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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 381
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за собствеността и ползуването на земеделските земи, приет от ХLI Народно събрание на
12 ноември 2009 г.
Издаден в София на 20 ноември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските
земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20
от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28,
46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г., бр. 64 от
1993 г. – Решение № 12 на Конституционния
съд от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80
от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г., бр. 59 от
1995 г. – Решение № 7 и № 8 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.,
бр. 103 от 1996 г. – Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 104 от
1996 г., бр. 15 от 1997 г. – Решение № 3 на
Конституционния съд от 1997 г.; изм., бр. 62,
87, 98 и 123 от 1997 г., бр. 59, 88 и 133 от 1998 г.,
бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28,
47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и
38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от
2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43
от 2008 г. и бр. 6, 10, 19 и 44 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 24а, ал. 2 се създава т. 5:
„5. в случаите по чл. 37в, ал. 10.“
§ 2. В чл. 27 се създават ал. 9 и 10:
„(9) Министърът на земеделието и храните
прави предложение до областния управител за
издаване на актове за държавна собственост по
данни, предоставени от областните дирекции
„Земеделие“.
(10) Областният управител по местонахождението на имота издава акт за държавна
собственост за земите от бившите стопански
дворове на организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби и по § 29
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ бр. 45 от 1995 г.; попр.,

бр. 46 от 1995 г., бр. 59 от 1995 г. – Решение
№ 8 на Конституционния съд от 1995 г.; изм.,
бр. 79 от 1996 г., бр. 15 от 1997 г. – Решение
№ 3 на Конституционния съд от 1997 г.; изм.,
бр. 98 и 124 от 1997 г.), върху които са разположени сгради и/или съоръжения от тяхното
имущество, без оглед на това, дали същите са
били законно построени, както и за незаети
със сгради и съоръжения или прилежащи
площи към тях, но негодни за земеделско
ползване и неподлежащи на възстановяване
земи, в едномесечен срок от постъпването на
предложението по ал. 9. Актът за държавна
собственост подлежи на вписване.“
§ 3. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 6, изречение първо думата „района“
се заменя със „землищата от общината“.
2. Създава се ал. 8:
„(8) В случаите на неправомерно ползване
на земи от държавния поземлен фонд заповедта
по ал. 1 се издава от директора на областната дирекция „Земеделие“. Сумите по ал. 6 се
превеждат по сметка на Министерството на
земеделието и храните.“
§ 4. В чл. 37в се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение второ думите „кмета на
общината“ се заменят с „директора на областната дирекция „Земеделие“ в срок до 31 май
на съответната година“;
б) изречение трето се изменя така: „В състава
на комисията се включват: кметът на населеното място, съответно кметският наместник
или оправомощени от тях длъжностни лица,
представител на общинската служба по земеделие и представител на областната дирекция
„Земеделие“.“
2. В ал. 2 след думите „общинската служба
по земеделие“ се поставя запетая и се добавя
„областната дирекция „Земеделие“, а думите
„1 август до 30 септември“ се заменят с „1 юли
до 1 август“.
3. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 думите „10 октомври“
се заменят с „15 август“;
б) в т. 1 след думите „най-голям дял“ се
добавя „собствена и/или“;
в) точка 2 се изменя така:
„2. площта на земеделските земи, за които
няма сключени договори и не са подадени
декларации от собствениците им по чл. 37б,
се разпределя между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина на
трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наетата земеделска земя в съответното
землище.“
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4. В ал. 4 думите „кмета на общината“ се
заменят с „директора на областната дирекция
„Земеделие“, а думите „кметът издава заповед“
се заменят с „директорът на областна дирекция
„Земеделие“ издава заповед за разпределение на
масивите в землището в срок до 1 септември
на съответната година.“
5. В ал. 5, изречение първо думите „15 октомври“ се заменят с „10 септември“.
6. В ал. 7:
а) в изречение първо думата „масива“ се
заменя със „съответното землище“, а думата
„района“ се заменя със „землищата в общината“;
б) в изречение второ думата „кмета“ се
заменя с „директора на областната дирекция
„Земеделие“.
7. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Въвод за ползване на масив или негови
части се извършва по искане на ползвателите от
общинската служба по земеделие въз основа на
заповед на директора на областната дирекция
„Земеделие“ след прибирането на реколтата и
заплащане на сумите по ал. 7.“
8. Създават се ал. 10 – 14:
„(10) Земи от държавния поземлен фонд,
които не могат да се обособят в самостоятелни
масиви и за тях не са сключени договори за
наем или за аренда, преди издаването на заповедта по ал. 4 могат да бъдат предоставени
на ползватели на съответните масиви по тяхно
искане със заповед на министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него
лице. Договорът се сключва за едногодишно
ползване след заплащане на по-високата сума
между най-високата тръжна цена за землището
за земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно
плащане за землищата в общината.
(11) За земи от държавния поземлен фонд,
които се ползват без правно основание, се
прилага чл. 24, ал. 7.
(12) Когато в срока по ал. 1 и 4 директорът
на областната дирекция „Земеделие“ не издаде
заповедта, всяко заинтересовано лице може да
поиска издаването є от министъра на земеделието и храните.
(13) Министърът на земеделието и храните
или оправомощено от него лице издава заповедите по ал. 1 или ал. 4 в едномесечен срок
от поискването им по реда на ал. 12.
