящия
момент 5400 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1
във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Костад ин
Петров Величков, ЕГН ***, с цена на иска в размер на
13 672,50 лв.:
Сумата в размер на 4000 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил „Мерцедес
ЦЛК 200“ с рег. № *** към датата на отчуждаването му с договор за покупко-продажба на
моторно превозно средство от *** г.
Сумата в общ размер на 9672,50 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна
сметка в левове с IBAN № ***, открита в *** от
титуляря Костадин Петров Величков на *** г. и
на *** г., непреобразувана в друго имущество.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ивелина Пенкова
Георгиева, ЕГН ***, с цена на иска в размер на
30 704,15 лв.:
Недвижим имот, представляващ урегулиран
поземлен имот, намиращ се в с. ***, община
***, област ***, съставляващ УПИ І-79 от кв. 8
по К РП на с. ***, облас т ***, одобрен с ъс
Заповед № 159 от 1989 г., целият застроен и
незастроен с площ 1125 кв. м, при граници на
имота: улица, УПИ ІІ-79, УПИ IV-81, ведно с
построените в имота паянтова сграда с площ
64 кв. м, навес с площ 20 кв. м и паянтова сграда
с площ 18 кв. м и ведно всички подобрения и
приращения в имота. Имотът е собственост на
Ивелина Пенкова Георгиева, ЕГН ***, съгласно
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 87/2019 г., том 7, рег. № 3325, дело
№ 287/2019 г., вписан в СВ – гр. ***, вх. рег.
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№ 23408/15.08.2019 г., № от дв. вх. рег. 22950,
акт № 46, том 65/2019 г. Пазарната стойност
на недвижимия имот към настоящия момент
е 13 871,15 лв.
Недвижим имот, представляващ урегулиран
поземлен имот, намиращ се в с. ***, община
***, област ***, съставляващ УПИ ІІ-79 от кв. 8
по КРП на с. ***, одобрен със Заповед № 159
о т 1989 г., цели я т заст роен и незаст роен с
площ 1130 кв. м, като поземлен имот пл. № 79
участва в УПИ ІІ-79 с 1115 кв. м, регулацията
спрямо улицата не е приложена, при граници
на УПИ: улица, УПИ ІІІ-80, УПИ ІV-81, УПИ
І-79, ведно с построените в имота паянтова
жилищна сграда с площ 46 кв. м, паянтова
жилищна сграда с площ 35 кв. м и паянтова
сграда с площ 10 кв. м и ведно с всички подобрения и приращения в имота. Имотът е
собственост на Ивелина Пенкова Георгиева,
ЕГН ***, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 87/2019 г.,
том ІІ, рег. № 3325, дело № 287/2019 г., вписан
в СВ – гр. ***, вх. рег. № 23408/15.08.2019 г.,
№ от дв. вх. рег. 22950, акт № 246, том 65/2019 г.
Пазарната стойност на недвижимия имот към
настоящия момент е 13 933 лв.
Товар ен а вт омо би л, марк а „Фол ксва г ен
Транспортер“, peг. № ***, рама № ***, двигател
№ ***, цвят: бял, дата на първоначална регистрация *** г. Придобит с договор за покупкопродажба от *** г. Собственост на Ивелина
Пенкова Георгиева, ЕГН ***, с пазарна стойност
към настоящия момент 2900 лв.
Всички заинтересовани лица могат да предявят своите претенции върху процесното имущество чрез предявяване на иск в едномесечен
срок от датата на обнародване на обявлението
за образуваното пред Пловдивския окръжен
съд дело в „Държавен вестник“, като първото
съдебно заседание, което ще се проведе по
делото, е насрочено за 19.09.2022 г. от 9 ч. в
Ок ръж ни я съд – П ловдив, Съдебна па лата,
бул. Шести септември № 167.
3176
Софийският градски съд, I гражданско отделение, 15 състав, на основание чл. 155, ал. 1 от
ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр.д.
№ 3406/2016 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество (КПКОНПИ) срещу Цветан Радоев
Василев; Антоанета Георгиева Василева; Радосвета
Цветанова Василева; „Агро Ин 2001“ – ЕООД;
„Акаунт Сървис 2009“ – ЕООД; „Инвест Мениджмънт“ – ООД; „Естейд“ – ООД; „Тръст Василеви“ – ООД; „Бромак“ – ЕООД; „Бромак Финанс“ – ЕАД; „Хедж Инвестмънт България“ – АД;
„Кемира“ – ООД; „Дунарит“ – АД; „Технологичен
център – Институт по микроелектроника“ – АД
(н.); „Евробилд 2003“ – ЕООД (н.); „Технотел
Инвест“ – АД (предишно наименование „Бромак
Инвест“ – АД); „Кен Трейд“ – ЕАД; „Консулт
АВ“ – ЕООД; „Efv International Financial Ventures

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

LTD“; „Louvrier Investments Company 33 S.A.“ (с
предишно наименование „Luxembourg Investments
Company 33 S.A“); „LIC Telecommunications S.a.r.l.“;
„V Telecom Investment S.C.A“; „V2 Investment S.a.r.l“;
„Empreno Ventures Ltd.“, описано, както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Цветан Радоев Василев и
Антоанета Георгиева Василева:
– Недвижими имоти, намиращи се в София,
Столична община, район „Лозенец“, ул. Кричим,
в дворно място, цялото с площ 850 кв. м, съставляващо урегулиран поземлен имот IV-344, 345
от кв. 173 по плана на гр. София, местността
Лозенец – III част, при съседи: улица, урегулиран
поземлен имот ІІІ-346, 347, урегулиран поземлен
имот VII-340, 341, урегулиран поземлен имот VI342 и урегулиран поземлен имот Х-523, а именно:
апартамент № 19, изграден в степен на строителна завършеност „груб строеж“, намиращ се в
подпокривното ниво на сградата, кота +20,88 м
и заемащ цялото подпокривно ниво, с площ
164,64 кв. м, в която площ е включена и площта
от прилежащите към апартамента идеални части
от общите части на сградата и от стопанските
площи, състоящ се от стълбище, започващо от
асансьорната площадка на долното ниво, дневна – трапезария с кухненски бокс, две спални,
баня-тоалетна, склад, четири тераси и стълбище
за горното ниво – покривна тераса, при съседи:
улица, покрив на сградата и двор, заедно с прилежащата към апартамента покривна тераса,
намираща се над апартамента, свързана с него
с вътрешната стълба и заемаща цялото ниво на
кота +23,52 м, с площ 93 кв. м, при съседи от
четири страни: покрив на сградата и двор, заедно
със съответните идеални части от общите части
на сградата, без идеални части от общите части
на подземните гаражи и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху
гореописаното дворно място; подземен гараж
№ 6, изграден в степен на строителна завършеност „груб строеж“, намиращ се на сутеренния
етаж със застроена площ 25,39 кв. м и с площ
41,28 кв. м, в която площ е включена и площта
на прилежащите към подземния гараж идеални
части от общите части на подземните гаражи
и стопанските площи, при съседи: подземна
улица, подземен гараж № 5 и подземен гараж
№ 7, заедно със съответните идеални части от
общите части на подземните гаражи и заедно със
съответните идеални части от правото на строеж
върху гореописаното дворно място, придобит с
нотариален акт за продажба на недвижими имоти
№ 145, том II, peг. № 2896 от 23.03.2006 г., вписан
с вх. рег. № 14456, акт № 109, том 032/2006 г. в
Службата по вписванията – София. Пазарната
стойност на имотите към настоящия момент е
450 000 лв.
– 6,17 % идеални части от дворно място, намиращо се в София, Столична община, район
„Лозенец“, на ул. Кричим, цялото с площ 850 кв. м,
съставляващо урегулиран поземлен имот IV-344,
345 от кв. 173 по плана на гр. София, местността
Лозенец – III част, при съседи: улица, урегулиран
поземлен имот ІІІ-346, 347, урегулиран поземлен
имот – VII-340, 341, урегулиран поземлен имот
VI-342 и урегулиран поземлен имот Х-523, без
идеални части от постройките върху мястото,
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придобит с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 24, том XIV, peг. № 4362, дело
№ 2279 от 28.12.2006 г., вписан с вх. peг. № 99969,
акт № 52, том 268/2006 г. в Службата по вписванията – София. Пазарната стойност на имота
към настоящия момент е 25 000 лв.
– Недвижими имоти, намиращи се в жилищна сграда в град София, СО, район „Триадица“,
ул. Бяла черква № 24, бивш адрес: ул. Стефан
Малинов № 2а, построена съгласно Разрешение за строеж № 85, издадено от СО – ДАГ, на
19.05.2011 г., влязло в сила на 7.07.2011 г., въведена
в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ05-46/10.01.2013 г., а именно:
А) Апартамент № А19, намиращ се във вход „А“
на етаж 5, на кота +13,435 м, със застроена площ
119,23 кв. м, състоящ се от дневна зона с кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, тоалетна,
преддверие и лоджия, при граници: апартамент
№ А 20, коридор, ст ълбищна к летка, двор и
ул. Бяла черква, заедно със склад № С08, на етаж
7, на кота +19,903 м, със застроена площ 2,65 кв. м,
при граници: от две страни – апартамент № А32 и
коридор, заедно с 1,69 % идеални части, равняващи се на 31,68 кв. м от общите части на сградата
и заедно с 1,52 % идеални части от правото на
собственост върху урегулирания поземлен имот,
в който сградата е построена, представляващ урегулиран поземлен имот № IХ-373, 375, общински,
от кв. 57А по плана на гр. София, местност Иван
Вазов, целият с площ 2610 кв. м, при граници по
скица: от изток – ул. Стефан Малинов и ъгъла
на ул. Стефан Малинов с ул. Бяла черква, от
юг – ул. Бяла черква, от запад – бул. П. Ю. Тодоров, от север – УПИ № VII – за детска градина,
и ул. Бяла черква;
Б) Апартамент № А20, намиращ се във вх. „А“
на етаж 5, на кота +13,435 м, със застроена площ
82,43 кв. м, състоящ се от дневна зона с кухненски
бокс, две спални, баня с тоалетна, тоалетна, преддверие и три балкона, при граници: апартамент
№ А19, коридор, апартамент № А21 и ул. Бяла
черква, заедно със склад № С07, на етаж 7, на
кота +19,903 м, със застроена площ 2,14 кв. м,
при граници: апартамент № А32, от две страни
коридор и апартамент № А25 и заедно с 1,20 %
идеални части, равняващи се на 22,52 кв. м от
общите части на сградата и заедно с 1,08 %
идеални части от правото на собственост върху
урегулирания поземлен имот, в който сградата
е построена, подробно описан по-горе;
В) Подземно паркомясто № 34 в сутерена на
сградата, на кота -4,125 м, със застроена площ
13,75 кв. м, при граници: подземно паркомясто
№ 35, маневрено пространство, подземно паркомясто № 33 и улица, заедно с 1,69 % идеални
части, равняващи се на 20,30 кв. м от общите
части на сутерена и сградата, и заедно с 0,14 %
идеални части от правото на собственост върху
урегулирания поземлен имот, в който сградата
е построена, подробно описан по-горе;
Г) Подземно паркомясто № 35 в сутерена на
сградата, на кота -4,125 м, със застроена площ
13,75 кв. м, при граници: подземно паркомясто
№ 34, маневрено пространство, подземно паркомясто № 36 и улица, заедно с 1,69 % идеални
части, равняващи се на 20,30 кв. м от общите
части на сутерена на сградата и заедно с 0,14 %
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идеални части от правото на собственост върху
урегулирания поземлен имот, в който сградата
е построена, подробно описан по-горе, които недвижими имоти са придобити с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 59,
том II, peг. № 6762, дело № 222 от 30.08.2013 г.,
вписан с вх. peг. № 42329, акт № 39, том 100/2013 г.
в Службата по вписванията – София.
Пазарната стойност на имотите към настоящия момент е 1 223 384,95 лв.
– Построени жилищни сгради и извършените подобрения в поземлен имот (без поземлен
имот с идентификатор № 67800.8.889), намиращи
се в Созопол, а именно: сграда с идентификатор № 67800.8.889.1 по кадастралната карта на
гр. Созопол, община Созопол, област Бургас,
одобрена със Заповед № РД-18-60 от 4.10.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на
имота: Созопол, местност Буджака, като сградата
е разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 67800.8.889, със застроена площ 175 кв. м, брой
етажи 2, с предназначение – еднофамилна жилищна сграда, при граници: външни зидове; сграда с
идентификатор № 67800.8.889.4 по кадастралната
карта на гр. Созопол, община Созопол, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-60 от 4.10.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на
имота: Созопол, местност Буджака, като сградата
е разположена в поземлен имот с идентификатор № 67800.8.889, със застроена площ 64 кв. м,
брой етажи 1, с предназначение – еднофамилна
жилищна сграда, при граници: външни зидове,
ведно с дворно място, представляващо поземлен
имот с идентификатор № 67800.8.889, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
и начин на трайно ползване: за вилна сграда, с
площ 1516 кв. м, стар идентификатор 8084, парцел
XXXVIII, при граници: поземлени имоти с идентификатори № 67800.8.890, 67800.8.125, 67800.8.124,
67800.8.158, 67800.8.170, 67800.8.888, 67800.8.894,
както и всички подобрения върху имота, като
построеният в дворното място недвижим имот
съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация представлява вилна сграда с барбекю,
гараж и открит плувен басейн, които недвижими
имоти са индивидуализирани в нотариален акт
за собственост на недвижим имот № 137, том V,
peг. № 7463, дело № 699 от 29.10.2009 г., вписан
с вх. peг. № 10304/29.10.2009 г., акт № 66, том 95,
дело № 6481 в Службата по вписванията – Бургас.
Пазарната стойност на построените жилищни
сгради и извършените подобрения в имота към
настоящия момент е 1 100 000 лв.
– Недвижим имот, намиращ се в Созопол,
община Созопол, област Бургас, а именно: поземлен имот с идентификатор № 67800.8.124 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Созопол, одобрени със Заповед № РД-1860 от 4.10.2007 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с адрес на поземления имот: местност
Буджака, с площ 737 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на
трайно ползване: лозе, със стар идентификатор:
няма, с номер по предходен план: няма, със
съседи: имоти с идентификатори № 67800.8.131,
67800.8.158, 67800.8.889, 67800.8.125, 678.8.321, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 83, том I, рег. № 2268, дело
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№ 69 от 18.03.2013 г., вписан с вх. peг. № 2689, акт
№ 158, том 8, дело № 1368 в Службата по вписванията – Бургас. Пазарната стойност на имота
към настоящия момент е 147 700 лв.
– Недвижим имот, намиращ се в Конфедерация Швейцария, в границите на община
Колони (Кантон Женева), описан в кадастъра
на общината като парцел 1586, лист 26, с площ
2113 кв. м, в местността Рут, и следните сгради:
№ В1340 жилищна сграда с едно жилище с площ
240 кв. м, с адрес Шмен дю Нант-Даржан № 18,
Колони 1223; № В1341 сграда с площ 40 кв. м;
№ В1342 подземен гараж с площ 70 кв. м; № В1343
подземно воднотехническо съоръжение с площ
8 кв. м. Имотът е придобит от Антоанета Василева
на 1.11.2012 г. Пазарната стойност на имота към
настоящия момент е 47 559 915,76 лв.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2
и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Цветан Радоев
Василев и Антоанета Георгиева Василева:
– Сумата в размер на 283 045 лв., представляваща пазарната стойност на отчужден недвижим
имот, придобит в режим на СИО, и представляващ
незастроен урегулиран поземлен имот VI-СНС
в кв. 7 по плана на гр. София, местността Вилна
зона Милкова кория, с площ по графични данни
1340 кв. м.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Цветан Радоев Василев:
– Сумата в размер на 5289,35 лв., получена от
„Фина – Ц“ – ЕООД, и представляваща салдо по
разплащателна сметка в щатски долари, открита
в „Корпоративна търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 8890,45 лв., получена от
„Фина – Ц“ – ЕООД, и представляваща салдо по
разплащателна сметка в евро, открита в „Корпоративна търговска банка“ – АД.
– 30 000 броя дружествени дяла на стойност
3 000 000 лв., представляващи 19,35 % от капитала
на „Тръст Василеви“ – ООД, представлявано от
Антоанета Георгиева Василева.
– 9979 броя дружествени дяла на стойност
997 900 лв., представляващи 4,95 % от капитала
на „Инвест Мениджмънт“ – ООД, представлявано
от Георги Запрянов Георгиев.
– 231 200 броя акции на стойност 231 200 евро
с левова равностойност 452 187,90 лв., представляващи 85 % от капитала на „Hellenic Register
of Shipping“ S.A. (HRS), Гръцки регистър по
корабоплаване Ес Ей (Ейч Ар Ес), гръцко търговско дружество с адрес: Гърция, Piraeus 18535,
23 Miaouli Street, представлявано от Калофонос
Дионисиос, председател на борда на директорите
и изпълнителен директор.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Антоанета Георгиева
Василева:
– Сумата в размер на 7691,03 лв., представляваща салдо по сметка с произход преводи от
трети лица по разплащателна сметка, открита в
„Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер на 5327,43 лв., представляваща начислени лихви по спестовен влог в евро,
открит в „Корпоративна търговска банка“ – АД.
– 30 000 броя дружествени дяла на стойност
3 000 000 лв., представляващи 19,35 % от капитала
на „Тръст Василеви“ – ООД, представлявано от
Антоанета Георгиева Василева.
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– 9979 броя дружествени дяла на стойност
997 900 лв., представляващи 4,95 % от капитала
на „Инвест Мениджмънт“ – ООД, представлявано
от Георги Запрянов Георгиев.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Цветан
Радоев Василев:
– Сумата в размер на 205 887 223 лв., предмет
на престъплението, за което на лицето е повдигнато обвинение.
– Сумата в размер на 3773,81 лв., получена от
„Фина – Ц“ – ЕООД, през 2006 г. по разплащателна сметка в левове, открита в „Корпоративна
търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 6 345 325 лв., получена
от „Фина – Ц“ – ЕООД, през 2007 г. по разплащателна сметка в левове, открита в „Корпоративна
търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 20 131,35 лв., получена
от „Фина – Ц“ – ЕООД, през 2008 г. по разплащателна сметка в левове, открита в „Корпоративна
търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 16 100 лв., внесена на каса
през 2008 г. по разплащателна сметка в левове,
открита в „Корпоративна търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 100 000 лв., платена през
2008 г. за закупуване на акции в КТБ Балансиран
фонд и КТБ Фонд Акции от разплащателна сметка в левове, открита в „Корпоративна търговска
банка“ – АД.
– Сумата в размер на 190 146,91 лв., получена
от „Фина – Ц“ – ЕООД през 2010 г. по разплащателна сметка в левове, открита в „Корпоративна
търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 1437,35 лв., внесена на
каса през 2010 г. по разплащателна сметка в левове,
открита в „Корпоративна търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 91 070,46 лв., получена
от „Фина – Ц“ – ЕООД, през 2011 г. по разплащателна сметка в левове, открита в „Корпоративна
търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 5 869 270 лв., получена
като дивидент от „Фина – Ц“ – ЕООД, през 2011 г.
по разплащателна сметка в левове, открита в
„Корпоративна търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 4932,24 лв., внесена
на каса през 2012 г. по разплащателна сметка
в левове, открита в „Корпоративна търговска
банка“ – АД.
– Сумата в размер на 64 275,58 лв., получена
от „Фина – Ц“ – ЕООД, през 2012 г. по разплащателна сметка в левове, открита в „Корпоративна
търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 137,05 лв., получена от
„Фина – Ц“ – ЕООД, през 2008 г. по разплащателна сметка в щатски долари, открита в „Корпоративна търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 150,14 лв., получена от
„Фина – Ц“ – ЕООД, през 2010 г. по разплащателна сметка в щатски долари, открита в „Корпоративна търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 5347,07 лв., получена
от „Фина – Ц“ – ЕООД, през 2011 г. по разплащателна сметка в щатски долари, открита в
„Корпоративна търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 3 088 023,58 лв., получена от „Фина – Ц“ – ЕООД, през 2014 г. по
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разплащателна сметка в щатски долари, открита
в „Корпоративна търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 147 283,70 лв., получена
от „Фина – Ц“ – ЕООД, през 2007 г. по разплащателна сметка в евро, открита в „Корпоративна
търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 2413,26 лв., внесена на
каса през 2009 г. по разплащателна сметка в евро,
открита в „Корпоративна търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 7515,30 лв., получена от
„Фина – Ц“ – ЕООД, през 2010 г. по разплащателна сметка в евро, открита в „Корпоративна
търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 1696,60 лв., получена от
„Фина – Ц“ – ЕООД, през 2011 г. по разплащателна сметка в евро, открита в „Корпоративна
търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 39 356 653,16 лв., получена като дивидент от „Фина – Ц“ – ЕООД, през
2011 г. по разплащателна сметка в евро, открита
в „Корпоративна търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 63 513,93 лв., получена
от „Фина – Ц“ – ЕООД, през 2012 г. по разплащателна сметка в евро, открита в „Корпоративна
търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 7 371 238,47 лв., получена
от „Фина – Ц“ – ЕООД, през 2014 г. по разплащателна сметка в евро, открита в „Корпоративна
търговска банка“ – АД.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 4 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Антоанета
Георгиева Василева:
– Сумата в размер на 10 000 лв., получена
при продажбата на 50 броя дружествени дяла от
капитала на „Консулт АВ“ – ЕООД.
– Сумата в размер на 1000 лв., внесена на
каса по разплащателна сметка, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер на 2500 лв., внесена от
трети лица по разплащателна сметка № 1601277,
открита в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер на 8000 лв., внесена на
каса по разплащателна сметка, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер на 19 308,97 лв., внесена от
трети лица по разплащателна сметка, открита в
„Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер на 1000 лв., внесена на каса
по спестовен влог в левове, открит в „Корпоративна търговска банка“ – АД.
На основание чл. 65 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от Антоанета Георгиева Василева:
– Сумата в размер на 232 619,03 лв., представляваща салдо по спестовен влог в евро, открит
в „Корпоративна търговска банка“ – АД.
– Сумата в размер на 530 000 лв., представляваща предоставени парични средства в брой от
Цветан Василев на Антоанета Георгиева Василева
съгласно информация от ГДД на Цветан Василев.
На основание чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 67 и
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Радосвета Цветанова Василева:
На основание чл. 143, т. 2 във връзка с чл. 146,
чл. 141 и § 5, ал. 2 от ЗПКОНПИ, респ. чл. 64,
т. 2 във връзка с чл. 67 и чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.) да се обяви недействителност по отношение на държавата на сделката, извършена
от Радосвета Цветанова Василева с нотариален