(14) Алинея 10 съответно се прилага и за
земите от общинския поземлен фонд.“
§ 5. В допълнителните разпоредби се създава § 2е:
„§ 2е. (1) Размерът на средното годишно
рентно плащане за землищата от общината за
предходната година се определя в левове за
декар от комисия, назначена със заповед на
директора на областната дирекция „Земеделие“,
въз основа на данни, предоставени от съответната общинската служба по земеделие, за средната
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стойност на рентните вноски, изчислена на
база повече от половината договори, вписани
в службата по вписванията и регистрирани в
общинската служба по земеделие.
(2) В комисията се включват представители
на областната дирекция „Земеделие“ и началниците на съответните общински служби по
земеделие.
(3) Определеният размер на средното годишно рентно плащане се публикува на интернет
страницата на съответната областна дирекция
„Земеделие“.“
§ 6. В § 35 от преходните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за собствеността и ползуването на земеделските
земи (обн., ДВ, бр. 99 от 2002 г.; изм., бр. 38
от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 13 от 2007 г.
и бр. 10 от 2009 г.) ал. 4 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Неиздадените заповеди по чл. 37в, ал. 4
за стопанската 2009 – 2010 година до влизането
в сила на този закон се издават от директорите
на областните дирекции „Земеделие“ в срок до
1 март 2010 г.
§ 8. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125
от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26
от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79 и
99 от 2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и
105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 36, 80, 82 и 102
от 2006 г., бр. 13, 24, 53 и 64 от 2007 г., бр. 43
и 54 от 2008 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм.,
бр. 69, 70 и 91 от 2008 г. и бр. 6, 12, 19, 32, 74
и 80 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 1, изречение второ думите
„издаден от министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно
лице при условията и по реда на Закона за
държавната собственост“ се заличават.
2. В чл. 15б, ал. 6 думите „и изготвя акта
за държавна собственост“ се заличават.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 12 ноември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12717

РЕШЕНИЕ

относно подкрепа на европейски актове за
осъждане на престъпленията на комунистическите и националсоциалистическите режими
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
Като се позовава на своето Решение от
18 септември 2008 г. за подкрепа на Пражката
декларация за европейската съвест и комунизма
от 3 юни 2008 г. и необходимостта истината за
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престъпленията на комунистическите режими
да стане достояние на обществото, както и на
Закона за обявяване на комунистическия режим
в България за престъпен,
РЕШИ:
1. Подкрепя приетата на 25 януари 2006 г.
от Парламентарната асамблея на Съвета на
Европа резолюция 1481/2006 за необходимостта
от международно осъждане на престъпленията
на тоталитарните комунистически режими.
2. Подкрепя Резолюцията на Европейския
парламент от 2 април 2009 г. „Европейската
съвест и тоталитаризма“.
3. Подкрепя Резолюцията на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност
и сътрудничество в Европа от 3 юли 2009 г.
„Ново обединение на разделена Европа“.
4. Обявява 23 август за Ден на памет за
престъпленията на националсоциалистическите, комунистическите и другите тоталитарни
режими и за почитане паметта на жертвите
на тези режими.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 19 ноември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12884

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 375
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Шигетаро Асано – вицепрезидент на „Мейджи холдинг“, с орден
„Мадарски конник“ първа степен за особено
големите му заслуги за развитието на българо-японското икономическо сътрудничество.
Издаден в София на 13 ноември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Румяна Желева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
12879
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271
ОТ 17 НОЕМВРИ 2009 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Приема Устройствения правилник на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
Чл. 2. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройството е първостепенен
разпоредител с бюджетни кредити.
(2) Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на регионалното
развитие и благоустройството са:
1. Агенцията по геодезия, картография и
кадастър;
2. Агенция „Пътна инфраструктура“;
3. Дирекцията за национален строителен
контрол.
(3) Общата численост на персонала във
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити по ал. 2 е посочена в приложението.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменят се:
1. Устройственият правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 68
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 28 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 40, 65 и 93 от
2006 г., бр. 46 и 104 от 2007 г., бр. 67, 79, 80 и
83 от 2008 г. и бр. 26 и 71 от 2009 г.).
2. Постановление № 68 на Министерския
съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 28
от 2006 г.; изм., бр. 77 от 2006 г., бр. 46, 77 и
104 от 2007 г. и бр. 67 от 2008 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към чл. 2, ал. 3
Обща численост на персонала във второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити към министъра
на регионалното развитие и благоустройството
1. Агенция по геодезия, картография
и кадастър
345
2. Агенция „Пътна инфраструктура“
1678
3. Дирекция за национален строителен
контрол
422
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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
наричано по-нататък „министерството“, и на
неговите административни звена.
Чл. 2. (1) Министерството на регионалното
развитие и благоустройството е юридическо
лице на бюджетна издръжка със седалище
София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19.
(2) Администрацията на министерството е
организирана в главни дирекции и дирекции,
които подпомагат министъра на регионалното
развитие и благоустройството при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по
административното обслужване на гражданите
и юридическите лица.