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 62, том I, рег. № 1954, дело № 53/12.05.2015 г.,
вписан с вх. peг. № 10389, акт № 169, том XXVI,
дело № 54891/2015 г. в Службата по вписванията – Варна, съгласно която Радосвета Цветанова
Василева, чрез пълномощника си Георги Запрянов
Георгиев, продава на „Агро Ин 2001“ – ЕООД,
действащо чрез пълномощника си Велин Николов
Георгиев, следния недвижим имот, намиращ се
във Варна, община Варна, област Варна, к.к. Св.
св. Константин и Елена, а именно: апартамент
№ 39, представляващ самостоятелен обект с пълен номер (идентификатор) 10135.2569.20.6.85 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Варна, община Варна, област Варна, одобрени
със Заповед № РД-18-92 от 14.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със Заповед № КД-14-03-1968 от 2.08.2011 г.
на началника на СГКК – Варна, с предназначение – жилище, апартамент, намиращ се на етаж 6,
кота +14,50 м, във вход № 3 на жилищната сграда
с пълен номер (идентификатор) 10135.2569.20.6
съгласно цитираните кадастрална карта и кадастрални регистри, изградена и регистрирана за
нейното въвеждане в експлоатация като строеж
и представляваща едно тяло, разделено на три
блока (1, 2 и 3) от деформационни фуги и организирани с три отделни входа (1, 2 и 3), с адрес
на апартамента по схема: Варна, община Варна,
област Варна, п.к. 9000, к.к. Св. св. Константин и
Елена, ГРАО 0, вх. 3, ет. 6, ап. 39, със застроена
площ на апартамента 360,30 кв. м, брой нива на
обекта: 1, ниво: 1, състоящ се от входно антре,
дневна с кухня, трапезария, две спални, две бани
с тоалетни, тоалетна, дрешник, склад и тераса с
тангенторна вана, ведно с 4,2266 % идеални части
от правото на строеж върху поземления имот,
в който е построена сградата, представляващ
поземлен имот с пълен номер (идентификатор)
10135.2569.20 по цитираните кадастрална карта
и кадастрални регистри, с площ по кадастрална карта 7539 кв. м, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за курортен хотел, почивен дом, номер
по предходен план: кв. 11, парцел III-140, и който имот съставлява урегулиран поземлен имот
№ III-140 – „за жилищна сграда“, в кв. 11 по плана
на к.к. Св. св. Константин и Елена, гр. Варна,
идентичен с описания по предходни документи
за собственост като урегулиран поземлен имот
№ ІІІ-32 – за хотелски комплекс, в кв. 30 по плана
на к.к. Св. св. Константин и Елена, гр. Варна,
община Варна, област Варна, целият с площ по
предходни документи за собственост 7531 кв. м,
и същият да бъде отнет в полза на държавата
на основание чл. 146 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ и § 5, ал. 2 от ЗПКОНПИ, респ. чл. 67
във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.).
В условията на евентуалност, в случай че съдът не уважи иска на основание чл. 143, т. 2 във
връзка с чл. 146, чл. 141 и § 5, ал. 2 от ЗПКОНПИ,
респ. чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 67, и чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.), предявен за реално отнемане
на описания в т. 1.1 недвижим имот, на основание
чл. 151 във връзка с чл. 146, чл. 141 и § 5, ал. 2
от ЗПКОНПИ, респ. чл. 72 във връзка с чл. 67
и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) да бъде отнета от
Радосвета Цветанова Василева сумата в размер
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на 2 500 000 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижимия имот към датата на
отчуждаването му.
На основание чл. 143, т. 2 във връзка с чл. 146,
чл. 141 и § 5, ал. 2 от ЗПКОНПИ, респ. чл. 64,
т. 2 във връзка с чл. 67 и чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.) да се обяви недействителност по отношение на държавата на сделката, извършена от
Радосвета Цветанова Василева с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 187,
том I, peг. № 1213, дело № 165/17.04.2015 г., вписан
в Службата по вписванията – Царево, с вх. peг.
№ 651, акт № 178, том ІІ, дело № 186, съгласно
която Радосвета Цветанова Василева продава
на „Агро Ин 2001“ – ЕООД, чрез управителя
Николай Андонов Георгиев следния недвижим
имот, а именно:
Недвижим имот, представляващ самостоятелен
обект в „сграда с кафе-клуб, басейн и апартаменти – жилищна група „Д“ с идентификатор
№ 48619.505.356.14 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Царево, одобрени
със Заповед № КД-14-02-134 от 11.02.2009 г. на началника на СГКК – Бургас, с адрес: Царево, п.к.
8260, кв. Василико, със застроена площ 935 кв. м,
брой етажи: 4, с предназначение: сграда със смесено предназначение, която сграда е построена в
поземлен имот с идентификатор № 48619.505.356
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Царево, одобрени със Заповед № РД-18-56
от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
АК, с адрес на поземления имот: Царево, п.к.
8260, кв. Василико, с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, с площ на
имота по скица от СГКК – Бургас – 5857 кв. м,
стар идентификатор: кв. 82, парцел V, при съседи по
скица: имот № 48619.505.324, имот № 48619.505.542,
имот № 48619.505.359, имот № 48619.505.507, имот
№ 48619.505.60 0, имот № 48619.505.351, имот
№ 48619.505.352 и имот № 48619.505.324, а именно:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
№ 48619.505.356.14.9 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Царево, одобрени
със Заповед № РД-18-56 от 24.08.2009 г. на изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед
№ КД-14-02-134 от 11.02.2009 г. на началника на
СГКК – Бургас, с адрес на имота: Царево, п.к.
8260, кв. Василико, ет. 2, ап. 7, самостоятелният
обект се намира в сграда № 14, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с
площ по скица 151,78 кв. м, прилежащи части:
29,53 кв. м идеални части от общите части на
сградата, при съседни самостоятелни обекти в
сграда: на същия етаж: обект с идентификатор
№ 48619.505.356.14.8, под обекта: обекти с идентификатори № 48619.505.356.14.2, № 48619.505.356.14.5,
№ 4 8619. 505. 356.14.4 и № 4 8619. 505. 356.14. 3,
и на д обек та: обек т и с и ден т ификатори
№ 48619.505.356.14.12, № 48619.505.356.14.13 и
№ 48619.505.356.14.14, представляващ по таблица
за площообразуване апартамент № 7 от жилищната група „Д“, на втори етаж, със застроена
площ 151,78 кв. м, състоящ се от: изходно антре,
дневна – трапезария с кухненски бокс, две спални,
баня, санитарен възел и тераса, заедно с 9,3649 %
ид.ч. от общите части на сградата, равняващи
се на 29,53 кв. м, при граници по архитектурен
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проект: изток – външен зид, юг – рецепция и
стълбищна клетка, запад – апартамент № 6, и
север – външен зид, ведно със съответното право
на строеж за продавания обект и ведно с 4,3555 %
ид.ч., равняващи се на 255,10 кв. м идеални части
от правото на собственост на гореописания урегулиран поземлен имот, върху който е построена
сградата, и същият да бъде отнет в полза на държавата на основание чл. 146 във връзка с чл. 141
и § 5, ал. 2 от ЗПКОНПИ, респ. чл. 67 във връзка
с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.).
В условията на евентуалност, в случай че
съдът не у ва ж и иска на основание чл. 143,
т. 2 във връзка с чл. 146, чл. 141 и § 5, ал. 2 от
ЗПКОНПИ, респ. чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 67
и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), предявен за реално
отнемане на описания в т. 1.2 недвижим имот, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 146, чл. 141 и
§ 5, ал. 2 от ЗПКОНПИ, респ. чл. 72 във връзка
с чл. 67 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) да бъде
отнета от Радосвета Цветанова Василева сумата
в размер на 300 000 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към датата
на отчуждаването му.
На основание чл. 143, т. 2 във връзка с чл. 146,
чл. 141 и § 5, ал. 2 от ЗПКОНПИ, респ. чл. 64,
т. 2 във връзка с чл. 67 и чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.) да се обяви недействителност по отношение на държавата на сделката, извършена от
Радосвета Цветанова Василева с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижими имоти № 12,
том I , peг. № 517, дело № 10/4.02.2015 г., вписан
в Службата по вписванията – София, с вх. peг.
№ 4859, акт № 185/2015 г., том 9, съгласно която
Радосвета Василева продава на „Акаунт Сървис
2009“ – ЕООД, представлявано от управителя
Илина Емилова Нотева, следните недвижими
имоти, а именно:
– Недвижими имоти в София, СО, район „Лозенец“, в урегулиран поземлен имот № III-1223,
1224, 1431 и 1696 от кв. 118 по плана на гр. София, местност Витоша – ВЕЦ Симеоново, одобрен
със Заповед № РД-09-50-448 от 28.04.2005 г. и Решение № 44, т. 2 по протокол № 24 от 30.03.2001 г.
на СОС, целият с площ 3788 кв. м, при съседи
по скица: от три страни новопроектирани улици,
урегулиран поземлен имот № І-1309, 1739 и урегулиран поземлен имот № II-1309, 1739, а именно:
апартамент № 6, с номерация по одобрен архитектурен проект № 11-6 от секция № 11, на две
нива, разположен на 3 и 4 жилищен етаж, на кота
+6,40 м и +9,40 м, със застроена площ по одобрен
архитектурен проект от 200,53 кв. м, състоящ се
на първо ниво от дневна – трапезария, кухня, една
спалня, баня-тоалетна, тоалетна, склад, входно
антре и две тераси, и на второ ниво от спалня,
баня-тоалетна, дрешник и една тераса, при съседи на апартамента на първо ниво: първо ниво
на апартамент № 5 от секция № 11 с номерация
по архитектурен проект 11-5, двор, двор, двор и
стълбищна клетка, и при съседи на второ ниво:
второ ниво на апартамент № 5 от секция № 11
с номерация по архитектурен проект 11-5, двор,
двор, двор, заедно с 24,86 % ид. ч. от общите
части на сградата и съответните идеални части от
правото на строеж върху урегулирания поземлен
имот, описан по-горе; склад № 7 с номерация по
одобрен архитектурен проект № 11-7 от секция
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№ 11, в сутерена на сградата, със застроена площ
5,33 кв. м, при съседи: коридор, склад № 11-8, двор,
склад № 11-6, заедно с 0,21 % ид. ч. от общите
части на сградата и съответните идеални части от
правото на строеж върху урегулирания поземлен
имот, описан по-горе; склад № 8, с номерация
по одобрен архитектурен проект № 11-8, от секция № 11, в сутерена на сградата, със застроена
площ 5,33 кв. м, при съседи: коридор, коридор,
склад № 11-9, двор, склад № 11-7, заедно с 0,21 %
ид. ч. от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху
урегулирания поземлен имот, описан по-горе;
гараж № 20 от четвърти подземен гараж, със
застроена площ 26,75 кв. м, при съседи: рампа,
гараж № 21 коридор от секция № 11, стълбищна
клетка, заедно с 2,60 % ид. ч. от общите части
на подземен гараж № 4 и съответните идеални
части от правото на строеж върху урегулирания
поземлен имот, описан по-горе; гараж № 21 от
четвърти подземен гараж, със застроена площ
24,85 кв. м, при съседи: рампа, преградна стена, склад № 10 от секция № 11, коридор, гараж
№ 20, заедно с 2,42 % ид. ч. от общите части
на подземен гараж № 4 и съответните идеални
части от правото на строеж върху урегулирания
поземлен имот, и същите да бъдат отнети в полза
на държавата на основание чл. 146 във връзка
с чл. 141 и § 5, ал. 2 от ЗПКОНПИ, респ. чл. 67
във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.).
В условията на евентуалност, в случай че
съдът не у ва ж и иска на основание чл. 143,
т. 2 във връзка с чл. 146, чл. 141 и § 5, ал. 2 от
ЗПКОНПИ, респ. чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 67
и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), предявен за реално
отнемане на описания в т. 1.3 недвижим имот, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 146, чл. 141 и
§ 5, ал. 2 от ЗПКОНПИ, респ. чл. 72 във връзка
с чл. 67 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) да бъде
отнета от Радосвета Цветанова Василева сумата
в размер на 600 000 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към датата
на отчуждаването му.
На основание чл. 143, т. 2 във връзка с чл. 146
чл. 141 и § 5, ал. 2 от ЗПКОНПИ, респ. чл. 64, т. 2
във връзка с чл. 67 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от
„Агро Ин 2001“ – ЕООД:
– Недвижим имот – апартамент № 39, представляващ самостоятелен обект с пълен номер
(идентификатор) 10135.2569.20.6.85 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, община Варна, област Варна, одобрени със
Заповед № РД-18-92 от 14.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение
със Заповед № КД-14-03-1968 от 2.08.2011 г. на
началника на СГКК – Варна, с предназначение – жилище, апартамент, намиращ се на ет. 6,
кота +14,50 м, във вход № 3 на жилищната сграда
с пълен номер (идентификатор) 10135.2569.20.6
съгласно цитираните кадастрална карта и кадастрални регистри, изградена и регистрирана за
нейното въвеждане в експлоатация като строеж
и представляваща едно тяло, разделено на три
блока (1, 2 и 3) от деформационни фуги и организирани с три отделни входа (1, 2 и 3), с адрес
на апартамента по схема: Варна, община Варна,
област Варна, п.к. 9000, к.к. Св. св. Константин и
Елена, ГРАО 0, вх. 3, ет. 6, ап. 39, със застроена
площ на апартамента 360,30 кв. м, брой нива на
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обекта: 1, ниво: 1, състоящ се от входно антре,
дневна с кухня, трапезария, две спални, две бани
с тоалетни, тоалетна, дрешник, склад и тераса
с тангенторна вана, ведно с 4,2266 % ид. ч. от
правото на строеж върху поземления имот, в
който е построена сградата, представл яващ
поземлен имот с пълен номер (идентификатор)
10135.2569.20 по цитираните кадастрална карта
и кадастрални регистри, с площ по кадастрална
карата 7539 кв. м, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за курортен хотел, почивен дом, номер
по предходен план: кв. 11, парцел III-140, и който имот съставлява урегулиран поземлен имот
№ III-140 – „за жилищна сграда“, в кв. 11 по плана
на к.к. Св. св. Константин и Елена, гр. Варна,
идентичен с описания по предходни документи
за собственост като урегулиран поземлен имот
№ ІІІ-32 – за хотелски комплекс, в кв. 30 по плана
на к.к. Св. св. Константин и Елена, гр. Варна,
община Варна, област Варна, целият с площ по
предходни документи за собственост 7531 кв. м,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 62, том I, рег. № 1954, дело
№ 53/12.05.2015 г., вписан с вх. peг. № 10389, акт
№ 169, том XXVI, дело № 54891/2015 г. в Службата
по вписванията – Варна.
– Недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в „сграда с кафе-клуб, басейн и
апартаменти – жилищна група „Д“ с идентификатор № 48619.505.356.14 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Царево, одобрени
със Заповед № КД-14-02-134 от 11.02.2009 г. на началника на СГКК – Бургас, с адрес: Царево, п.к.
8260, кв. Василико, със застроена площ 935 кв. м,
брой етажи: 4, с предназначение: сграда със смесено предназначение, която сграда е построена в
поземлен имот с идентификатор № 48619.505.356
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Царево, одобрени със Заповед № РД-18-56
от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
АК, с адрес на поземления имот: гр. Царево,
п.к. 8260, кв. Василико, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: за курортен хотел, почивен
дом, с площ на имота по скица от СГКК – Бургас – 5857 кв. м, стар идентификатор: кв. 82, парцел V, при съседи по скица: имот № 48619.505.324,
имот № 48619.505.542, имот № 48619.505.359, имот
№ 48619.505.507, имот № 48619.505.60 0, имот
№ 48619.505.351, имот № 48619.505.352 и имот
№ 48619.505.324, а именно: самостоятелен обект
в сграда с идентификатор № 48619.505.356.14.9 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Царево, одобрени със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2009 г. на изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед № КД-14-02-134 от 11.02.2009 г.
на началника на СГКК – Бургас, с адрес на имота
Царево, п.к. 8260, кв. Василико, ет. 2, ап. 7, самостоятелният обект се намира в сграда № 14, с
предназначение: жилище, апартамент, брой нива
на обекта: 1, с площ по скица 151,78 кв. м, прилежащи части: 29,53 кв. м ид. ч. от общите части
на сградата, при съседни самос тоятелни обекти
в сграда: на същия етаж: обект с идентификатор
№ 48619.505.356.14.8 под обекта: обекти с идентификатори № 48619.505.356.14.2, № 48619.505.356.14.5,
№ 4 8619. 505. 356.14.4 и № 4 8619. 505. 356.14. 3,
и на д обек та: обек т и с и ден т ификатори
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№ 48619.505.356.14.12, № 48619.505.356.14.13 и
№ 48619.505.356.14.14, представляващ по таблица
за площообразуване апартамент № 7 от жилищната група „Д“, на втори етаж, със застроена
площ 151,78 кв. м, състоящ се от: изходно антре,
дневна – трапезария с кухненски бокс, две спални,
баня, санитарен възел и тераса, заедно с 9,3649 %
ид. ч. от общите части на сградата, равняващи
се на 29,53 кв. м, при граници по архитектурен
проект: изток – външен зид, юг – рецепция и
стълбищна к летка, запад – апартамент № 6,
и север – външен зид, ведно със съответното
право на строеж за продавания обект и ведно
с 4,3555 % ид. ч., равняващи се на 255,10 кв. м
ид. ч. от правото на собственост на гореописания урегулиран поземлен имот, върху който е
построена сградата, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 187,
том I, peг. № 1213, дело № 165/17.04.2015 г., вписан
с вх. peг. № 651, акт № 178, том II, дело № 186 на
Службата по вписванията – Царево.
На основание чл. 143, т. 2 във връзка с чл. 146,
чл. 141 и § 5, ал. 2 от ЗПКОНПИ, респ. чл. 64, т. 2
във връзка с чл. 67 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.)
от „Акаунт Сървис 2009“:
Недвижими имоти в София, СО, район „Лозенец“, в урегулиран поземлен имот № ІІІ-1223,
1224, 1431 и 1696 от кв. 118 по плана на гр. София, местност Витоша – ВЕЦ Симеоново, одобрен
със Заповед № РД-09-50-448 от 28.04.2005 г. и Решение № 44, т. 2 по протокол № 24 от 30.03.2001 г.
на СОС, целият с площ 3788 кв. м, при съседи
по скица: от три страни новопроектирани улици,
урегулиран поземлен имот № І-1309, 1739 и урегулиран поземлен имот № II-1309, 1739, а именно:
апартамент № 6 с номерация по одобрен архитектурен проект № 11-6, от секция № 11, на две
нива, разположен на 3 и 4 жилищен етаж, на кота
+6,40 м и +9,40 м, със застроена площ по одобрен
архитектурен проект 200,53 кв. м, състоящ се на
първо ниво от дневна – трапезария, кухня, една
спалня, баня-тоалетна, тоалетна, склад, входно
антре и две тераси, и на второ ниво от спалня,
баня-тоалетна, дрешник и една тераса, при съседи
на апартамента на първо ниво: първо ниво на
апартамент № 5 от секция № 11 с номерация по
архитектурен проект № 11-5, двор, двор, двор и
стълбищна клетка, и при съседи на второ ниво:
второ ниво на апартамент № 5 от секция № 11, с
номерация по архитектурен проект № 11-5, двор,
двор, двор, заедно с 24,86 % ид. ч. от общите части на сградата и съответните идеални части от
правото на строеж върху урегулирания поземлен
имот, описан по-горе; склад № 7 с номерация по
одобрен архитектурен проект № 11-7 от секция
№ 11, в сутерена на сградата, със застроена площ
5,33 кв. м, при съседи: коридор, склад № 11-8, двор,
склад № 11-6, заедно с 0,21 % ид. ч. от общите
части на сградата и съответните идеални части от
правото на строеж върху урегулирания поземлен
имот, описан по-горе; склад № 8 с номерация по
одобрен архитектурен проект № 11-8 от секция
№ 11, в сутерена на сградата, със застроена площ
5,33 кв. м, при съседи: коридор, коридор, склад
№ 11-9, двор, склад № 11-7, заедно с 0,21 % ид. ч. от
общите части на сградата и съответните идеални
части от правото на строеж върху урегулирания
поземлен имот, описан по-горе; гараж № 20 от 4
подземен гараж, със застроена площ 26,75 кв. м,
при съседи: рампа, гараж № 21, коридор от секция
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№ 11, стълбищна клетка, заедно с 2,60 % ид. ч. от
общите части на подземен гараж № 4 и съответните идеални части от правото на строеж върху
урегулирания поземлен имот, описан по-горе;
гараж № 21 от 4 подземен гараж, със застроена
площ 24,85 кв. м, при съседи: рампа, преградна
стена, склад № 10 от секция № 11, коридор, гараж № 20, заедно с 2,42 % ид. ч. от общите части
на подземен гараж № 4 и съответните идеални
части от правото на строеж върху урегулирания
поземлен имот, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижими имоти № 12,
том I, peг. № 517, дело № 10/4.02.2015 г., вписан
с вх. peг. № 4859, акт № 185/2015 г., том 9 на
Службата по вписванията – София.
На основание чл. 64 от ЗОПДНПИ да бъде
обявена за недействителна по отношение на
държавата сделката, по силата на която Цветан
Радоев Василев прехвърля на Дмитри Иванович Косарев собствеността върху капитала на
Empreno Ventures Ltd., дружество, регистрирано
и съществуващо съгласно Закона за търговските
дружества на Британските Вирджински острови.
На основание чл. 64 от ЗОПДНПИ да бъде
обявена за недействителна но отношение на
държавата сделката, по силата на която Цветан
Радоев Василев прехвърля на Дмитри Иванович
Косарев собствеността върху капитала на EFV
International Financial Ventures Ltd., дружество,
регистрирано и съществуващо съгласно Закона
за търговските дружества на Британските Вирджински острови.
На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от „Инвест
Мениджмънт“ – ООД, представлявано от Георги
Запрянов Георгиев:
– Недвижими имоти, намиращи се в София, Столична община, район „Красно село“,
ж.к. Красно село, в жилищната сграда – блок
№ 199, изградена в УПИ № X-1828, в кв. № 312г по
плана на гр. София, местност Красно село – Плавателен канал, с площ 4397 кв.м, при съседи на
УПИ: улица, УПИ № IX – за общежитие на к-т
по транспортно машиностроене, УПИ № V-511,
УПИ № VI-513, УПИ № VII-516a, УПИ № VIII516, улица, а именно: 1. ателие № А1 на етаж 16,
с площ 88,39 кв. м, състоящо се от кухня – столова, ателие, кабинет, антре и баня-тоалетна,
при съседи: коридор, ателие № А2, улица, двор,
склад, заедно със складово помещение № 29,
разположено от западната част на стълбищната
площадка между етажи 14 и 15, с площ 4,47 кв. м,
заедно с 1,024 % ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания
поземлен имот, описан по-горе; 2. ателие № А3
на етаж 16, с площ 93,75 кв. м, състоящо се от:
ателие с кухненски бокс, ателие, кабинет, антре,
баня-тоалетна, мокро помещение и една тераса,
при съседи: коридор, ателие № А4, двор, улица,
ателие № А2, заедно с мазе № 51, намиращо се
в сутерена на сградата, на кота -2,40 м, с площ
4,37 кв. м, при съседи: мазе № 50, кабелно помещение, коридор, мазе № 52, заедно с 1,229 %
идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху урегулирания поземлен
имот; 3. ателие № А7 на етаж 16, с площ 88,94 кв. м,
състоящо се от ателие, ателие, кабинет, антре и
баня-тоалетна, при съседи: коридор, двор, двор,
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ателие № А6, заедно с мазе № 53, намиращо се
в сутерена на сградата, на кота -2,40 м, с площ
1,89 кв. м, при съседи: мазе № 54, коридор, коридор, коридор, заедно с 0,933 % ид. ч. от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
урегулирания поземлен имот; 4. ателие № А9
на етаж 17, с площ 70,60 кв. м, състоящо се от
ателие с кухненски бокс, ателие, кабинет и баня-тоалетна, при съседи: коридор, ателие № А4,
двор, улица, ателие № А2, ведно със складово
помещение № 32, разположено от източната страна на стълбищната площадка, между етажи 15 и
16, с площ 4,57 кв. м, заедно с 0,821 % ид. ч. от
общите части на сградата и от правото на строеж
върху урегулирания поземлен имот, придобити с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 49, том IV, peг. № 9883, дело № 584
от 19.10.2007 г., вписан с вх. peг. № 77945, акт
№ 166, том LLLXLVII, дело № 53581 в Службата
по вписванията – София. Пазарната стойност на
недвижимите имоти – четири броя ателиета към
настоящия момент, е 400 000 лв.
– Недвижим имот, намиращ се в София, район
„Витоша“, в.з. Милкова кория, ул. Ангеларий,
а именно: поземлен имот, който съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-3 от
11.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК,
последно изменени със Заповед № КД-14-22-443 от
28.07.2011 г. на началника на СГКК – София, видно
от скица на поземлен имот № 26821/8.09.2011 г.
на СГКК – София, представлява поземлен имот с
идентификатор 68134.1979.1505, с площ 1144 кв. м,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди, стар идентификатор
68134.1979.1502, при граници: поземлен имот с
идентификатор 68134.1979.94, поземлен имот с
идентификатор 68134.1979.1508, поземлен имот с
идентификатор 68134.1979.1507, поземлен имот с
идентификатор 68134.1979.1506, поземлен имот с
идентификатор 68134.1979.225, и с номер по пред
ходен план: урегулиран поземлен имот III – СНС
в кв. 7 по плана на гр. София, местността Вилна
зона Милкова кория, с площ 1110 кв. м, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 64, том V, peг. № 12363, дело
№ 787/17.12.2007 г., вписан с вх. peг. № 101188, акт
№ 149, том 260/2007 г. в Службата по вписванията – София. Пазарната стойност на недвижимия
имот към настоящия момент е 304 700 лв.
– Недвижим имот, намиращ се в София, район
„Витоша“, в.з. Милкова кория, ул. Ангеларий,
а именно: поземлен имот, който съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-3 от
11.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК,
последно изменени със Заповед № КД-14-22-443 от
28.07.2011 г. на началника на СГКК – София, видно
от скица на поземлен имот № 26820/8.09.2011 г.
на СГКК – София, представлява поземлен имот с
идентификатор 68134.1979.1507, с площ 1054 кв. м,
с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди, стар идентификатор
68134.1979.1502, при граници: 68134.1979.1508,
68134.1979.228, 68134.1979.1506, 68134.1979.1505,
68134.1979.94, и с номер по предходен план: урегу-
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лиран поземлен имот IV-CHC в кв. 7 по плана на
гр. София, местността Вилна зона Милкова кория
с площ 1010 кв. м, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 64, том
V, peг. № 12363, дело № 787/17.12.2007 г., вписан
с вх. peг. № 101188, акт № 149, том 260/2007 г. в
Службата по вписванията – София. Пазарната
стойност на недвижимия имот към настоящ ия момент е 304 700 лв.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от „Инвест Мениджмънт“,
представлявано от Георги Запрянов Георгиев:
– Недвижим имот, представляващ жилищна
сграда, намираща се в София, СО, район „Витоша“,
състояща се от сутерен и два жилищни етажа, със
застроена площ 691,20 кв. м и разгъната застроена площ 1577,31 кв. м, състояща се от сутерен,
кота -3,20 м от два гаража, помещение – гардероб, помещение – гардероб с баня-тоалетна,
винарна, механа, склад (техническо помещение)
за дърва, баня-тоалетна, машинно – асансьор,
котелно помещение, помещение за персонал,
тоалетна, перално, съблекалня, техническо помещение към басейн, обслужващ коридор, две
бани с тоалетна; на първи етаж, кота 0,00 м от
дневна, трапезария, пушалня, кухня, една спалня с баня-тоалетна, кабинет, кът камина, салон,
входно антре, баня с тоалетна, зимна градина,
тераса и външен басейн, и на втори етаж, кота
+3,20 м от спалня с обслужващ дрешник и баня-тоалетна, родителска спалня с обслужващи
дрешник и баня-тоалетна, фитнес, галерия, антре, баня-тоалетна, дневна, кухня – трапезария,
ателие и тераса, заедно с правото на строеж
върху мястото, в което е изградена сградата,
съставляващо урегулиран поземлен имот № VI-2,
3 по плана на гр. София, местност в Панорамен
път – Специални нужди – Беловодски път, одобрен със заповеди № 452 от 1962 г., № РД-50-357
от 1995 г., № РД-09-49 от 1997 г., № РД-50-284 от
2002 г., № РД-09-50-999 от 31.07.2006 г., с площ
по нотариален акт 3130 кв. м и с площ по скица
3120 кв. м, при граници по скица: улица, урегулиран поземлен имот № XIII-670, урегулиран
поземлен имот № XII-670, улица, урегулиран
поземлен имот № IV-4, улица, индивидуализиран
в нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 61/10.06.2010 г., том II, peг. № 4315,
дело № 221, вписан с вх. peг. № 24053, акт № 48,
том LXI, в Службата по вписванията – София.
Пазарната стойност на недвижимия имот към
настоящия момент е 20 000 000 лв.
– Недвижими имоти, намиращи се в София,
СО, район „Витоша“, вилна зона Беловодски път,
ул. Саша Попов № 27, а именно: гараж с работилница със застроена площ 53,68 кв. м, състоящи
се: от гараж и санитарен възел на кота +1 м,
от работилница на кота +0 м, склад в сутерена
на кота -1,50 м, при граници: от четири страни
двор; градински павилион със застроена площ
32,48 кв. м, състоящ се от салон с кухненски бокс
и санитарен възел, при граници: масивна ограда
и от три страни – двор, заедно с масивна ограда с
обща дължина 282,88 м; стоманобетонно покритие
над басейн със застроена площ 89,36 кв. м; покритие над вход на жилищната сграда със застроена
площ 30,03 кв. м и покритие над тераса, заедно
с правото на строеж върху мястото, в което са
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построени, съставляващо урегулиран поземлен
имот № VI-2, 3 по плана на гр. София, местност
В.з. Панорамен път – Специални нужди – Беловодски път, одобрен със заповеди № 452 от
1962 г., № РД-50-357 от 1995 г., № РД-09-49 от
1997 г., № РД-50-284 от 2002 г., № РД-09-50-999 от
31.07.2006 г., с площ по нотариален акт 3130 кв. м
и с площ по скица 3120 кв. м, при граници по
скица: улица, урегулиран поземлен имот № XIII670, урегулиран поземлен имот № XII-670, улица,
урегулиран поземлен имот № IV-4, улица, придобити с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 86, том III, peг. № 7940, дело
№ 411/22.10.2010 г., вписан с вх. peг. № 47452, акт
№ 80, том 121/2010 г., в Службата по вписванията – София. Пазарната стойност на построените
сгради към настоящия момент е 400 000 лв.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 1 и
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от „Инвест Мениджмънт“ – ООД, представлявано от Георги Запрянов
Георгиев:
– Сумата в размер на 493 400 лв., представляваща стойността на апортиран недвижим
имот, намиращ се в София, район „Витоша“,
в.з. Милкова кория, ул. Ангеларий, а именно:
поземлен имот с идентификатор 68134.1979.1504,
с площ 1387 кв. м.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от „Естейд“ – ООД, представлявано от Бисер Андонов Лазов:
– Сумата в размер на 80 497 лв., представляваща 1/2 част от счетоводната печалба на
„Естейд“ – ООД, за периода от 2006 г. до 2013 г.,
получена от наем на 1/2 ид. ч. от недвижим имот,
а именно: супермаркет (клуб на летеца), намиращ се в София, район „Слатина“, бул. Брюксел
№ 1, местност Летище София.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от „Бромак“ – ЕООД, представлявано от Здравко Живков Босаков:
– 718 632 броя акции на стойност 7 186 320 лв.,
п р е д с т а в л я в а щ и 10 ,9 7 % о т к а п и т а л а н а
„КТБ“ – АД (н.), ЕИК 831184677, собственост на
„Бромак“ – ЕООД.
– 212 броя акции на стойност 13 568 лв.
(емисия BG11BUSOGT14), собственост на „Бромак“ – ЕООД, в капи та ла на „Булгар табак
Холдинг“ – АД, представлявано от Венцислав
Здравков Чолаков.
– 4 000 000 броя акции на стойност 4 000 000 лв.,
представляващи 100 % от капитала на „Бромак
Финанс“ – ЕА Д, представлявано от Здравко
Живков Босаков.
– 10 0 0 0 д ру жес т вен и д я ла на с т ой нос т
100 000 лв., представляващи 100 % от капитала
на „Бромак Ивент Мениджмънт“ – ЕООД, представлявано от Иван Драгнев Стойков.
– 4 335 000 броя акции на стойност 43 350 000 лв.,
представляващи 25,50 % от капитала на „Бромак
Телеком Инвест“ – АД, представлявано от Иван
Драгнев Стойков.
– 500 000 броя акции на стойност 500 000 лв.,
представляващи 0,50 % от капитала на „Технотел
Инвест“ – АД, представлявано от Иван Драгнев
Стойков.
– Вземане на „Бромак“ – ЕООД, от „КТБ“ – АД,
в размер на 30 664 635,17 лв. по договор за подчинен срочен дълг.
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– Сумата в размер на 6 123 557,30 лв., предс та вл я ва ща л и х ва върх у взема не на „Бро мак“ – ЕООД, от „КТБ“ – АД, по договор за
подчинен срочен дълг.
– Вземане на „Бромак“ – ЕООД, от „КТБ“ – АД,
в размер на 17 602 470 лв. по договор за подчинен
срочен дълг.
– Сумата в размер на 2 648 584,99 лв., предс та вл я ва ща л и х ва върх у взема не на „Бро мак“ – ЕООД, от „КТБ“ – АД, по договор за
подчинен срочен дълг.
– Сумата в размер на 11 041 182,30 лв., представляваща преводи от трети лица по разплащателна сметка в евро IBAN BG 56 KORP 9220
1400 0559 02, открита в „Корпоративна търговска
банка“ – АД, с титуляр „Бромак“ – ЕООД.
– Сумата в размер на 14 248,08 лв., представляваща начислени лихви по разплащателна сметка
в евро IBAN BG 56 KORP 9220 1400 0559 02, открита в „Корпоративна търговска банка“ – АД,
с титуляр „Бромак“ – ЕООД.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 2 и
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от „Бромак“ – ЕООД,
представлявано от Здравко Живков Босаков:
– Сумата в размер на 185 130 773,70 лв., получена през 2009 г. от „Бромак“ – ЕООД, при
продажбата на 1 800 000 броя акции от капитала
на „КТБ“ – АД.
– Сумата в размер на 25 392 655,46 лв., получена
през 2011 г. от „Бромак“ – ЕООД, и представляваща 74,69 % от продажната цена на акциите на
„КТБ“ – АД.
– Сумата в размер на 45 509 100 лв., получена
през 2012 г. от „Бромак“ – ЕООД, при продажбата
на 606 788 броя акции (емисия BG11BUSOGT14)
от капитала на „Булгартабак Холдинг“ – АД.
– Сумата в размер на 4 889 575 лв., получена
през 2009 г. от „Бромак“ – ЕООД, при продажбата
на акциите от капитала на „Кен Трейд“ – ЕАД,
на „Трелекс Инвестмънтс“ – ЛТД – Кипър.
– Сумата в размер на 12 615 103,50 лв., получена през 2012 г. от „Бромак“ – ЕООД, при
продажбата на дружествените дялове от капитала
на „Синектик“ – ЕООД.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от „Технотел Инвест“ – АД,
представлявано от Иван Драгнев Стойков:
– 1 2 58 0 0 0 0 б р о я а к ц и и н а с т о й н о с т
125 800 000 лв., представляващи 74 % от капитала
на „Бромак Телеком Инвест“ – АД, представлявано от Иван Драгнев Стойков.