(3) Администрацията осъществява своята
дейност в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията на Република България,
международните договори и другите нормативните актове при спазване на принципите:
законност; предвидимост, публичност и прозрачност; достъпност; отговорност и отчетност;
ефективност; субординация и координация;
обективност и безпристрастност.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА РЕ
ГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГО 
УСТРОЙСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството, наричан по-нататък
„министъра“, е централен едноличен орган на
изпълнителната власт, който провежда държавната политика в областта на регионалното
развитие и благоустройството.
(2) Министърът ръководи и представлява
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
Чл. 4. (1) При осъществяването на политическата програма на правителството, при
разработването на проекти на нормативни
актове и при изпълнението на правомощията
си министърът се подпомага от трима заместник-министри.
(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя
техните функции.
(3) Функциите на министъра в негово
отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен със заповед за всеки конкретен случай
заместник-министър.

ВЕСТНИК
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Раздел II
Правомощия на министъра
Чл. 5. (1) В съответствие с Конституцията
на Република България и в изпълнение на международните договори и законите министърът:
1. провежда държавната политика за: регионално развитие и европейско териториално
сътрудничество; устройство на територията;
развитието на пътната инфраструктура съвместно с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; в областта на
административно-териториалното устройство,
развитие и укрепване на местното самоуправление; свързана с дейностите по експлоатация,
изграждане, реконструкция и модернизация на
водоснабдителните и канализационните системи
и съоръжения на населените места и за предпазване от вредното въздействие на водите в
границите на населените места;
2. осъществява общо ръководство при управлението и разпореждането с недвижимите
имоти – държавна собственост, и осъществява
държавната жилищна политика;
3. представлява държавата по дела, които
се отнасят до недвижими имоти – държавна
собственост, и/или упълномощава за това областните управители;
4. упражнява ръководство и контрол по
цялостната дейност във връзка с кадастъра,
геодезията и картографията;
5. осъществява методическо ръководство,
координация и контрол по развитието, усъвършенстването, функционирането и ползването
на системата за гражданска регистрация и
административно обслужване;
6. упражнява правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала
в областта на неговата компетентност;
7. осигурява хармонизирането на законодателството на Република България със законодателството на Европейския съюз в областта
на регионалното развитие и благоустройството,
проектирането и строителството;
8. организира дейността на управляващия
орган на Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007 – 2013 г., на Управляващия
орган по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94)
и на управляващия орган на оперативните
програми за трансгранично сътрудничество
по външните граници на Европейския съюз,
2007 – 2013 (България и Македония, България
и Сърбия, България и Турция), съгласува и определя състава на Комитета за наблюдение на
Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013 г. и определя съгласувано със съответните отговорни институции българската част
в състава на Съвместните комитети за наблюдение и Съвместните направляващи комитети
на оперативните програми за териториално
сътрудничество за периода 2007 – 2013 г.;
9. представлява Република България в международните организации в рамките на своята
компетентност;

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

10. изпълнява и други функции, възложени
му със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) При осъществяване на правомощията
по ал. 1 министърът:
1. отговаря за дейността си пред Народното
събрание в рамките на процедурата за парламентарен контрол;
2. участва в работата на Министерския съвет;
3. взаимодейства с другите държавни органи;
4. сътрудничи с юридически лица с нестопанска цел, както и с международни организации
и институции.
(3) При осъществяване на своята дейност
министърът може да създава съвети като съвещателни органи в съответствие с приоритетите
на програмата за управление на европейското
регионално развитие и благоустрояване на
Република България, както и работни групи
за изпълнение на конкретни задачи.
(4) При осъществяване на дейността си
министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.
Чл. 6. Министърът осъществява контрол
върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
Раздел III
Политически кабинет
Чл. 7. (1) Политическият кабинет е организационно структурно звено на пряко подчинение
на министъра, което го подпомага при формулиране на държавните политики за европейско
регионално развитие и благоустрояване на Република България, както и при разработването
на проекти на нормативни актове и конкретни
решения за осъществяване на тези политики.
(2) Политическият кабинет включва: началника на кабинета, заместник-министрите,
парламентарния секретар и директора на
дирекция „Европейска координация, връзки с
обществеността и анализи“.
(3) Политическият кабинет има съвещателни, информационно-аналитични и контролни
функции.
(4) Политическият кабинет осъществява
съвещателните си функции, като:
1. разработва проект на програма за управление;
2. разработва план на действие за изпълнение
на програмата за управление;
3. съгласува проекта на структурата и числеността на персонала на министерството;
4. съгласува проекта на устройствен правилник на министерството;
5. разработва прогнози и стратегии за успешното развитие на политиките в областта на
регионалното развитие и благоустройството;
6. разработва проекти на решения за осигуряване провеждането на правителствената
политика в сферата на правомощията на министъра;
7. разработва проекти на документи за осъществяване на партньорство със сдруженията
с нестопанска цел.
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(5) Политическият кабинет осъществява
информационно-аналитичните си функции, като:
1. организира информационния поток за
формулиране и реализиране на политиките за
регионално развитие и благоустрояване;
2. формулира проекти на решения за публично представяне на управленската програма,
стратегиите и решенията за тяхното реализиране;
3. осъществява връзките на министъра и на
министерството с другите органи на държавното
управление.
(6) Контролните функции се осъществяват
чрез превантивен, текущ и последващ контрол.
(7) Членовете на политическия кабинет се
ръководят от принципите на екипност, законност, добросъвестност, честност, откритост,
прозрачност, колегиалност, координираност,
сътрудничество и взаимопомощ.