– Сумата в размер на 131 566 750 лв., представляваща разликата между размера на облигационния заем в размер на 146 687 250 лв.,
ск лючен меж д у „Тех но т ел Инвес т“ – А Д, и
„КТБ“ – АД, и част от средствата в 15 120 500 лв.,
използвани за придобиване на недвижим имот в
София, ул. Граф Игнатиев № 10.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от „Тръст Василеви“ – ООД,
представлявано от Антоанета Георгиева Василева:
– 131 792 дру жест вени д яла на стойност
13 179 200 лв., представляващи 65,32 % от капитала на „Инвест Мениджмънт“ – ООД, представлявано от Георги Запрянов Георгиев.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от „Бромак Финанс“ – ЕАД,
представлявано от Здравко Живков Босаков:
– 1 4 9 9 52 0 б р о я а к ц и и н а с т о й н о с т
1 499 520 лв., представляващи 99,97 % от капитала
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на „Фина – С“ – АД, представлявано от Иван
Драгнев Стойков.
– 85 000 броя акции на стойност 850 000 лв.,
представляващи 0,50 % от капитала на „Бромак
Телеком Инвест“ – АД, представлявано от Иван
Драгнев Стойков.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от „Консулт АВ“ – ЕООД,
представлявано от Симеон Лозанов Симов:
– 4 600 000 броя ак ции на стойност
4 600 000 лв., представляващи 4,60 % от капитала
на „Технотел Инвест“ – АД, представлявано от
Иван Драгнев Стойков.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от „Кен Трейд“ – ЕАД, представлявано от Веселин Анастасов Бушев:
– 61 2 0 0 0 0 0 б р о я а к ц и и н а с т о й н о с т
61 200 000 лв., представляващи 46,19 % от капитала
на „Технологичен център – институт по микроелектроника“ – АД (н.), представлявано от Теодора
Петрова Танева.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от EFV International Financial
Ventures LTD, представлявано от Уолтър Стрезман
(Walter Stresemann) чрез пълномощника адв. Асен
Георгиев Георгиев:
– 58 8 0 0 0 0 0 б р о я а к ц и и н а с т о й н о с т
58 800 000 лв., представляващи 44,38 % от капитала на „Технологичен цент ър – инстит у т
по микроелектроника“ – АД (н.), представлявано
от Теодора Петрова Танева.
– 8827 броя акции на стойност 8 827 000 лв.,
представляващи 91 % от дяловото участие на EFV
International Financial Ventures LTD в капитала на
„Хедж Инвестмънт България“ – АД, представлявано от Асен Димитров Бабански.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от „Технологичен център – институт по микроелектроника“ – АД (н.), представлявано от Теодора Петрова Танева:
– 94 90 0 0 0 0 броя ак ции на стойност
94 900 000 лв., представляващи 94,90 % от капитала на „Технотел Инвест“ – АД (предишно
наименование „Бромак Инвест“ – АД), представлявано от Иван Драгнев Стойков.
– Недвижими имоти, придобити с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 60,
том III, рег. № 9727, дело № 400/2009 г., вписан
с вх. рег. № 271/29.10.2009 г., акт № 146, том 135,
дело № 29700, а именно:
– 91 % ид. ч. от урегулиран поземлен имот
№ XV-1416, отреден за офиси, жилища, ателиета, магазини и КО, от кв. 8а по регулационния
план на гр. София, местност Задгарова артерия,
одобрен със Заповед № РД-09-50-911 от 18.07.2006 г.,
Заповед № РД-09-50-422 от 16.04.2007 г. и Заповед
№ РД-09-50-1000 от 16.07.2008 г., целият с площ
27 803 кв. м, при съседи: УПИ № VII, тупик,
УПИ № XIV-1416 – за офиси, жилища, ателиета, магазини и КО, имот без планоснимачен
номер, УПИ № IX-1185; и
– 91 % ид. ч. от урегулиран поземлен имот
№ XIV-1416, отреден за офиси, жилища, ателиета, магазини и КО, от кв. 8а, по регулационния
план на гр. София, местност Задгарова артерия,
одобрен със Заповед № РД-09-50-911 от 18.07.2006 г.,
Заповед № РД-09-50-422 от 16.04.2007 г. и Заповед № РД-09-50-1000 от 16.07.2008 г., целият с
площ 31 351 кв. м, при съседи: УПИ № XV-1416,
отреден за офиси, жилища, ателиета, магазини
и КО, имот без планоснимачен номер, УПИ
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№ XIII-1415, улица, тупик. Пазарната стойност
на 91 % ид. ч. от двата урегулирани недвижими
имота към настоящия момент е в размер на
28 210 000 лв.
– 91 % и д. ч. от лек автомоби л „Мерцедес“, модел „Е 500 4 Matiс“, peг. № СА6150РА,
р а м а № W DD21 2 0 9 01 А 0 9 6 4 6 5, д ви г ат е л
№ 27397030331600, дата на първа регистрация
24.09.2009 г., цвят сив. Придобит с договор за
покупко-продажба на МПС от 23.09.2009 г. за сума
в размер на 205 866 лв. Пазарната стойност на
91 % ид. ч. към настоящия момент е 132 132 лв.
– 91 % ид. ч. от лек автомобил „Мерцедес С 600“,
рег. № СА 6298 РК, рама № WDDNG76N59A273690,
двигател № 2759530028924, дата на първа регистрация 24.01.2011 г., цвят черен. Придобит с фактура
№ 801596 от 10.02.2010 г. за сума в размер на
471 722 евро (922 593,89 лв.). Пазарната стойност
на 91 % ид. ч. към настоящия момент е 709 800 лв.
– 91 % ид. ч. от лек автомобил „Мерцедес“, модел „MЛ 500 4 Matic“, peг. № СА6394ТР,
р а м а № W D C 16 6 0 7 31 A 14 4 2 6 4 , д в и г а т е л
№ 27892830069336, дата на първа регистрация
2.01.2013 г., цвят черен. Придобит с договор за
покупко-продажба на МПС от 13.03.2013 г. и
фактура № 0000000005 от 13.03.2013 г. за сума в
размер на 227 423,92 лв. Пазарната стойност на
91 % ид. ч. към настоящия момент е 177 632 лв.
– Сумата в размер на 40 000 лв., платена за
доплащане на придобит чрез замяна лек автомобил „Ауди“, модел „А8“, рег. № СА7003СН, рама
№ WAUZZZ4E78N017123, двигател № BVJ020705,
дата на първа регистрация 15.05.2008 г.
– Сумата в размер на 62 991 352,68 лв. във връзка с приключване на репо-сделка от 26.10.2012 г.
ДЦК емисия XS 0145624432 с падеж 8.01.2012 г.
– Сумата в размер на 37 146 101,28 лв. във връзка с приключване на репо-сделка от 20.09.2011 г.
ДЦК емисия XS 0145624432 с падеж 20.12.2011 г.
– ДЦК емисия ISIN XS 0802005289 с номинал 80 000 000 евро с левова равностойност
156 466 400 лв., налични вземания на „КТБ“ – АД,
от „ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), по договори за заем
на финансови инструменти (ДЦК).
– Сумата в размер на 68 454 050 лв., представляваща вземане на „ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от
„КТБ“ – АД, по договор за подчинен срочен дълг.
– Сумата в размер на 1 757 146,17 лв., представляваща лихва върху вземане на „ТЦ – ИМЕ“ – АД
(н.), от „КТБ“ – АД, по договор за подчинен срочен дълг.
– Сумата в размер на 6 000 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 12.06.2014 г.
– Сумата в размер на 7 000 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 20.05.2014 г.
– Сумата в размер на 400 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 7.06.2013 г.
– Сумата в размер на 4 300 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 29.04.2014 г.
– Сумата в размер на 5 000 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 10.04.2014 г.
– Сумата в размер на 3 500 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 20.03.2014 г.
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– Сумата в размер на 6 500 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 11.02.2014 г.
– Сумата в размер на 2 000 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 31.01.2014 г.
– Сумата в размер на 3 900 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 24.01.2014 г.
– Сумата в размер на 3 911 600 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 24.01.2014 г.
– Сумата в размер на 6 400 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 13.12.2013 г.
– Сумата в размер на 3 600 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 2.12.2013 г.
– Сумата в размер на 3 900 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 11.11.2013 г.
– Сумата в размер на 5 500 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 24.10.2013 г.
– Сумата в размер на 6 000 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 2.10.2013 г.
– Сумата в размер на 6 000 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 16.09.2013 г.
– Сумата в размер на 3 232 500 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 2.09.2013 г.
– Сумата в размер на 5 000 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 27.08.2013 г.
– Сумата в размер на 5 000 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 8.08.2013 г.
– Сумата в размер на 1 000 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
нареден превод на 31.07.2013 г.
– Сумата в размер на 4 000 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 18.07.2013 г.
– Сумата в размер на 3 100 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 12.07.2013 г.
– Сумата в размер на 4 000 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 12.07.2013 г.
– Сумата в размер на 4 000 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 26.06.2013 г.
– Сумата в размер на 4 400 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 23.05.2013 г.
– Сумата в размер на 3 000 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 9.05.2013 г.
– Сумата в размер на 1 000 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 30.04.2013 г.
– Сумата в размер на 3 900 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 16.04.2013 г.
– Сумата в размер на 1 758 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 18.03.2013 г.
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– Сумата в размер на 2 500 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 14.03.2013 г.
– Сумата в размер на 2 200 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 11.02.2013 г.
– Сумата в размер на 5 200 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 29.01.2013 г.
– Сумата в размер на 1 600 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 10.01.2013 г.
– Сумата в размер на 2 300 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 20.12.2012 г.
– Сумата в размер на 800 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 30.11.2012 г.
– Сумата в размер на 3 400 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 8.11.2012 г.
– Сумата в размер на 1 300 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 24.10.2012 г.
– Сумата в размер на 2 300 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 25.09.2012 г.
– Сумата в размер на 861 080 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 19.09.2012 г.
– Сумата в размер на 1 300 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 31.08.2012 г.
– Сумата в размер на 1 200 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 30.08.2012 г.
– Сумата в размер на 8 162 244,50 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 27.08.2012 г.
– Сумата в размер на 265 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 17.08.2012 г.
– Сумата в размер на 1 500 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 13.07.2012 г.
– Сумата в размер на 4 693 992 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 20.06.2012 г.
– Сумата в размер на 2 000 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 29.05.2012 г.
– Сумата в размер на 500 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
нареден превод на 17.08.2012 г.
– Сумата в размер на 2 000 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 27.04.2012 г.
– Сумата в размер на 2 000 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 5.04.2012 г.
– Сумата в размер на 2 000 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 31.01.2012 г.
– Сумата в размер на 1 000 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 28.12.2011 г.
– Сумата в размер на 1 000 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 9.12.2011 г.
– Сумата в размер на 609 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 30.09.2011 г.
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– Сумата в размер на 437 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 2.08.2011 г.
– Сумата в размер на 1 000 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 30.09.2011 г.
– Сумата в размер на 1 000 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 10.06.2011 г.
– Сумата в размер на 1 000 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 31.05.2011 г.
– Сумата в размер на 650 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 21.04.2011 г.
– Сумата в размер на 900 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 13.04.2011 г.
– Сумата в размер на 600 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 5.04.2011 г.
– Сумата в размер на 500 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 13.04.2011 г.
– Сумата в размер на 2 100 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 30.11.2010 г.
– Сумата в размер на 1 480 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 1.10.2010 г.
– Сумата в размер на 1 020 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 30.07.2010 г.
– Сумата в размер на 1 038 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
нареден превод на 19.07.2010 г.
– Сумата в размер на 200 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 8.07.2010 г.
– Сумата в размер на 230 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 5.07.2010 г.
– Сумата в размер на 1 150 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 30.06.2010 г.
– Сумата в размер на 340 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 16.06.2010 г.
– Сумата в размер на 688 850 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 31.05.2010 г.
– Сумата в размер на 2 135 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 16.04.2010 г.
– Сумата в размер на 1 160 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 30.03.2010 г.
– Сумата в размер на 241 036 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 4.03.2010 г.
– Сумата в размер на 1 000 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 19.05.2011 г.
– Сумата в размер на 550 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 19.02.2010 г.
– Сумата в размер на 1 200 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 15.02.2010 г.
– Сумата в размер на 633 300 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 25.11.2009 г.
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– Сумата в размер на 332 491 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 10.11.2009 г.
– Сумата в размер на 586 749 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 30.10.2009 г.
– Сумата в размер на 2 340 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от „Краун Медия“ – ЕАД,
възникнало на 24.07.2009 г. и на 29.07.2009 г.
– Сумата в размер на 1 200 000 лв., вземане
на „ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 12.06.2014 г.
– Сумата в размер на 1 500 000 лв., вземане
на „ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 9.05.2014 г.
– Сумата в размер на 310 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 23.04.2014 г.
– Сумата в размер на 1 000 000 лв., вземане
на „ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 11.04.2014 г.
– Сумата в размер на 1 075 000 лв., вземане
на „ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 11.03.2014 г.
– Сумата в размер на 155 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 10.02.2014 г.
– Сумата в размер на 1 447 314,20 лв., вземане
на „ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 31.01.2014 г.
– Сумата в размер на 352 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 24.01.2014 г.
– Сумата в размер на 1 140 000 лв., вземане
на „ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 9.09.2013 г.
– Сумата в размер на 400 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 9.07.2013 г.
– Сумата в размер на 391 166 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 27.06.2013 г.
– Сумата в размер на 200 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 19.06.2013 г.
– Сумата в размер на 600 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 10.06.2013 г.
– Сумата в размер на 300 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 11.06.2013 г.
– Сумата в размер на 500 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 14.05.2013 г.
– Сумата в размер на 750 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 10.05.2013 г.
– Сумата в размер на 305 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 24.04.2013 г.
– Сумата в размер на 500 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 10.04.2013 г.
– Сумата в размер на 970 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 10.01.2013 г.
– Сумата в размер на 124 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 13.12.2012 г.
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– Сумата в размер на 650 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 10.10.2012 г.
– Сумата в размер на 50 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 20.06.2012 г.
– Сумата в размер на 550 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 12.06.2012 г.
– Сумата в размер на 257 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 10.05.2012 г.
– Сумата в размер на 395 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.,) от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 10.04.2012 г.
– Сумата в размер на 148 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 9.03.2012 г.