(8) Политическият кабинет осъществява
функциите си чрез провеждане на редовни
и извънредни заседания, в които участва със
съвещателен глас и главният секретар. На
заседанията на политическия кабинет могат
да присъстват и експерти от звената на пряко
подчинение на министъра и от администрацията.
Чл. 8. Началникът на политическия кабинет:
1. организира и координира работата на
политическия кабинет на министъра;
2. участва в работните заседания на началниците на политическите кабинети на
членовете на Министерския съвет, ръководени
от началника на политическия кабинет на министър-председателя, и информира министъра
и политическия кабинет за взетите решения;
3. поддържа делови контакти с началниците
на политическите кабинети на членовете на
Министерския съвет във връзка с осъществяване на съвместните дейности по разработване
и изпълнение на правителствената програма за
управление на държавата;
4. информира министъра за хода на ежедневната работа в министерството и за текущата
кореспонденция, която получава, преглежда и
насочва по компетентност;
5. организира, координира и контролира
изработването на управленската програма на
министъра и контролира изпълнението на плана
за действие за нейното реализиране;
6. организира подготовката и следи за изпълнението на работната програма на министъра
по повод на негови делови срещи и пътувания
в страната и в чужбина;
7. организира, координира и контролира
работата на съветниците, експертните и техническите сътрудници към политическия кабинет;
8. съгласува с директора на дирекция
„Европейска координация и връзки с обществеността“ медийните изяви на членовете на
политическия кабинет;
9. организира и координира връзките на
министъра с представителите на държавните
органи и органите на местното самоуправление
и с обществените организации;
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10. докладва на министъра постъпилите
материали от дневния ред на заседанията на
Министерския съвет;
11. организира, координира и контролира
провеждането на семинари, дискусии и кръгли
маси във връзка с осъществяването на управленската програма на министъра;
12. упражнява правомощията на министъра
по отношение на трудовите правоотношения на
членовете, съветниците, експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет, с
изключение на назначаването и прекратяването
на правоотношението, както и налагането на
дисциплинарни наказания;
13. участва в ръководени от главния секретар работни заседания на ръководителите на
административни звена със съвещателен глас;
14. съгласува с главния секретар текущата
дейност на администрацията;
15. възлага изпълнението на задачи от името
на министъра и контролира изпълнението им;
16. организира работата на съвещателните
органи, създадени към министъра;
17. изпълнява и други функции, произтичащи от издадени от министъра правилници,
инструкции, наредби и заповеди.
Чл. 9. Парламентарният секретар:
1. организира и осъществява връзките на
министъра с Народното събрание, в т.ч. с парламентарните групи, с постоянните и временните
комисии на Народното събрание, с народните
представители и го представлява пред тях;
2. осигурява на народните представители
и на парламентарните групи исканата от тях
информация, отнасяща се до дейността на
министерството;
3. организира, координира и контролира
изготвянето на отговорите на актуални въпроси
и питания на народни представители;
4. организира, координира и контролира
съставянето и изпълнението на законодателната
програма на министерството;
5. следи за обсъжданията на законопроекти,
приемането и обнародването им в „Държавен
вестник“, от които произтичат функции за
министъра;
6. организира, координира и контролира
размяната на информация чрез писмена кореспонденция и работни срещи между народните
представители и министъра за налични и възникнали нови проблеми в определени райони
на страната;
7. следи за резултатите от дебатите в парламентарните комисии по въпроси и проекторешения, отнасящи се до изпълнението на
законовите функции на министъра, и изготвя
съответната информация до министъра и до
политическия кабинет под формата на докладни записки;
8. участва в работните заседания на парламентарните секретари на членовете на Министерския съвет, ръководени от парламентарния
секретар на Министерския съвет, и информира
министъра и политическия кабинет за взетите
решения;
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9. поддържа делови контакти с парламентарните секретари на членовете на Министерския съвет във връзка с осъществяване
на съвместни дейности по разработване и
изпълнение на законодателната програма на
Министерския съвет;
10. участва в организираните делови срещи с
областните управители и кметовете на общини;
11. координира дейността си с парламентарния секретар на Министерския съвет.
Чл. 10. Директорът на дирекция „Европейска координация, връзки с обществеността и
анализи“:
1. разработва програма и план на действие
за осъществяване на медийната политика за
изграждане на публичния имидж на министъра
и на министерството;
2. организира и координира медийните изяви
на министъра, на членовете на политическия
кабинет и на служителите на министерството;
3. организира, координира и контролира
отразяването в медиите на посещенията на
министъра и на членовете на политическия
кабинет в страната и в чужбина;
4. организира и ръководи провеждането на
пресконференциите за текущото изпълнение
на функциите на министъра;
5. организира, координира и контролира проучванията на общественото мнение във връзка
с осъществяване на управленската програма
на министъра и дейността на министерството;
6. организира и координира извършването
на социологически проучвания и анализи;
7. организира, координира и контролира
предоставянето по установения ред на информация до министър-председателя относно организираните и провежданите делови срещи на
министъра с представители на дипломатически
мисии, на чужди политически и бизнес организации, на българските браншови организации;
8. организира, координира и контролира
качването и поддържането на актуална информация в официалната интернет страница
на министерството;
9. организира, координира и контролира
поддържането на архив на медийните изяви
на министъра и членовете на политическия
кабинет;
10. изпълнява функциите на говорител на
министъра, като изразява пред публиката неговите държавнически позиции по въпроси на
европейското регионално развитие и благо
устройство на населените места в Република
България;
11. организира, координира и контролира
дейността по предоставяне на достъп до обществена информация, свързана с дейността
на министерството;
12. организира и координира провеждането
на информационни кампании;
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13. координира своята дейност с ръководителя на правителствения пресцентър.
Чл. 11. (1) Началникът на политическия
кабинет и парламентарният секретар се назначават по трудово правоотношение от министъра
и са на негово пряко подчинение.
(2) Министърът назначава директора на
дирекция „Европейска координация, връзки с
обществеността и анализи“ по служебно правоотношение.
Чл. 12. (1) Към политическия си кабинет
министърът може да назначава по трудово
правоотношение съветници и експерти по
определени въпроси и технически сътрудници
за подпомагане на политическия кабинет при
анализирането на информация и при подготовката на материали за осъществяване на неговите
функции и техническото им осигуряване.
(2) Трудовите правоотношения на съветниците, експертите и техническите сътрудници се
прекратяват по преценка на министъра или с
прекратяването на правомощията на министъра.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 13. (1) Министерството е структурирано в
4 главни дирекции, 14 дирекции и инспекторат.
(2) Общата численост на персонала в организационните структури и административните
звена в министерството е 612 щатни бройки.
(3) Числеността на персонала на организационните структури и административните звена
в министерството е посочена в приложението.
Чл. 14. Министърът утвърждава структурата
на административните звена и длъжностното
разписание на министерството.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 15. Главният секретар се назначава от
министъра и осъществява административното
ръководство на общата и специализираната
администрация на министерството, като:
1. ръководи, организира, координира и
контролира дейността на администрацията
и функционирането на административните
звена и организационните структури към министерството;
2. организира разпределянето на задачите
за изпълнение между административните звена
на министерството;
3. осъществява контрол за изпълнението на
възложените задачи;
4. отговаря за условията за нормална и
ефективна работа на звената в министерството;
5. осъществява вътрешноведомствената организация на работа на администрацията, за
което може да издава заповеди;
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6. осъществява контрол върху входящата и
изходящата кореспонденция;
7. контролира и отговаря за работата с документите, за тяхното съхраняване и опазване;
8. утвърждава длъжностните характеристики
на служителите в министерството;
9. ръководи подготовката и съгласуването
на възникването, изменянето и прекратяването
на служебните правоотношения и сключването
на трудовите договори, развитието и освобождаването на служителите;
10. координира и контролира дейността по
управление на държавната собственост, предоставена на министерството;
11. изпълнява и други задачи, определени с
нормативен акт или възложени от министъра.
Раздел III
Инспекторат
Чл. 16. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и извършва цялостни
и тематични проверки на административните
звена на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към
министъра.
(2) Инспекторатът:
1. подпомага министъра по отношение на
изпълнението на задачите, произтичащи от
програмата за изпълнение на Националната
стратегия за противодействие на корупцията;
2. осъществява дейности по мониторинг и
превенция на корупцията в министерството и
във второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити;
3. анализира ефективността на дейността на
администрацията;
4. проверява спазването на вътрешните
правила за организация на работата при осъществяване дейността на министерството и на
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити;
5. проверява за изпълнението на актове на
министъра и на ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити,
включително изпълнението на задължителни
указания за отстраняване на допуснати нарушения и за налагане на дисциплинарна отговорност и на ограничена или пълна имуществена
отговорност по Кодекса на труда и Закона за
държавния служител;
6. при констатиране на нарушения на
служебни задължения, както и на Кодекса
за поведение на служителите в държавната
администрация предлага образуване на дисциплинарно производство;
7. осъществява контрол и извършва проверки
по Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси;
8. извършва проверки по постъпили сигнали, молби и жалби срещу незаконни или
неправилни действия и бездействия, в т. ч. и
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сигнали за корупция, на служители от министерството и от второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити;
9. при постъпил сигнал за корупция, конфликт на интереси или нарушения на закона
от държавен орган или от държавен служител на ръководна длъжност в системата на
министерството изпраща копие от сигнала в
дирекция „Главен инспекторат“ на Министерския съвет;
10. периодично, но най-малко веднъж на
6 месеца подготвя доклад до министъра с
изводи и предложения за резултатите от контролната дейност и анализа за ефективността
на дейността на администрацията; анализира
причините за нарушенията и предлага мерки
за отстраняването им и за подобряване ефективността на дейността;
11. осъществява и други функции във връзка
с административния контрол.
(3) Инспекторатът извършва проверките по
ал. 2 въз основа на ежегодно утвърден план от
министъра, а по конкретни въпроси и случаи
проверките се извършват въз основа на писмена
заповед на министъра.
(4) В резултат на извършените проверки
инспекторите представят доклад до министъра,
който съдържа констатации, и дават предложения за:
1. задължителни указания за отстраняване
на допуснати нарушения и за подобряване
работата на администрацията;
2. образуване на дисциплинарно производство
срещу виновните длъжностни лица по Кодекса
на труда и Закона за държавния служител.