– Сумата в размер на 150 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 11.01.2012 г.
– Сумата в размер на 355 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 9.12.2011 г.
– Сумата в размер на 115 000 лв., вземане на
„ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), от ПФК „Ботев“ – АД,
възникнало на 14.06.2011 г.
На основание чл. 67 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от „Евробилд 2003“ – ЕООД (н.),
представлявано от Тихомир Димитров Иванов:
– Недвижим имот, представляващ: административна сграда, намираща се в София, СО,
район „Средец“, ул. Граф Игнатиев № 10, със
застроена площ 776,09 кв. м и с разгъната застроена площ 5021,90 кв. м, в т.ч. и сутерена, разположена на пет етажа, един подпокривен (скосен)
етаж, сутерен и кула, която сграда съставлява
съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. София, СО, район „Средец“, одобрени със Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010 г. на
изпълнителния директор на АГКК, сграда с
идентификатор 68134.1010.51.4, разположена в
поземлен имот с идентификатор 68134.101.51, с
адрес на сградата: София, район „Средец“, ул. Граф
Игнатиев № 10, с предназначение: административна, делова сграда, с брой етажи: 7, със застроена площ 790 к в. м, стари идентификатори:
68134.1010.51.1; 68134.101.51.2; 68134.101.51.3; като
сградата се състои, както следва: на сутерен, на
кота -3,65 м – от банков трезор и преддверие към
него, стълбище, трезор – касети и преддверие
към него, обходен коридор, преддверие, помещение за архив, помещение за главно разпределително табло, вестибюл, стълбище, канцелария,
помещение за архив, коридор, тоалетна, съблекалня, стълбище, склад, стая за почивка, помещение за архив, помещение за дизел генератор,
склад, асансьорна шахта, стълбище, водомерен
възел, помещение за шофьори, коридор, помещение за чистачки, баня с аусгус, тоалетна с преддверие, коридор, фитнес, абонатна с резервоари
за вода и английски двор, помещение за трафопост, който етаж представлява съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. София, СО, район „Средец“, одобрени със
Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 68134.1010.51.4.10, намиращ се в сграда № 4, разположена в поземлен
имот с идентификатор 68134.101.51, с адрес: София,
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район „Средец“, ул. Граф Игнатиев № 10, етаж
-1, с предназначение на самостоятелния обект:
обекти със специално предназначение, с брой
нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 68134.101.51.4.2, под обекта: няма, и
над обекта: няма, стар идентификатор: няма; на
първи (партерен) етаж, на кота +- 0,00 м – от
салон за клиенти, салон за служители, две тоалетни, стая за почивка, преддверие, касов възел
с три броя каси и преддверие, два офиса, централно входно помещение от ул. Иван Н. Денкоглу,
състоящо се от портик, преддверие и шлюз, помещение за охрана, деловодство, две приемни за
обслужване на корпоративни клиенти, помещение
за Reuters, коридор, асансьорна шахта, тоалетна
за инвалиди и тоалетна с общо преддверие, преброително помещение, две вътрешни стълбища,
входно стълбище и входна площадка от ул. Граф
Игнатиев, входно стълбище и входна площадка
от ул. Ангел Кънчев, стая за охрана със самостоятелно помещение за отговорник на охраната
и съблекалня, асансьорна шахта, който етаж
представлява съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. София, СО, район
„Средец“, одобрени със Заповед № РД-18-33 от
15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК,
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.101.51.4.3, намиращ се в сграда № 4, разположена в позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
68134.101.51, с адрес: София, район „Средец“,
ул. Граф Игнатиев № 10, етаж 1, с предназначение
на самостоятелния обект: за делова и административна дейност, с брой нива на обекта: 1, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж – няма, под обекта: няма, и над
обекта: обект с идентификатор 68134.101.51.4.4,
стар идентификатор: 68134.101.51.1.1; на втори
етаж, на кота +4,85 м – от вестибюл, централно
стълбище, две заседателни зали с тераси, осем
кабинета, два офиса, стая за почивка, помещение
за сървър, санитарен възел, състоящ се от две
тоалетни с общо преддверие, асансьорна шахта,
стълбищна площадка и вътрешно стълбище,
коридор, асансьорна шахта, санитарен възел,
състоящ се от две тоалетни с общо преддверие,
стълбищна площадка и вътрешно стълбище,
който етаж представлява съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София,
СО, район „Средец“, одобрени със Заповед № РД18-33 от 15.06.2010 г. на изпълнителния директор
на АГКК, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.101.51.4.4, намиращ се в сграда
№ 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51, с адрес: София, район „Средец“,
ул. Граф Игнатиев № 10, етаж 2, с предназначение на самостоятелния обект: за делова и административна дейност, с брой нива на обекта: 1,
при съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж – няма, под обекта: обект с идентификатор 68134.101.51.4.3, над обекта: обект с
идентификатор 68134.101.51.4.5, стар идентификатор: 68134.101.51.1.1; на трети етаж, на кота
+8,75 м – от заседателна зала, заседателна зала
с тераса, кабинет, единадесет офис помещения,
помещение за сървър, стая за почивка, коридор,
санитарен възел, състоящ се от две тоалетни с
общо преддверие, асансьорна шахта, стълбищна
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площадка и вътрешно стълбище, коридор, санитарен възел, състоящ се от две тоалетни с общо
преддверие, асансьорна шахта, стълбищна площадка и вътрешно стълбище, който етаж представлява съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, СО, район
„Средец“, одобрени със Заповед № РД-18-33 от
15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК,
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.101.51.4.5, намиращ се в сграда № 4, разположена в позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
68134.101.51, с адрес: София, район „Средец“,
ул. Граф Игнатиев № 10, етаж 3, с предназначение
на самостоятелния обект: за делова и административна дейност, с брой нива на обекта: 1, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж – няма, под обекта: обект с идентификатор 68134.101.51.4.4, над обекта: обект с
идентификатор 68134.101.51.4.6, стар идентификатор: 68134.101.51.1.1; на четвърти етаж, на кота
+12,40 м – от седемнадесет офис помещения,
помещение за сървър, стая за почивка, коридор,
асансьорна шахта, стълбищна площадка и вътрешно стълбище, коридор, санитарен възел с три
тоалетни и общо преддверие, асансьорна шахта,
стълбищна площадка и вътрешно стълбище,
който етаж представлява съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София,
СО, район „Средец“, одобрени със Заповед № РД18-33 от 15.06.2010 г. на изпълнителния директор
на АГКК, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.101.51.4.6, намиращ се в сграда
№ 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.51, с адрес: София, район „Средец“,
ул. Граф Игнатиев № 10, етаж 4, с предназначение
на самостоятелния обект: за делова и административна дейност, с брой нива на обекта: 1, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж – няма, под обекта: обект с идентификатор 68134.101.51.4.5, над обекта: обект с
идентификатор 68134.101.51.4.7, стар идентификатор: 68134.101.51.1.1; на пети ета ж, на кота
+16 м – от четиринадесет офис помещения, заседателна зала, приемна за посетители, коридор,
асансьорна шахта, стълбищна площадка и вътрешно стълбище, коридор, санитарен възел с четири
тоалетни с общо преддверие, асансьорна шахта,
стълбищна площадка и вътрешно стълбище,
представляващ съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. София, СО, район
„Средец“, одобрени със Заповед № РД-18-33 от
15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК,
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.101.51.4.7, намиращ се в сграда № 4, разположена в позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
68134.101.51, с адрес: София, район „Средец“,
ул. Граф Игнатиев № 10, етаж 5, с предназначение
на самостоятелния обект: за делова и административна дейност, с брой нива на обекта: 1, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж – няма, под обекта: обект с идентификатор 68134.101.51.4.6, над обекта: обект с
идентификатор 68134.101.51.4.8, стар идентификатор: няма; на шести, подпокривен етаж, на кота
+19,45 м – от единадесет офис помещения, шест
помещения за съхранение на документация, коридор, вестибюл, санитарен възел с три тоалетни
с общо преддверие, помещение за сървър, IT
склад, машинно помещение, стълбищна площад-
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ка и вътрешно стълбище, представляващ съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. София, СО, район „Средец“, одобрени със
Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 68134.101.51.4.8, намиращ се в сграда № 4, разположена в поземлен
имот с идентификатор 68134.101.51, с адрес: София,
район „Средец“, ул. Граф Игнатиев № 10, етаж 6,
с предназначение на самостоятелния обект: за
делова и административна дейност, с брой нива
на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж – няма, под обекта:
обект с идентификатор 68134.101.51.4.7, над обекта: обект с идентификатор 68134.101.51.4.9, стар
идентификатор: няма; кула на две нива: първо
ниво – на шести, подпокривен етаж, на кота
+19,90 м – от помещение, машинно помещение
и вътрешно стълбище към второ ниво, и второ
ниво, на седми етаж, на кота +24,85 м – от едно
помещение, която кула представлява съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. София, СО, район „Средец“, одобрени със
Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, за първото ниво, на
шести етаж: част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.101.51.4.8, подробно
описан по-горе, и за второто ниво, на седми етаж:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.101.51.4.9, намиращ се в сграда № 4, разположена в позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
68134.101.51, с адрес: София, район „Средец“,
ул. Граф Игнатиев № 10, етаж 7, с предназначение
на самостоятелния обект: обекти със специално
предназначение, с брой нива на обекта: 1, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: няма, под обекта: обект с идентификатор 68134.101.51.4.8, и над обекта: няма, стар
идентификатор: няма, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 20,
том III, peг. № 9652, дело № 362 от 20.12.2013 г.,
вписан в Службата по вписванията – София, с
вх. рег. № 66493, дв. вх. рег. № 65810/20.12.2013 г.,
акт № 67, том № 163. Пазарна стойност на нед ви ж и м и я и мо т к ъм н ас т оя щ и я момен т –
40 000 000 лв.
На основание чл. 64 от ЗОПДНПИ (отм.) да
бъде обявена за недействителна по отношение на
държавата сделката, по силата на която Цветан
Радоев Василев прехвърля на Дмитри Иванович Косарев собствеността върху капитала на
Empreno Ventures Ltd., дружество, регистрирано
и съществуващо съгласно Закона за търговските
дружества на Британските Вирджински острови.
На основание чл. 64 от ЗОПДНПИ (отм.) да
бъде обявена за недействителна по отношение на
държавата сделката, по силата на която Цветан
Радоев Василев прехвърля на Дмитри Иванович
Косарев собствеността върху капитала на EFV
International Financial Ventures Ltd., дружество,
регистрирано и съществуващо съгласно Закона за
търговските дружества на Британските Вирджински острови, със седалище в Trident Chambers.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Цветан Радоев
Василев на отнемане в полза на държавата подлежат 100 % от капитала на Empreno Ventures
Ltd., дружество, регистрирано и съществуващо
съгласно Закона за търговските дружества на
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Британските Вирджински острови, със седалище
в Craigmuir Chambers Road Town.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Цветан Радоев
Василев на отнемане в полза на държавата подлежат 100 % от капитала на EFV International
Financial Ventures Ltd., дружество, регистрирано
и съществуващо съгласно Закона за търговските
дружества на Британските Вирджински острови,
със седалище в Trident Chambers.
На основание чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.)
от Empreno Ventures Ltd. на отнемане в полза
на държавата подлежат 100 % от капитала на
„Louvrier Investments Company 33 S.А.“ в размер на
31 000 евро с левова равностойност 60 630,73 лв.,
дружество, регистрирано и съществуващо съгласно
Закона за търговските дружества на Великото
Херцогство Люксембург, с адрес на управление:
L-1630 Luxemburg, 20 Rue Glesener, Люксембург,
с идентификационен номер: В 193884.
На основание чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ
(отм.) от „Louvrier Investments Company 33 S.А.“ на
отнемане в полза на държавата подлежат 100 %
от капитала на „LIC Telecommunications S.a.r.l.“
в размер на 12 500 евро е левова равностойност
24 447,88 лв., дружество, регистрирано и съществуващо съгласно Закона за търговските дружества
на Великото Херцогство Люксембург.
На основание чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.)
от „LIC Telecommunications S.a.r.1.“ на отнемане в
полза на държавата подлежат 43,264 % от капитала на „V Telecom Investment S.C.A“ в размер на
17 306,03 евро с левова равностойност 33 847,66 лв.,
командитно акционерно дружество, регистрирано
и съществуващо съгласно Закона за търговските
дружества на Великото Херцогство Люксембург
с капитал в размер на 40 001 евро.
На основание чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.)
от „LIC Telecommunications S.a.r.l.“ на отнемане в
полза на държавата подлежат 43,264 % от капитала
на „V Telecom Investment General Partner S.A.“ в
размер на 17 305,60 евро с левова равностойност
33 846,81 лв., акционерно дружество, регистрирано
и съществуващо съгласно Закона за търговските
дружества на Великото Херцогство Люксембург,
с капитал в размер на 40 000 евро.
На основание чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ
(отм.) от „V Telecom Investment S.C.A“ на отнемане в полза на държавата подлежат 43,264 %
от капитала на „V2 Investment S.a.r.l“ в размер на 15 142,40 евро с левова равностойност
29 615,96 лв., дружество, регистрирано и съществуващо съгласно Закона за търговските дружества
на Великото Херцогство Люксембург, с капитал
в размер на 35 000 евро.
На основание чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.)
от „V2 Investment S.a.r.l“ на отнемане в полза на
държавата подлежат 43,264 % от капитала на
„InterV Investment S.a.r.1“ в размер на 12 979,20
евро с левова равностойност 25 385,11 лв., дружество с ограничена отговорност, регистрирано
и съществуващо съгласно Закона за търговските
дружества на Великото Херцогство Люксембург,
с капитал в размер на 30 000 евро.
Алтернативно, на основание чл. 66, ал. 2 от
ЗОПДНПИ (отм.) на отнемане в полза на държавата подлежи сумата в размер на 62 566 240,52
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евро с левова равностойност 122 368 930,20 лв.
по банкова сметка, открита в ING Bank (Ай Ен
Джи Банк) в Люксембург, с титуляр „V2 Investment
S.a.r.l“ (идентификационен номер: № 171764), представляваща остатък от продажната цена в размера
на 330 000 000 евро във връзка с продажбата на
капитала на „InterV Investment S.a.r.l“, която сума
ще бъде преведена по посочената банкова сметка.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от „Дунарит“ – АД, представлявано от Кръстю Тодоров Кръстев:
– Вземане на „Дунарит“ – АД, в размер на
21 514 130 лв., възникнало на 8.01.2013 г., от
„Технологичен център – институт по микроелектроника“ АД (н.), представлявано от Теодора
Петрова Танева.
– Вземане на „Дунарит“ – АД, в размер на
29 337 450 лв., възникнало на 25.03.2014 г., от
„Технологичен център – институт по микроелектроника“ – АД (н.), представлявано от Теодора
Петрова Танева.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от „Кемира“ – ООД, представлявано от Асен Димитров Бабански:
№
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– Акции в размер на 7 244 897,66 лв., представляващи 91 % от дяловото участие на „Кемира“ – ЕООД, в капитала на „Дунарит“ – АД,
представлявано от Кръстю Тодоров Кръстев.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от „Хедж Инвестмънт България“ – АД, представлявано от Асен Димитров
Бабански:
– Акции в размер на 51 369 211,53 лв., представляващи 91 % от дяловото участие на „Хедж
Инвестмънт България“ – А Д, в капитала на
„Авионамс“ – АД, представлявано от Йордан
Георгиев Новаков.
– 455 дружествени дяла на стойност 4550 лв.,
представляващи 9,09 % от дяловото участие на
„Хедж Инвестмънт България“ – АД, в капитала
на „Кемира“ – ООД, представлявано от Асен
Димитров Бабански.
На основание чл. 68 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Цветан Радоев
Василев подлежат на отнемане в полза на държавата следните картини на стойност 990 788 лв.
към датата на изготвяне на оценката:

1.

Инв.
Автор
№
473
Христо Кабакчиев

Творба/име
на картината
„Пейзаж от Търново“

Материал, техника Размери Стойност
в лв.
акварел, хартия
32×44,5
585

2.

455

Владимир Рилски

„Манастир“

3.

454

Вера Лукова

„Агънца“

4.

457

Генко Генков

„Пейзаж“, 1966 г.

маслени бои, шперплат
маслени бои, шперплат
маслени бои, платно

5.

467

Лика Янко

„Родопи в зелено“

маслени бои, дъска

6.

462

Елиезер Алшех

„Момиче с кукла“

7.

466

Иван Халачев

8.

459

9.

461

44×52

4680

54×64

2828

51×74,5

5700

70×49

3705

маслени бои, хартия

60×50,5

6300

69,5×79

1170

Дечко Узунов

„Старата ми т рополи я в маслени бои, платно
Несебър“
„За вода“
акварел, хартия

Димитър Казаков

„Ритуал“

10. 460

Димитър Казаков

11. 219

Калина Стаматова

12. 423
13. 453

Н. Ге орг иев – Дедо „Възрастна жена с лула“
Боже
Бочо Донев
„Пейзаж“, 1966 г.

14. 469

Николай Райнов

15. 468
16. 246

65×49

1950

57×49

2500

50×50

3705

„Настроение“, 1985 г.

сме с ена т ех н и к а ,
хартия
маслени бои, хартия

„В Борисовата градина“

маслени бои, картон

62×78

650

маслени бои, шперплат
маслени бои, картон

45×65

2900

49,5×70

1560

„Дървета“

акварел, туш, хартия

70×50

150

Николай Абрашев

„Джаз“, 1926 г.

маслени бои, картон

42×65

5070

Димитър Гюдженов

„Селянка“, 1927 г.

маслени бои, картон

32×25,5

2800

17. 268

Сотир Клинков

„Планински пейзаж“

маслени бои, платно

38,5×28

1600

18. 53

Марио Жеков

„Морски пейзаж“

маслени бои, картон

38×48

2200

19. 302

Христо Петров – Вла- „Пасторал“
ха

30×41

1800

20. 290

Васил Стоилов

„Портрет на Явора“

38×35

4100

21. 287

Георги Богданов

„Българка“

маслени бои, картон, каширан върху
платно
маслени бои, платно
върху фазер
маслени бои, картон

45×35

2400

22. 278

Александър Монов

„Старата къща“, 1932 г.

маслени бои, картон 29,5×37,7

1100
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Автор
Творба/име
№
на картината
23. 282
Павел Францалийски „Пейзаж“
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Материал, техника Размери Стойност
в лв.
акварел, хартия
38×47
700

24. 279

Тодорка Бурова

„Строеж на къща“, 1943 г. маслени бои, картон

35×45

800

25. 280

Веселин Томов

„Град край морето“

маслени бои, картон

26×35

400

26. 281

Борис Стефчев

„Море“, 1931 г.

маслени бои, платно

27×38

1100

27. 319

Петър Дачев

„Пейзаж“

пастел, хартия

37×50

585

28. 307

Александър Миленков „Сценографски проект“

темпера, хартия

34×49

750

29. 343

Васил Стоилов

„Автопортрет“, 1980 г.

26×18

250

30. 353

Васил Стоилов

„Пейзаж с къщи“

цветен молив, хартия
молив, хартия

35×25

175

31. 352

Васил Стоилов

Женски фигури, ескиз

молив, хартия

32. 306

Ари (Аргир) Калъчев

Битова композиция

темпера, хартия

33. 350

Васил Стоилов

34. 363

Васил Стоилов

Планински пейзаж (Дву- молив, хартия
странна – лице)
Къща (Двустранна – гръб) молив, хартия

35. 351

Васил Стоилов

„Селска къща“

молив, хартия

36. 349

Васил Стоилов

Пейзаж с река и дървета

молив, хартия

25×32,5

145

37. 348

Васил Стоилов

30×20

120

38. 347

Васил Стоилов

Рисунка на легнала мъж- молив, хартия
ка фигура
„Пейзаж“
молив, хартия

25×36

110

39. 346

Васил Стоилов

„Пейзаж с дървета“

40. 416

Момче с дървена играчка маслени бои, платно
конче, 1888 г.
„Етюд“
маслени бои, платно

44. 283

Иван (Ян Вацлав)
Мърквичка
Иван (Ян Вацлав)
Мърквичка
Иван (Ян Вацлав)
Мърквичка
Иван (Ян Вацлав)
Мърквичка
Лика Янко

45. 253

Васил Бараков

„Портрет на девойка“,
1882 г.
Портрет на Юлия
Мърквичкова
„Българска керамика и
плодове“, края на 50-те
години на XX век
Пейзаж от Родопите

46. 277

Воин Захаренов

41. 417
42. 174
43. 164

молив, хартия

21,5×29,5

150

27×27

200

24,5×35

120

24,5×35

120

22×30

120

28,5×30

120

60×50

29 250

35,5×24

15 000

цветни пастели и
черна креда
сангин, хартия

24×24

9300

28×28

9800

маслени бои, платно

52×57

1200

45×63

11 000

„Село край Рила“, 1941 г.

маслени бои, хартия
на платно
маслени бои, платно

50×62

1000

темпера, картон

47. 258

Иван Кирков

„Композиция“, 1984 г.

48. 267

Сотир Клинков

Пътека към върха, 1924 г. маслени бои, платно

47×64

3100

43×35,5

1600

49. 259

Кирил Казънлъклиев „Пейзаж“

маслени бои, платно

51×61

600

50. 375

46×35

1250

51. 270

Наум Хаджимладенов „Пейзаж от Ридо“, Само- маслени бои, платно
ков, 1944 г.
Христо Каварналиев „Скали“
маслени бои, платно

46×58

1800

52. 318

Петър Дачев

53. 254

Васил Захариев

54. 244
55. 245

Георги Павлов – Пав- „Дървета“
лето
Проф. Георги Богданов Селска сцена, 1959 г.

56. 401

Цвети Кирова

57. 30

Христо Каварналиев

„Мелник“, 30-те год. на маслени бои, картон 50,5×62
XX век
Рилски малинарки
гравюра на дърво
54,5×42,5

2500
500

маслени бои, платно

50×60

2900

гваш, хартия

50×70

2480

60×60

80

47×59

2100

„Пей з а ж на щас т ие т о, сме с ена т ех н и к а ,
Фондация „Изкуство на колаж, фазер
детето“
„Пристанище“, 1939 г.
маслени бои, платно
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Автор
№
58. 124
Ари (Аргир) Калъчев
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59. 121

Анастас Кожухаров

60. 313

Златю Бояджиев

Творба/име
на картината
Солун – пристанище,
1949 г.
С т а р и я т м е т ох в А с е новград
Мъжки портрет

Материал, техника Размери Стойност
в лв.
маслени бои, платно 58×66,5
1890

61. 143

Стоян Василев

„Зима в Търново“

маслени бои, платно
маслени бои, платно

71,5×57
60×50

930

62. 127

Васил Стоилов

64×50

450

51,5×64

1200

50×59,5

650

55×75

950

акварел, хартия

63. 301

Тихомир Радинов

Рисунка към портрет на молив, хартия
г-н Мейно, ок. 1932 г.
Залез над морето
маслени бои, платно

64. 90

Борис Колев

„Село под Балкана“

65. 175

Христо Каварналиев

66. 298

Иван Тричков

„Нат юрмор т с к ру ш и“, маслени бои, картон
1938 г.
„Панорама от Рила“
маслени бои, платно

67. 221

Панайот Панайотов

Пейзаж с магистрала

68. 394

Неатрибутиран автор

маслени бои, платно

52×65

53×63

560
10 050

750

маслени бои, платно

53,5×73

1300

маслени бои, платно

233×177

18 000

69. 387

Копие по Арнолд
Бьоклин
Елена Карамихайлова „Саломе“, 1911 г.

маслени бои, платно

120×70

30 000

70. 367

Ари (Аргир) Калъчев

„Овчар“

маслени бои, платно

100×120

9300

71. 386

Благой Мавров

Композиция с гола фигура маслени бои, платно

94×74

2200

72. 371

Дончо Занков

„Село край Рила“, 1939 г. маслени бои, платно

71×95

4600

73. 378

Радомир Мандов

Пейзаж, ок. 1940 г.

маслени бои, платно

88×70

1600

74. 391

76×64

1250

64×53

1250

76. 396

Европейски художник, Мадоната с младенеца (в маслени бои, платно
XX в.
стила на Северния ренесанс)
Европейски художник, Ма доната с м ла денеца маслени бои, платно
ХХ в.
(в стила на италианския
маниеризъм от нач. на
XVII в.)
Димитър Пачов
„Карлово“
маслени бои, платно

60×80

475

77. 369

Васил Даалов

„Созопол“

маслени бои, платно

63×80

1600

78. 376

Никола Кожухаров

„Из Македония“

маслени бои, платно

61×76

3200

79. 368

Бойчо Григоров

„Балчик“

маслени бои, платно

65×80

1960

80. 402

маслени бои, платно

65×92

780

81. 472

Га вра и л О р оша ков, Пристанище, 1979 г.
1979 г.
Христо Берберов
„Самодиви“, монограм

маслени бои, платно

130×160

18 000

82. 377

Петър Морозов

„Розоберачка“

хартия

36,5×29

700

83. 342

Васил Стоилов

Академичен етюд

молив, хартия

48,5×30

380

84. 341

Васил Стоилов

„Мадона жътварка“

44×65

400

85. 326

Цанко Лавренов

„Работници“, 1947 г.

47,5×55

8750

86. 373

Иван Джамбазов

„Море“, 1974 г.

рису нка с цветни моливи, хартия
маслени бои, шперплат
маслени бои, картон

51×66

1200

87. 328

Никола Димитров

60×80,5

1200

88. 196

Димитър Казаков

„Път ек а и з Родоп и т е“ маслени бои, платно
1973 г.
„Луд Гидия“, 1982 г.
маслени бои, фазер

89. 370

Деньо Чоканов

75. 390

90. 286
91. 285

Пейзаж с къщи и река,
1947 г.
Георги Богданов
Проект за стенопис 681-ва
година
Проф. Найден Петков „ П р о л е т к р а й Х ъ р с о во“, монотипия

103×33

8700

маслени бои, платно

55×66

1800

авторска техника
платно върху фазер
маслени бои, картон

40×80

2000

50×69

5000
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Инв.
Автор
№
92. 276
Станьо Стаматов

Творба/име
Материал, техника Размери Стойност
на картината
в лв.
„Старата кула в Казанлък“ маслени бои, картон
63×47
1600

93. 372

Иван Пенков

Храм – проект

маслени бои, платно

70×61

1300

94. 284

Иван Тричков

„Пейзаж“, 1956 г.

маслени бои, платно

45×55

1500

95. 272

„Жена с книга“, 1948 г.

1200

50×57

900

97. 122

Атанас Яранов

„Композиция“

маслени бои, шперплат
маслени бои, шперплат
маслени бои, платно

58×49

96. 273

Руси Ганчев
(1895 – 1965 г.)
Стефан Минев

98. 385

Никола Георгиев

99. 107

Иван Димов

100. 1

Преслав Кършовски

„Портрет на Масалити- маслени бои, платно
нов“, 1954 г.
Бавно време, 1991 г.
маслени бои, шперплат
Голо тяло, 1927 г.
маслени бои, платно

101. 325

Стоян Венев

„Трима селяни“

102. 187
103. 195

Александър Миленков „Гора“, ок. 1916 г., нач. на маслени бои, платно
XX век
Дило Дилов
„Търново“, 1969 г.
маслени бои, платно

104. 337

Неатрибутиран автор

105. 194

Дило Дилов

106. 312

Здравко Александров „Пейзаж“

маслени бои, платно

80×108

3200

107. 327

Наум Хаджимладенов „Гора“, 1948 г.

маслени бои, платно

81×99

5000

108. 205

Петко Задгорски

„Надпревара“, 1951 г.

маслени бои, платно

100×122

5200

109. 130

Васил Стоилов

119×140

19 000

110. 83

Борис Денев

„Пор т р е т на поп С т о - акварел, шперплат,
ил“ – баща на художника, авторска техника
1933 г.
„Пейзаж“
маслени бои, платно

100×134

12 000

111. 295
112. 308

Проф. Георги Богданов Проект за витраж Съв- темпера, картон
ремие
Борис Шаров
На пристанището
маслени бои, платно

113. 309

Евгени Томов

Градски пейзаж

114. 356

Милен Сакъзов

„Пристанище“

115. 333

Златю Бояджиев

Лов на глигани, 1954 г.

116. 6

Михалис Гарудис

117. 188

Борис Колев

118. 296

Деньо Чоканов

119. 339

Васил Стоилов

120. 250

Кирил Казанлъклиев

Декоративно пано с риба смесена техника,
текстил колаж,
платно
„Же т вар“, 1938 г. (д ву- маслени бои, платно
странна)
„К аблешковата к ъща в маслени бои, платно
Копривщица“, 1976 г.
Декоративна композиция акварел, гваш, хартия
„Пейзаж“
маслени бои, платно

121. 203

Петко Задгорски

„Рибар“, 1974 г.

122. 204

Петко Задгорски

123. 97

Георги Трифонов

124. 361
125. 332

„Стара къща“

маслени бои, платно

Мадоната с младенеца и маслени бои, платно
ктитори, 1935 г.
„Моста Трявна“, 1961 г.
маслени бои, платно

192×125

18 900

95×126

6800

130×160

5600

130×97

13 000

67×91

5070

101×141

5070

100×120

4600

134×95

8800

100×120

4300

65×96

1500

73×95

3800

маслени бои, платно

100×130

1800

маслени бои, шперплат
маслени бои, платно

65×85

950

107×79

23 200

130×100

3400

124×120

2100

800×100

1200

54×74,5

7300

75×92

1100

маслени бои, платно

68×109

950

80×100

800

100×82

5900

Владимир Вичев

Къщата на Димчо Дебеля- маслени бои, картон
нов в Копривщица, 1967 г.
„Илинден“, 70-те години маслени бои
на XX век
Планински пейзаж, 1943 г. маслени бои, платно

80×95

1200

Ангел Тилов

„В Борисовата градина“

66×93

1100

маслени бои, картон
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Инв.
Автор
№
126. 155
Дечко Узунов

Творба/име
на картината
„Стария Пловдив“

Материал, техника Размери Стойност
в лв.
маслени бои, платно 100×73
5600

127. 248

Дило Дилов

„Есен в Балчик“, 1969 г.

маслени бои, платно

101×121

3000

128. 200

Никола Златев

„Пейзаж“

маслени бои, платно

88×113

3500

129. 262

Невена Кожухарова

„Три селянки“, 1939 г.

маслени бои, платно

93×78

3900

130. 261

80×65

3400

131. 136

Маша Ж ивкова-Уза- „Дамски портрет“, 1944 г. маслени бои, платно
нова
Кръстьо Чоканов
„Пейзаж от Търново“
маслени бои, платно

55×67,5

1200

132. 154

Васил Стоилов
Лудвик Кох, Виена

авторска техника, 160×200
шперплат
маслени бои, платно 132×200

24 000

133. 393

134. 363

Иван Табаков

„Оду мвачк и – Заду шница“, 1940 г.
Коалицията на Централните сили в I световна
война, 1916 г.
„Беритба“

маслени бои, платно

135×220

22 675

8200

135. 154

Дечко Узунов

Българка

маслени бои, фазер

50×37

4100

136. 532

Дечко Мандов

„Хоро в полето“

маслени бои, платно

114×164

8300

137. 534

Димитър Гюдженов

137×180

19 000

138. 531

Дамян Николов

„Първото народно събра- маслени бои, платно
ние – Оборище“, 1952 г.
„Добрият пастир“, 1942 г. маслени бои, платно

150×124

9500

139. 157

Васил Стоилов

„Мадона“, 1942 г.

178×149

27 000

140. 92

Вера Лукова

„Евангелски сюжет“

141. 425

Евгени Поптошев

„Докери“

142. 450
143. 114
144. 470

Никола Георгиев

145. 2

Ангел Тилов

146. 193

Стоян Василев

147. 20
148. 177

Маргарита Милиджий- „Пейзаж“
ска
Иван К. Христов
„Пейзаж“

149. 199

Михаил Петров

150. 189

Георги Богданов

акварел, шперплат,
авторска техника
маслени бои, шперплат
маслени бои, платно

182×122

7200

152×190

7800

Александър Миленков „Борова гора“, 1916 г.

маслени бои, платно

100×141

3070

Сава Иванов

маслени бои, платно

81×100

720

маслени бои, платно

161×130

5200

70×98

670

маслени бои, платно

80×100

830

маслени бои, платно

100×80

780

маслени бои, платно

80×109

1800

Панорамен пейзаж – Зре- маслени бои, платно
ли жита
Дамски портрет
сме с ена т ех н и к а ,
хартия
„Жеравна“
маслени бои, платно

70×99

930

100×70

2100

„Село в планината“, 40-те
години на XX век
Семеен автопортрет,
1957 г.
Манастирски комплекс,
1942 г.
„Търново“

151. 314

Кирил Казанлъклиев

152. 23

Здравко Александров „Зимен пейзаж“

153. 294

Георги Богданов

154. 299
155. 293

акварел, хартия

50×70

670

маслени бои, платно

80×108

4200

37,5×88

890

Невена Кожухарова

Проект за стенопис „Бъл- гваш, пастел, хартия
гарска държава“
„Селянки“, 1935 г.
маслени бои, платно

Борис Стефчев

„Автопортрет с море“

156. 198

Йордан Гешев

„Пролет“

157. 232

Дончо Занков

158. 233

Неразчетен подпис
„ П а с т о р а л е н п е й з а ж “, маслени бои, платно
(Ил. Саулев)
1912 г.
Александър Миленков „Белоградчишките скали“ маслени бои, платно

159. 230

88×57

4300

маслени бои, платно

65×81

1840

акварел, гваш, хартия
Планински пейзаж с река маслени бои, платно

54×71

2100

60×68,5

2530

45×67,5

480

49×66

830
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Творба/име
Материал, техника Размери Стойност
№
на картината
в лв.
160. 152
Христо Йончев – Кри- „Връх Попова шапка край маслени бои, платно
60×98
2700
скарец
Самоков“
161. 18
Станьо Стаматов
„Череши“
маслени бои, платно
57×82
3500
162. 331

Крум Панов

„Пейзаж“
Две селянки, 1930 г.