Раздел IV
Финансови контрольори
Чл. 17. (1) Финансовите контрольори са
пряко подчинени на министъра с изключение
на финансовите контрольори на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“,
Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ и дирекция „Европейски
инфраструктурни проекти“.
(2) Финансовите контрольори подпомагат
министъра при изграждане, развитие и функциониране на системите за финансово управление
и контрол, включително чрез предварителен
контрол за законосъобразност, в съответствие
със Закона за финансово управление и контрол
в публичния сектор (ЗФУКПС) и утвърдената
от министъра на финансите методология, на
всички документи, свързани с финансовата
дейност на министерството.
(3) Финансовите контрольори извършват
проверки на всички документи и приложенията
към тях преди вземане на решение, свързано
с финансовата дейност на министерството, с
цел изразяване на мнение дали предлаганото
решение съответства на всички приложими
изисквания на законодателството. Финансовите
контрольори извършват предварителен контрол,
както следва:
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1. при процедури за възлагане на обществени
поръчки, включително проверки на проведената процедура и нейните етапи – участници,
актове, задълженията, които ще бъдат поети
със сключването на договора, и др.;
2. проверяват законосъобразното събиране,
съхраняване, стопанисване, разходване и отчитане на средствата;
3. проверяват изпълнението на задълженията
към републиканския бюджет;
4. изготвят годишен доклад за състоянието
и действието на Системата за финансово управление и контрол;
5. следят за наличието на бюджетен кредит,
обезпечаващ поемане на задължение;
6. следят за съответствие на разхода с поетото задължение на бюджетните параграфи;
7. проверяват за правилното начисляване и
калкулация на количествата и сумите;
8. водят електронна картотека на договорите;
9. осъществяват предварителен контрол при
авансово финансиране от държавния бюджет
на дейностите по усвояване на средствата по
Програма ФАР, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Раздел V
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 18. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на министъра и докладва
директно на него.
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява
дейността по вътрешен одит на всички структури,
програми, дейности и процеси в министерството,
включително на разпоредителите със средства
на Европейския съюз и на разпоредителите
с бюджетни кредити от по-ниска степен към
министъра.
(3) Дирекция „Вътрешен одит“:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие със Закона
за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на
вътрешните одитори, Хартата за вътрешен одит
и утвърдената от министъра на финансите
методология за вътрешен одит в публичния
сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен план
за дейността си, които съгласува с министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента, одитния подход и
техники, вида и обема на проверките;
4. дава на министъра независима и обективна
оценка за състоянието на одитираните системи
за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
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6. проверява и оценява: съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване
на активите и информацията; ефективността,
ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите
ангажименти;
7. консултира министъра по негово искане,
като дава съвети, мнение, обучение и други с
цел да се подобрят процесите на управление
на риска и контрола, без да поема управленска
отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето
на план за действие и извършва проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен
доклад за дейността по вътрешен одит, който се
изпраща на дирекция „Вътрешен контрол“ на
Министерството на финансите до 28 февруари
следващата година;
11. предлага на министъра план за повишаване професионалната квалификация на
вътрешните одитори и осъществява контакти
с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на
добри практики.
Раздел VI
Обща администрация
Чл. 19. Общата администрация е организирана във:
1. дирекция „Административна“;
2. дирекция „Финанси и управление на
собствеността“;
3. дирекция „Правна“;
4. дирекция „Европейска координация, връзки с обществеността и анализи“;
5. дирекция „Информационни системи и
сигурност“;
6. дирекция „Обществени поръчки“.
Чл. 20. Дирекция „Административна“:
1. разработва и реализира подходящи стратегии и политики за управление на човешките
ресурси в съответствие със стратегическите
цели на министерството;
2. участва в разработването на политики за
оптимизиране на организационната структура
на министерството и методически подпомага
изпълнението им;
3. разработва прогнози и планове за човешките ресурси в министерството;
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4. организира дейността по набирането и
подбора на персонала; организира и оказва
методическа помощ при провеждането на
конкурси за постъпване на държавна служба
в министерството;
5. изготвя всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на
служебните и трудовите правоотношения в
съответствие със законовите разпоредби; оформя, води и съхранява служебните и трудовите
досиета на служителите в министерството;
6. участва в изготвянето на проекти на нормативни актове и стратегически документи в
областта на управлението на човешките ресурси;
7. изготвя и актуализира длъжностните и поименните щатни разписания на министерството;
8. анализира и проектира длъжностите в
министерството, като организира съставянето
и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите в администрацията;
9. организира въвеждането и поддържа прилагането на системи за атестиране, заплащане
и израстване в кариерата на служителите в
министерството;
10. организира и контролира обучението и
развитието на персонала, като предлага и реализира програми за обучение и професионална
квалификация за служителите в министерството;
11. извършва проучвания сред служителите
в министерството за подобряване на организационната култура и условията на труд;
12. осигурява дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите
лица на „едно гише“;
13. координира подготовката на материалите
на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за заседанията
на Министерския съвет и на съветите към него;
14. организира и осъществява деловодната
дейност посредством автоматизирана информационна система, включваща система за
архивиране и съхраняване на документацията
на министерството и изготвя заверени копия
на документи, съхранявани в архива.