маслени бои, шперплат
маслени бои, платно

64×89

1450

94×80

3200

75×94

830

163. 235

Невена Кожухарова

164. 236

Асен Николов – Шопа „Залез в Родопите“

маслени бои, платно

165. 240

Любо Иванов

„Созопол“, 1942 г.

маслени бои, платно

43×64

650

166. 238

Иван Тричков

„Планински пейзаж“

маслени бои, платно

50×60

680

„Пейзаж“

167. 239

Йордан Гешев

маслени бои, платно

43×64

1700

168. 243

Асен Николов – Шопа „Добринище“

маслени бои, платно

70×95

900

52,5×83

2700

169. 241

Ценко Бояджиев

„Пейзаж“

маслени бои, картон

170. 237

Деньо Чоканов

„Планински пейзаж“

маслени бои, платно 54,5×68,5

2750

171. 403

Иваничка Пенева

„Велико Търново“, 2007 г. маслени бои, платно

60×55

1300

172. 358

Наполеон Алеков

„Море“

темпера, хартия

52×95

1200

173. 274

Маргарита Бояджиева „Копривщица“, 1985 г.

темпера, хартия

83×105

1600

174. 288

Иван Табаков

„Натюрморт“

маслени бои, платно

60×83

4500

175. 360

Симеон Велков

„Асеновата крепост“

маслени бои, платно

90×65

2300

176. 179

Димитър Буюклийски „Голо тяло“, 2005 г.

маслени бои, платно

70×70

5070

177. 392

Неатрибутиран автор

„Религиозна сцена“

маслени бои, платно

85×42,5

4500

178. 201

Невена Ганчева

„В градината“

маслени бои, платно

84×65

3200

179. 355

181. 264

Здравко Александров „Рибари“, 1954 г.
маслени бои, платно
77×99
(1911 – 1998 г.)
Борис Колев
Портрет на момиче (На маслени бои, платно 76,5×66,5
гърба: Портрет на Майстора – ескиз)
Панайот Панайотов
„Ловци“
маслени бои, платно
59×75

182. 28

Бочо Донев

„На полето“, 1948 г.

маслени бои, платно

63×85

950

183. 24

Жечко Дунев

„Градът“

маслени бои, платно

100×75

600

184. 211

Ваня Васкова-Цокова София 1962 г.

маслени бои, платно

65×80

500

180. 91

4100
3100
1000

185. 340

Васил Стоилов

Автопортрет, 1939 г.

акварел, шперплат

57×63

15 000

186. 207

Станьо Стаматов

Портрет на Ганчев

маслени бои, платно

90×70

4900

187. 357

Неатрибутиран автор

„Морски пейзаж“

маслени бои, платно

70×121

1100

188. 192

Господин Желязков

„Св. Николай“

маслени бои, платно

89×63

2200

189. 27

Стефан Минев

„Пейзаж“, 1982 г.

маслени бои, платно

74×100

850

190. 137

Кирил Петров

Хармония/обемност

маслени бои, платно

75×55,5

17 000

191. 217

Дечко Мандов

Дамски портрет

маслени бои, платно

63×47

4850

192. 158

Георги Белстойнев

Градски пейзаж

маслени бои, картон

64×52

1300
1200

193. 125

Борис Колев

Пейзаж с катедрала

маслени бои, платно

65,5×53

194. 176

Иван Кънчев

„Селска къща“

маслени бои, картон

44×70

550

195. 131

Дечко Узунов

Голо тяло

акварел, хартия

70×50

100

196. 344

Васил Стоилов

молив, хартия

51,5×64

120

197. 362

Васил Стоилов

650

Георги Богданов

цветни моливи, хартия
маслини бои, картон

51,5×64

198. 456

Седнала селянка – гръб на
Мадона сред селяни
Мадона сред селяни (двустранна – лице)
Проект за стенопис – Калоян плен ява Ба л д у ин,
1968 г.

82×88

2700

С Т Р.
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№

ВЕСТНИК

Инв.
Автор
№
199. 474
Борис Ненов

Творба/име
на картината
„Пейзаж“

200. 191

Генко Генков

„Пейзаж“, 1968 г.

201. 160

Н. Славин

202. 458

Давид Перец

203. 165

Христо Йончев –  Кри- „Пейзаж от Рила“
скарец
Борис Колев
Жътвар (двустранна),
1938 г.
Никола Кожухаров
„Зима в манастира“
(1892 – 1971 г.)
Христо Берберов
„Пейзаж“

БРОЙ 40

Материал, техника Размери Стойност
в лв.
маслени бои, платно
66×93
1900
54×73

3700

70×53

700

40×142

7200

маслени бои, платно

15×20

870

маслени бои, платно

124×120

2100

маслени бои, платно

30×35

2500

акварел, хартия

14×36

1400

молив, хартия

20×32

750

темпера, хартия

28×23

1050

маслени бои, платно

28×34

620

210. 7

Владимир Димитров – Рисунка – Жетварки
Майстора
Пенчо Георгиев
Сценографски проект за
„Оберон“, 1936 г.
Иван Матеев
„Зима в Тетевен“, 40-те год.
на XX век
Харалампи Тачев
„В парка“

акварел, хартия

15,5×22

750

211. 252

Асен Попов

„Ловджия“

акварел, хартия

25×22

850

212. 56

Цанко Лавренов

Рисунка

молив, хартия

213. 126
214. 141

Владимир Димитров – Рисунка – Макове
Майстора
Никола Кожухаров
„Портрет на селянин“

215. 43

Цанко Лавренов

216. 12
217. 48

204. 188
205. 161
206. 271
207. 93
208. 265
209. 105

маслени бои, шперплат
Ул и ца с въ зрож денск и маслени бои, картон
къщи
„Нощен Париж“, 1971 г.
маслени бои, платно

28×22,5

1000

цветни моливи, хартия
маслени бои, платно

33×20

400

45×36

920

31×27

2100

Бенчо Обрешков

Изглед от Хилендарския сме с ена т ех н и к а ,
манастир
шперплат
Рисунка
туш, хартия

28×22

850

Цанко Лавренов

„Рибарица“, 1957 г.

маслени бои, картон

28×35

1800

218. 138

Любен Доганов

„Пейзаж“

маслени бои, хартия

219. 13

Бенчо Обрешков

Рисунка, 1947 г.

туш, хартия

220. 33

Кирил Буюклийски

221. 132

Дончо Занков

222. 184
223. 9

32×39

1000

24,5×23

420

Пейзаж с часовникова кула маслени бои, платно

34×40

1300

Морски пейзаж, 1929 г.

гваш, картон

31×23

1050

Неатрибутиран автор

„Пред вратата“

маслени бои, платно

62×64

480

Бенчо Обрешков

„Созопол“

туш, хартия

20×25

700

224. 167

Никола Танев

Около София

маслени бои, платно

26×34

8500

225. 94

Владимир Димитров – Жътварки – рисунка
Майстора
Васил Македонски
Стара улица с мост

молив, хартия

31×20

200

маслени бои, картон

25×19

480

22×31

650

29×27

450

226. 255
227. 95

229. 47

Владимир Димитров – Рисунка – фигури на жъ- цветен молив, харМайстора
тварка
тия
Наум
„Пейзаж“
маслени бои, картон
Хаджимладенов
Дончо Занков
„Пейзаж“, 1945 г.
маслени бои, картон

230. 173

Златю Бояджиев

231. 168

Дончо Занков

232. 210

Борис Денев

233. 197

Иван Тричков

228. 202

27,5×31

1050

Пор т ре т на с ес т ра м и, маслени бои, платно
1959 г.
Планински пейзаж, 1945 г. маслени бои, картон

44×34

8800

40×50

1700

„Завоят на река Янтра“, акварел, хартия
преди 1918 г.
„Пейзаж“, 1954 г.
маслени бои, платно, картон

24×25

810

15×19

320
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№

Инв.
Автор
№
234. 190
Веселин Стайков
235. 234
236. 14

Николай Павлович
Любен Диманов

237. 208

Христо Берберов

238. 286

Любен Доганов

239. 172
240. 186

Стефан Минев
Атанас Михов
(1879 – 1975 г.)
Сотир Клинков
Маги
Кирил Казанлъклиев

241. 269
242. 437
243. 315

ВЕСТНИК

Творба/име
на картината
„Пейзаж от Китай“

Материал, техника Размери Стойност
в лв.
смесена техника,
37×46
5100
хартия
„Саломе“
маслени бои, платно 39,5×29,5
20 000
„Майка с дете“
смесена техника,
53×46
550
хартия
„Портрет на момиче“, нач. маслени бои, картон
43×34
11 000
на XX век
„Купа сено“, 1935 г.
маслени бои, кар34×41
550
тон, платно
„Градска улица“
маслени бои, картон
50×70
2300
„Пейзаж“
маслени бои, платно
53×63
2180

267. 163

„Из Рила“, 1929 г.
„Пейзаж“, 2003 г.
„Жеравна“, нач. на 50-те г.
на XX век
Асен Попов
„На село“, 1946 г.
Георги Лазов
„Рила през зимата“
Георги Лазов
„Хижа в планината“
Стоян Василев
„Панорамен пейзаж – Търново“
Васил Стоилов
„Улица с възрож денски
къщи“
Васил Попов
„Композиция“, 1989 г.
Георги Каракашев
„Четяща в градината“
Роза Дайчева
„Пейзаж“
Георги Каракашев
„В парка“
Иван Мърквичка
„Портрет на млада жена“,
1882 г.
Харалампи Илиев
„Планински пейзаж с рекичка“
Дечко Узунов
„Българка“
Константин Микрен- „Нощ“
ски
Неатрибутиран автор „Пейзаж със стари къщи
и каменен мост“
Васил Иванов
„Пейзаж с фигури“
Жорж Папазов
„Водно конче“, 1927 г.
Ари Калъчев
„Юлия“
Николай Янакиев
„Цветни градини“, 2006 г.
М. Карапаунов
„Портрет на Буров“
А. Петров
„Слънчев грозд“
Илия Петров
„Дамски портрет“, 1966 г.
Никола Кожухаров
„Бялата конница“
Владимир Димитров- „Спящо дете“
Майстора
Петър Морозов
„Река Вит“

268.
269.
270.
271.

Евгени Евтимов
Слави Генев
Петър Морозов
Васил Стоилов

244.
245.
246.
247.

120
213
212
225

248. 345
249.
250.
251.
252.
253.

72
215
320
214
54

254. 421
255. 256
256. 51
257. 420
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.

59
58
251
291
395
170
374
140
153

397
169
113
37
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маслени бои, платно
акварел, хартия
маслени бои, платно

42×28
50×63,5
57,5×50

1100
340
2100

маслени бои, картон
маслени бои, картон
маслени бои, картон
маслени бои, платно

49×46
48×67
46×66
43×48

900
650
700
1300

цветни моливи, хартия
пастел, хартия
маслени бои, картон
маслени бои, платно
маслени бои, картон
пастели, хартия

49×34

650

38×49
35×44
39×49
43×54
23×24

560
1300
1100
1100
9300

маслени бои, картон

42×31

1700

акварел, хартия
маслени бои, картон

37×28
35×48

750
720

маслени бои, картон

38,5×27

230

темпера, хартия
50×70
офорт, хартия
33×48,5
маслени бои, платно 52,5×42,5
маслени бои, платно
50×61
маслени бои, платно 66,5×69
маслени бои, платно 49,5×34,5
маслени бои, платно
55×46
маслени бои, платно
40×40
маслени бои, фазер
21×33

630
850
5300
1300
1100
500
11 000
1050
10 100

маслени бои, шпер- 40×50,5
плат
„Пейзаж“
маслени бои, платно 46×55,5
„Къща“, 1949 г.
маслени бои, платно
34×42
„Кулата в Трявна“, 1941 г. маслени бои, картон
56×37
„Портрет на Олга“, 1975 г. акварел, хартия
47,5×35,5

7400
750
1600
4100
2300

С Т Р.
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№

Инв.
Автор
№
272. 55
Христо Каварналиев
273.
274.
275.
276.

7-7
323
321
49

277. 438
278. 178
279. 89
280. 41
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.

Борис Михайлов
Христо Каварналиев
Сава Иванов
Борис Михайлов
Неатрибутиран автор
Неатрибутиран
автор
Борис Денев
Румен Гашаров

БРОЙ 40

Творба/име
на картината
„Рисунка“, 1947 г.

Материал, техника Размери Стойност
в лв.
цветни моливи, хар31×42
430
тия
„Сняг“
маслени бои, платно 33,5×52
2300
„Море“
маслени бои, картон
35×49
730
„Босфора“
маслени бои, картон 38×47,5
1450
„Пейзаж със стари къщи“, маслени бои, картон
54×37
5300
1890 г.
„Морски бряг“
маслени бои, платно 46,5×51,5
900
„Портрет на мъж“, 1941 г. пастел, хартия
54×41
340

„Пред буря“
„Декоративно пано – цветя“, 1972 г.
1-1
Веса Василева
„Ритуална маска“
2-2
Георги Трифонов
„Композиция с коне и човешка фигура“, 1996 г.
3-3
Веса Василева
„Абстрактна композиция“
4-4
Веса Василева
„Букет“
5-5
Веса Василева
„Дървета“
7-7
Неатрибутиран автор „Портрет на Ботев“
8-8
Курт Петерс
„Гайдар“, 1942 г.
10-10 Светлин Русев
„Голо тяло“

На основание чл. 68 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Цветан
Радоев Василев подлежат на отнемане в полза на
държавата следните ценни изделия на стойност
750 522,70 лв. към датата на изготвяне на оценката, които към настоящия момент се намират в
Българската народна банка, София.
№

ВЕСТНИК

Наименование

Пазарна
стойност
в лв. в
момента

№

маслени бои, платно
керамика

35×49
71×57

3100
2200

маслени бои, платно
маслени бои, платно

91×71
130×129

2500
5900

маслени бои, платно
маслени бои, платно
маслени бои, платно
маслени бои, платно
акварел, хартия
ак варел, молив,
хартия

100×80
55,5×55,5
79×59
33,5x52
25,5x20
76x57

2300
2200
2200
380
120
1800
Пазарна
стойност
в лв. в
момента

Наименование

14. Goslar – злато

1050

15. Lubeck – злато

1000

16. Weimar – злато

1000

17. К о л е к ц и я В а т и к а н а
MMVIII“ – злато – 8 бр.

„ A nno

6800

1. Дарвин – сребро

90

18. Сан Марино – 2 бр. – злато

1500

2. Канада „Локомотив“ – сребро

90
90

19. Златна монета „Житието на апостол Павел“

1200

3. Канада „Земеделие – коне“ – сребро
4. Канада „Трицераптос“ – сребро

60

20. Колекция „Най-известните платноходи на XX век“ – 6 бр. – злато

18 000

21. Колекция „Най-известните платноходи на  XX век“ – 6 бр. – злато

5800

22. Колекция „Най-известните платноходи на  XX век“ – 6 бр. – сребро

400

5. Канада „Капка от кристал“ – сребро
6. Канада „Ванкувър“ – злато
7. 2009 Година на вола – сребро
8. Коко Шанел – сребро 5 oz

130
2400
36
550

9. Monnaie de Paris – Europa 2007 –
Airbus А380

10 800

10. 25 Gulden Free City of Danzig 1920 –
1939 в кутия от амбър

8400

11. Златна колекция „Година на заека“
2011

4900

12. Златна колекция от 56 монети „1999 –
2009 State & Territory Quarters –
24 karat gold“
13. Fire engines

23. Адмирал Нелсън – злато

1500

24. 14 51 D i s c ove r e r о f A m e r i с a –
Christopher Columbus

6000

25. Anniversary оf the naming of America

70

10 600

26. Адмирал Нелсън „Победата при
Трафалгър“ – сребро (28,28 г)

70

90

27. Адмирал Нелсън „Победата при
Трафалгър“ – сребро (5 oz Ag)

330
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ДЪРЖАВЕН

Наименование

Пазарна
стойност
в лв. в
момента

28. Alexander Sergejewitsch Puschkin

850

29. Колекция монети „Атина“ (1896 –
2004 г.) – 10 бр.:
Фехтовка
Стрелба с лък
Тенис
Лека атлетика
Плуване
Борба
Вдигане на тежести
Пиер де Кубертен
Колоезда
Гимнастика

890

30. Колекция от 14 монети – United
Kingdom – one pound coin – 25th
Anniiversary Proof Collection

890

31. Колекция „Новите седем чудеса“ –
злато:
Phare de Alexandrie
Statue de Jupiter Olimpien
Jardins suspendus de Babylone
Temple de Artemise
Mausolee d' Halicarnasse Piramides de
l' Egypte Colosse de Rhodes

750

32. Ватикана Citta „Del Vaticano“

800

33. Колекция Ватикана „MMVIII“ –
злато – 8 бр.

6800

34. Ватикана – серия от 2 бр. сребърни монети (разделени в две кутии)

350

35. Ватикана „Адам“

11 000

36. Ватикана – серия от 2 бр. златни монети (разделени в две кутии)

2200

37. Колекция „Златна серия Бъфало“:
Liberty
Liberty
Liberty
Liberty

4500

38. Колекция „Britannia 2008 gold“:
Britannia
Britannia
Britannia
Britannia

4500

39. Колекция „Британия 2008“ – сребро
Britannia 2008
Britannia 2008
Britannia 2008
Britannia 2008

300

40. Колекция „Британски суверен“ –
злато – 4 бр. (два комплекта)

4800

41. Колекция „Африкански слон“ –
сребро – 4 бр.