Чл. 21. Дирекция „Финанси и управление
на собствеността“:
1. във връзка с финансово-счетоводните
дейности:
а) организира и осъществява финансовата
и счетоводната политика на министерството
в съответствие с изискванията на Закона за
държавния бюджет на Република България за
съответната година, Закона за счетоводството,
Сметкоплана на бюджетните предприятия и
приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове, регламентиращи финансовата
дейност, с изключение на финансовата и счетоводната политика по отношение на средствата
по предприсъединителните инструменти на
Европейския съюз, средствата по Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
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съюз и по други програми; дава методически
указания на второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити;
б) организира и осъществява счетоводната
отчетност по Единната бюджетна класификация и по програми съгласно програмния и
ориентиран към резултатите бюджет и по счетоводни сметки в съответствие с изискванията
на Закона за счетоводството, Сметкоплана на
бюджетните предприятия и приложимите счетоводни стандарти;
в) изготвя ежемесечни и тримесечни отчети
за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за централната
администрация на министерството;
г) организира и поддържа отделен модул в
счетоводната система и извършва плащанията по приоритетна ос „Техническа помощ“ на
Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013 г., както и за други разплащания,
при които министерството е бенефициент по
програмите;
д) изготвя тримесечни и годишни оборотни
ведомости на централната администрация и
консолидирани за министерството;
е) съставя годишния финансов отчет на
централната администрация и консолидирания
годишен финансов отчет на министерството;
ж) осъществява за администрацията на
министерството текущ финансов контрол по:
аа) спазването на финансовата, бюджетната
и платежната дисциплина;
бб) правилното оформяне на първични и
вторични счетоводни документи и своевременното им отразяване по счетоводните регистри;
вв) редовното извършване на планови и
извънпланови инвентаризации;
гг) поемането на задължения и извършването на разходи и прилагането на системата
на двойния подпис;
з) изготвя месечните ведомости за работни
заплати и извършва плащанията по тях;
и) съхранява ведомостите за заплати, организира, анализира и изготвя типовите образци,
свързани с пенсионирането на служителите от
министерството;
к) организира и извършва в установените
срокове годишните инвентаризации;
л) осигурява съхраняването на счетоводните
документи съгласно изискванията на Закона
за счетоводството и вътрешните правила и
инструкции;
2. във връзка с бюджета:
а) изготвя на консолидирано ниво по елементи на Единната бюджетна класификация
и по политики и програми тригодишна бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет
на министерството;
б) осъществява взаимодействие и координация с второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити относно изготвянето на
тригодишна бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет;
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в) предлага на министъра за утвърждаване
разпределение на бюджета на министерството
за съответната година по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;
г) изготвя месечното разпределение на приетия годишен бюджет по елементи на Единната
бюджетна класификация и по програми;
д) подготвя и осигурява чрез Министерството на финансите корекции на бюджета и на
извънбюджетните сметки и фондове и на поименните списъци на инвестиционните програми
и документацията за капиталовите разходи;
е) организира, изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряването на лимит на
министерството, в т.ч. за държавните инвестиционни заеми, администрирани от министерството, за разходи в съответствие със Закона
за държавния бюджет на Република България
за съответната година;
ж) анализира, разпределя и утвърждава чрез
системата на „Единната сметка“ лимита на
разходите между разпоредителите с бюджетни
кредити в системата на министерството, в т.ч.
за държавните инвестиционни заеми, администрирани от министерството;
з) одобрява, управлява и наблюдава плащанията в системата на „Единната сметка“ на
министерството като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити;
и) анализира данните и изготвя консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касовото
изпълнение на бюджета и извънбюджетните
сметки и фондове на министерството и ги
представя на компетентните органи;
к) организира, координира, обобщава и изготвя тримесечен финансов отчет за степента
на изпълнение на утвърдените политики и
програми по бюджета на министерството за
всяко отчетно тримесечие;
л) организира, координира, обобщава и
изготвя отчет за степента на изпълнение на
утвърдените политики и програми по бюджета
на министерството на полугодието и годишен;
м) организира, обобщава, актуализира и изготвя разчетите за финансиране на капиталовите
разходи на министерството като първостепенен
разпоредител с бюджетни кредити, в т. ч. по
източници на финансиране на програмен продукт „Инвеститор“ 1.0.9;
н) организира, координира и обобщава отчета
за изпълнението на капиталовите разходи, изготвен на програмен продукт „Инвеститор“ 1.0.9;
о) осигурява, проверява и комплектува необходимите документи за разплащане на разходите за инвестиционната програма по бюджета
на министерството и извършва трансфери по
споразумителни протоколи, осигуряващи финансиране на общински проекти;
п) извършва ежемесечни и периодични
анализи, справки, таблици и разшифровки за
изпълнението на инвестиционната програма
по бюджета на министерството;
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р) изготвя отчет за заетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и
други разходи за труд;
с) изготвя становища и съгласува финансовите
обосновки към проектите на нормативни актове;
3. във връзка със стопанските дейности:
а) осигурява поддръжката и ремонта на
движимото и недвижимото имущество на министерството;
б) организира поддръжката и ремонта на
електрическата, водопроводната, канализационната, отоплителната, телефонната, пожароизвестителната и други обслужващи инсталации
в сградата на министерството;
в) организира поддръжката в изправност на
общодостъпните за служителите пожарогасителни средства;
г) организира, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка
на ведомствения автотранспорт;
д) организира и осигурява почистването и
санитарно-хигиенните условия в административната сграда на министерството и в прилежащия
є външен район;
е) организира и осъществява контрол за
ефективното стопанисване и управление на
движимото и недвижимото имущество – собственост на министерството, в правно и финансово отношение;
ж) отговаря за правилното, законосъобразното и ефективното ползване, управление и
опазване на движимите вещи, предоставени
на министерството;
з) организира и осъществява материално-техническото снабдяване на министерството – машини, съоръжения, резервни части, инвентар,
организационна техника, консумативи, материали и обзавеждане, тяхното стопанисване и
съхранение;
и) предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите
имоти на министерството с оглед постигане
на максимална ефективност;
к) осигурява поддръжката на сградния фонд,
ведомствения жилищен фонд, инсталациите и
съоръженията и организира сключването на
договори с външни изпълнители;
л) инициира действия по застраховането
на движимото и недвижимото имущество на
министерството съобразно действащите нормативни актове;
м) сключва договори с външни изпълнители
за услуги по приложения № 2 и 3 към чл. 5
от Закона за обществените поръчки (ЗОП);
н) планира, организира, координира, подготвя и провежда процедури по възлагане на
обществени поръчки, при необходимост, във
връзка с изпълнението на функциите по букви
„а“, „б“, „в“, „д“, „з“, „к“, „л“ и „м“;
о) контролира изпълнението на сключените
договори във връзка с проведени процедури
по буква „н“.