360

42. Златна платноходка (1681 – 1741 г.)

1500

ВЕСТНИК

№
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Наименование

Пазарна
стойност
в лв. в
момента

43. Ултрависокорелефна златна монета
на САЩ „Двоен орел 2009“

1300

44. Колекция „Най-известните платноходи на XX век“ – 6 бр. – сребро

400

45. Колекция от 8 броя златни монети –
Les Bonaparte

6100

46. Златна монета „Тайната вечеря“ –
5 oz

10 600

47. Златна монета „Апостол Павел“ +
златно кръстче

85

48. Сребърна монета „Исус Христос и
дванадесетте първоапостоли“ – сребро

70

49. Колекция „Великата отечествена
война“ – сребро – 15 бр.

4600

50. Колекция златни монети на Ордена
на Малта – 5 бр.

4800

51. Канада 2010 „Ванкувър“ – 1 кг –
сребро

2800

52. Колекция „Виенска филхармония“ –
5 бр.

4800

53. Златна колекция Годината на тигъра 2010
Тигър – 1 oz
Тигър – 112 oz
Тигър – 114 oz
Тигър – 1110 oz
Тигър – 1120 oz

1686
879
456
211
125

54. Престижна златна колекция от осемте най-ценни Златни монети на
„Ватикана“ с номинал в лири – лимитиран тираж 500 колекции
Papa Рio IX
Papa Рio XI
Papa Рio XII
Papa Giovanni XXIII

8760

55. Адмирал Нелсън „Победата при
Трафалгър“ – сребро

420

56. Колекция от 7 сребърни монети Лео
нардо „Тайната вечеря“ (кюлчета)

4400

57. Колекция от най-престижните монети на света – 8 бр.
Franz Joseph 1855
37,5 рубли от 1902
Двоен леопард 1344
Double eagle by 1933
„Single 9“ 1899
Император Наполеон III 1861
1 суверен от 1920 Австралия
Златен солид от 310 сл.Хр. Римска
империя

280
280
280
280
280
280
280
280

С Т Р.

№

76

ДЪРЖАВЕН

Наименование

58. Колекция „Финансови магнати“ –
сребро
Nathann Rothshchild
John Rockeefeller Sr.
Henry Ford

Пазарна
стойност
в лв. в
момента

100
100
100

59. Мишка – сребро

35

60. Кленов лист – сребро

35

ВЕСТНИК

№

БРОЙ 40

Наименование

Пазарна
стойност
в лв. в
момента

72. Колекция от 5 монети – Discover
Australia (за 1/2 oz)
Cooktown orchid
Red&gren kangaroo raw
Common pink heath
Royal bluebell
Stert s desert rose

5500

73. Колекция от 5 сребърни монети –
Discover Australia
Black-Anther flax-lily
Native franggipani
Geraldton wax
Rad fliowered kurrajong
Small leaf lillypilly

12 000

5500

61. Американски долар (Орел) – злато
(за 1 oz)

1320

62. Канадски кленов лист – злато

1426

63. Китайска панда – злато

1447

64. Winer Philharmoniker-Gold (за 1 oz)

1350

65. Бъфало – злато

1380

66. Колекция „Златна серия куче“
Куче
Куче
Куче
Куче
Куче

4900

74. Колекция от 5 монети – Discover
Australia 5 X l/2 оz
Emu
Saltwater crocodile
Koala
Grey kangaroo
Kookaburra

640

67. Колекция „Златна серия маймуна“
Маймуна
Маймуна
Маймуна
Маймуна
Маймуна

4300

75. Колекция от 5 монети – Discover
Australia 5 X 1/20 oz
Echidna
Common Wombat
Tasmanian devil
Great white shark
Platypus

5500

68. Колекция „Златна серия петел“
Петел
Петел
Петел
Петел
Петел

4300

76. Колекция „Discover Australia“ 5X1/2
oz
Dolphin
King brown snake
Brolga
Dingo
Frilled neck lizard
77. Колекция „Year of the mouse“ – (Ag)

300

69. Колекция „Златна серия прасе“
Прасе
Прасе
Прасе
Прасе
Прасе

4300

78. Колекция „Year of the mouse“ silver
(Ag)

350

79. Колекция от 3 монети – Year of
the mоuse

3350,80
4500

70. Колекция от 5 монети – Discover
Australia (5 X 1/10 oz)
Emu
Baltwater crocodile
Koala
Grey kangaroo
Kookaburra

1140

80. Колек ци я от 4 монети – United
Kingdom, Britannia gold proof collection
81. Колек ци я от 4 монети – United
Kingdom, Britannia gold proof collection

4500

82. Колек ци я от 4 монети – United
Kingdom, Britannia gold proof collection

4500

71. Колекция от 5 монети – Discover
Australia
Anemone buttercup
Waratah
Sturts desert pea
Tasmanian bluegum
Golden wattle

5500

83. Монета Britannia (Ag)

43

84. Afrikan wildlife 2010 Somalia

3400

85. Колекция „Златна коала“ – 4 бр.

3400

86. Колекция от 3 златни монети
Фердинандъ I Българский князъ
Фердинандъ I Българский князъ
Фердинандъ I Българский князъ

2300
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87. Колекция „Златна китайска панда“
Панда
Панда
Панда
Панда
Панда
Панда

4695

88. Колекция от 6 бр. монети „Социалистическа федеративна република
Югославия“ – за 25-ата годишнина
от създаването є

6000

89. Колекция „Австралийско кенгуру“ – 5 бр. злато, 1 бр. сребро
Австралийско кенгуру
Австралийско кенгуру
Австралийско кенгуру
Австралийско кенгуру
Австралийско кенгуру
Австралийско кенгуру

5050

90. Златна колекция, посветена на откриването на Америка – 5 бр.

4720

91. Златна колекция „Британска империя на пет континента“ – 5 златни
суверена
Georgivs V.D.G. BRITT: OMN: REX
F.D.IND:IMP: 1911
Georgivs V.D.G. BRITT: OMN; REX
F.D.IND:IMP: 1918
Georgivs V.D.G. BRITT: OMN: REX
F.D.IND:IMP: 1928
Georgivs V.D.G. BRITT: OMN: REX
F.D.IND:IMP: 1920
Georgivs V.D.G. BRITT: OMN: REX
F.D.IND:IMP: 1925

6400

92. Холограма колекция „Канадски
кленов лист“
Канадски лист
Канадски лист
Канадски лист
Канадски лист

5000

93. Колекция от две изкл. редки монети 300 000
„King Farouki“ 1938; 1937 – 1939
94. Колекция от три златни монети на
САЩ „Индиански вожд“ 1907 – 1933
214 United States of America 1932
215 United  States of America 1909
216 United  States of America 1913

3200

95. Златна колекция от 4 монети с
изображения на най-известните
доктори в Австрия

4030

96. Колекция от 4 монети – Krugerrand
Prestige Set
Krugerrand
Krugerrand
Krugerrand
Krugerrand

4100
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97. Колек ци я от 4 монети – Natura
Prestige Set Natura
Natura
Natura
Natura

4600

98. Колекция „Златната ера на пиратството“ – сребро – 5 бр.

450

99. Колекция от 5
lian Nugget
The Australian
The Australian
The Australian
The Australian
The Australian

монети – The Austra-

4300

Nugget
Nugget
Nugget
Nugget
Nugget

100. Колекция от 5 монети + епруветка
с 24-каратово злато
The Australian Nugget
The Australian Nugget
The Australian Nugget
The Australian Nugget
The Australian Nugget
The Australian Nugget

4300

101. Хенри VIII

30

102. Роберт Бърнс

25

103. Британия – сребро

35

104. Колекция от 5 монети – Estados
Unidos Mexicanos
Estados Unidos Mexicanos
Estados Unidos Mexicanos
Estados Unidos Mexicanos
Estados Unidos Mexicanos
Estados Unidos Mexicanos

5000

105. Колекция от 4 монети – Natura Proof
Set wild cats of Africa – the lion
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa

3610

106. Колекция от 4 монети – Liberty
Liberty – USA
Liberty – USA
Liberty – USA
Liberty – USA

5200

107. Монета Liberty – USA

110

108. C o c o s ( K e el i n g) I s l a nd s 5 0 - t h
Anniversary

110

109. Centenary PGA Сhampionship (1905 –
2005)

180

110. Winer Philharmoniker – 2 броя

32

111. Панда – сребро

35

112. Китайска панда – сребро

35
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113. Мо н е т а Ye a r of t he M au l s e –
Elizabeth IІ Australia

35

145. Сурва, весела година – живи, здрави
до амина

114. Britannia – silver

35

146. Богородица

115. Winer Philharmoniker – silver

32

147. Мое детство – слънчево, прекрасно

62

116. Американски орел – сребро

35

20

117. Liberty – silver

35

148. 60 години от спасяването на българските евреи – Димитър Пешев
149. Цветница

55

150. Свети Николай Мирликийски Чудотворец

37

118. 2009 Година на вола – злато (за 1 oz)

1635

119. Татрадрахма о. Тасос – 2 в.пр.н.е.

600

18
110

120. Африкански слон – злато

2400

151. 125 Българска народна банка

121. The Australian Kookaburra I kilo 999
silver

3100

152. EU България

36

153. Съкровищата на България

40

122. Българската планина Пирин

31,50

123. Св. Георги Победоносец

35

124. Св. Георги Победоносец

35

125. Багри от природата – килимарство

45

126. Съкровищата на България – Вазово

40,90

127. 130 години от освобождението 1878

33

128. Спортна стрелба – БНБ

36

129. Съкровищата на България Севт III

45

130. 100 години независимост на България (22 септември 1908)

40,50

131. Именити български гласове – Николай Гяуров

54

132. Св. Цар Борис I Покръстител

90

154. Вкусът на слънцето
155. Съкровищата на България – Летница
156. Национални паркове и резервати
157. Св. Йоан Кръстител

447

33,50
41
31,50
117

158. България в ЕС

36

159. Именитите български гласове –
Б. Христов

48

160. Св. Николай Мирликийски Чудотворец

37

161. Св. Богородица Милостива

50

162. Исус Христос
163. Св. Георги Победоносец – да се
свети твоето име
164. Св. Богородица

160
35
160

133. 250 г. История славянобългарска

63,50

165. Исус Христос – Вседържател

134. Димчо Дебелянов

13,50

166. Тра д и ц ион н и б ъ л г ар ск и з а н аяти – грънчарство

28,50

167. 110 години от рождението на Дечко
Узунов

13,50

135. Гена Димитрова

82

136. Чудните мостове

58,50

137. Хан Крум

63

138. Косе Босе

37,50

139. Богородица Пътеводителка

162

140. Фердинанд I Български княз

4200

141. Фердинанд I Български княз

4200

142. XV Олимпийски игри 1988

18

168. Св. Димитър Чудотворец
169. Колекция „Княжество България
+ Тре т о б ъ л гарско царс т во“ –
143 бр. събрани монети
170. Българска екзархия 140 години

50

576
40 000

45

171. Белоградчишки скали

40,50

172. Манастирът „Св. Георги Зограф“

49,50

143. 100 години олимпийск и игри –
1996

17,50

173. 125 години от Съединението на
България

45

75

174. 200 години от рождението на Захарий Стоянов

13,50

144. XIX Зимни олимпийски игри –
2002

175. Св. Наум

720
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176. Възпоменателни монети – БНБ
Бачковски манастир

49,50

110 години от рождението на Златю
Бояджиев

13,50

100 години от Илинденско-Преоб
раженското въстание

49

Св. св. Константин и Елена
Цар Самуил
Св. Петка Българска

130
65
300

Момче и вятър

40

90 години от рождението на Ап.
Карамитев

60

177. Четирите годишни времена – 4 бр.

250

178. 400 години династия Романови +
свитък (5 oz Au)

16 000

179. Цепелин Au

20 200

180. Колекция от 5 коледни украшения
с покритие от 24-каратово злато и
кристали Swarovski

1000

181. Златен орех от 24-каратово злато

45

182. 12 късмета за новогодишната баница
с масивно покритие от 24-каратово
злато + медал на Дядо Коледа

80

183. Златен календар за 2008 година

80

184. Комплект от 6 броя златни кюлчета

6000

185. United Kingdom – Elizabeth II, DEI
GR A Regina FID DEF – 2007

1200

186. United Kingdom – Elizabeth II, DEI
GR A Regina FID DEF – 2007

1200

187. Колекция от две сребърни монети,
златно яйце и златно кръстче – Великден и Цветница

230

188. Статуетка Бик

1150

189. Златна монета Монако

1200

190. Икона, инкрустирана с перли

6000

Съгласно определение от 26.11.2021 г. по гр. дело
№ 3406/2016 г. по описа на СГС, I ГО, 15 състав,
съдът определя едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“, в който
трети заинтересовани лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото – предмет на
отнемане, като предявят претенциите си пред СГС.
Гражданско дело № 3406/2016 г. по описа на СГС,
I ГО, 15 състав, е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 18.11.2022 г., 9,30 ч., както и
резервни дати: 16.12.2022 г., от 9,30 ч., 20.01.2023 г.
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от 9,30 ч. и 17.02.2023 г. от 9,30 ч., 17.03.2023 г.
от 9,30 ч., 12.05.2023 г. от 9,30 ч., 16.06.2023 г. от
9,30 ч., 14.07.2023 г. от 9,30 ч., 13.10.2023 г. от 9,30 ч.,
17.11.2023 г. от 9,30 ч., 15.12.2023 г. от 9,30 ч.
2933
Софийският градски съд, гражданско отделение, I-27 състав, на основание чл. 155, ал. 1
от ЗПКОНПИ обявява образуването на гр.д.
№ 594/2020 г. въз основа на предявен от Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
иск по чл. 153 и сл. от ЗПКОНПИ за отнемане
в полза на държавата имущество на Божидар
Кирилов Владков от София, ул. Княз Борис І
№ 180, ет. 1, на обща стойност 1 714 798,40 лв.,
а именно:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Божидар
Кирилов Владков сумата в размер 1 714 798,40 лв.,
представляваща получени парични средства,
придобити от престъпна дейност.
Определя тримесечен срок считано от датата
на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ по реда на чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ,
в който трети заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото,
предмет на отнемане, могат да встъпят по делото по реда на чл. 225 от ГПК, като предявят
претенциите си пред Софийския градски съд.
Производството по гр.д. № 594/2020 г. по
описа на СГС, ГО, І-27 състав, е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
3.10.2022 г. от 13 ч.
3206
Со фи йск и я т г ра дск и с ъд с р ешен ие о т
28.04.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от
ЗПП вписва промени по ф.д. № 2/2021 г. на
политическа партия с наименование „Гражданска платформа българско лято“, както следва:
заличава Боян Маринчев Пешев, Ваня Петрова
Веселинова, Елена Павлова Фичерова-Караиванова, Габриела Живкова Василева, Константин
Георгиев Качулев, Вероника Кирилова Тодорова,
Даниела Василева Герасимова, Веселин Стоянов Георгиев, Емил Здравков Радков, Виолина
Ивайлова Спасова, Калина Свиленова Блажева
и Димитър Димитров Дечев като членове на
Изпълнителния съвет. Вписва Анжел Ивайлов
Александров, Александър Фиданов Кинов, Ина
Раденкова Лазова, Лилия Любомирова Францова-Богданова, Камен Банков Радованов, Стефан
Иванов Иванов, Стефан Петров Иванов, Мартин
Симеонов Тодоров, Михаил Стефчов Стойков,
Емил Слободанов Павлович, Валентин Славчев
Димитров и Венцислава Енчова Колева като
членове на Изпълнителния съвет.
3213

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на „Българско дружество по гастроентерология с гастроинтестинална
ендоскопия и абдоминална ехография“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 25, ал. 3 от устава на сдружението и свое решение от 11.05.2022 г.
свиква редовно общо събрание на 14.10.2022 г. в
16 ч. в Гранд хотел „Милениум София“, ет. 2,
зала „Нютон“, Конферентен център „Millennium

С Т Р.

80
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Milestone“, на адрес: бул. Витоша № 89В, София,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г.
и 2022 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет за 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г. и приемане на бюджета за 2022 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет;
4. избор на нови членове на управителния съвет;
5. избор на председател на сдружението; 6. разни.
Предвид решението на управителния съвет, ако
поради извънредни обстоятелства, произтичащи
от кризата с коронавируса COVID-19, не бъде
възможно провеждането на общо събрание на
14.10.2022 г., то ще бъде отложено за 18.11.2022 г.
или за 16.12.2022 г., като ще се проведе при първа
възможност на една от двете посочени резервни
дати, на същото място, по същото време и при
същия дневен ред. Общото събрание ще се проведе на 18.11.2022 г. или на 16.12.2022 г. в Гранд
хотел „Милениум София“, ет. 2, зала „Нютон“,
Конферентен център „Millennium Milestone“, на
адрес: бул. Витоша № 89В, София, в 16 ч. само
и единствено ако общото събрание, насрочено
за 14.10.2022 г., не се проведе поради някоя от
посочените причини от извънреден характер. В
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случай че на общото събрание не бъде изпълнено
изискването за кворум съгласно чл. 26, ал. 1 от
устава на сдружението, то ще се проведе същия ден
в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3207
8. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Фридрих Шилер“ за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в
Република България, София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 33 от устава свиква отчетно общо
събрание на сдружението на 1.10.2022 г. (събота),
от 8,30 ч. в София в Аулата на Лесотехническия
университет, София, ж.к. Дървеница, бул. Климент Охридски № 10, при следния дневен ред: 1.
промени в устава и правилника на сдружението;
2. освобождаване на членовете на УС и КС; 3.
избор на членове на УС и избор на председател
на УС; 4. избор на членове на КС и избор на
председател на КС; 5. членски внос и финансово
състояние на сдружението; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и
чл. 34 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден от 9,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
3108

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
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