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Чл. 22. Дирекция „Правна“:
1. осигурява процесуалното представителство
на министъра, на министерството и на държавата
при условията на чл. 31, ал. 2 от Гражданския
процесуален кодекс пред съдебни, арбитражни
и административни органи;
2. анализира и обобщава състоянието на
заведените от и срещу министерството дела;
3. анализира съдебната практика по прилагането на административните актове, свързани с дейността на министерството, и прави
предложения за усъвършенстването им или за
правилното им прилагане;
4. дава становища относно правните основания за изпълнението на влезли в сила съдебни
решения;
5. предприема необходимите правни действия
за събиране вземанията на министерството;
6. осъществява правна помощ на ръководството и на звената на министерството с оглед
законосъобразното осъществяване на техните
функции;
7. изготвя становища за съответствието на
проектите на нормативни актове с постиженията
на европейското право;
8. подготвя становища по конституционни
дела, по които министърът е заинтересувана
страна;
9. дава становища по законосъобразността
на проекти на договори, сключвани от министерството;
10. изразява становища за даване на задължителни предписания и за налагане на
принудителни административни мерки и следи
за законосъобразното провеждане на производството по налагане на принудителни административни мерки;
11. дава становища относно проектите на
актове, с които министърът упражнява правата
на собственост на държавата в капитала на
търговски дружества;
12. дава становища по законосъобразността
на проектите на индивидуални административни
актове на министъра;
13. дава становища по законосъобразността
на процедури по реда на Закона за обществените
поръчки, Закона за държавната собственост,
Закона за концесиите, Закона за държавния
служител, Кодекса на труда и други, провеждани в министерството;
14. следи за законосъобразността на процедурите, свързани с възникването, изменянето
и прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения;
15. участва със свои представители в работни
групи за изработване проекти на закони и на
подзаконови нормативни актове;
16. участва със свои представители в изработването и дава становища по законосъобразността
на проекти на нормативни актове, издавани от
министъра в кръга на неговата компетентност;
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17. изготвя становища по проекти на нормативни актове или международни договори,
изпратени от други държавни органи за съгласуване;
18. участва в разглеждането на искания, постъпили по реда на Закона за обезщетяване на
собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ);
19. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до
обществена информация по Закона за достъп
до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище от съответната
дирекция за наличието на информацията и
нейния характер;
20. подготвя становища по правни въпроси,
поставени от граждани и юридически лица,
във връзка с дейността и функциите на министерството;
21. оказва правно съдействие на министъра
при осъществяване на правомощията му във
връзка с дейността на второстепенните разпоредители към него.
Чл. 23. Дирекция „Европейска координация,
връзки с обществеността и анализи“:
1. планира, координира и провежда информационната политика на министерството;
2. осигурява всекидневно публичност и
прозрачност на дейността на министерството,
като организира достъпа до информацията в
съответствие с конституционните права на
гражданите;
3. информира обществеността за политиката
на министерството и за осъществяваните от
него програми и дейности;
4. поддържа контактите с неправителствени
организации, обществени сдружения и други;
5. подготвя, координира и осъществява публичните изяви на министъра, на служители на
министерството и на представители на административните структури към него, организира
пресконференции и интервюта на министъра,
на членовете на политическия кабинет и на
водещите експерти в министерството;
6. изготвя всекидневен печатен бюлетин
на публикациите в пресата и в електронните
медии, обобщава данните за изпратените обяви
до средствата за масово осведомяване от министерството и неговите административни звена,
организира събирането и разпространяването на
информация за международни прояви в чужбина, свързани с дейността на министерството;
7. всекидневно поддържа и осъвременява
страницата на министерството в интернет, като
публикува текуща и актуална информация на
български и на английски език;
8. отговаря и осигурява своевременното получаване на отговори на запитвания на граждани
до министъра, получени на електронния адрес
на министерството;
9. работи в непрекъсната връзка и координация със звеното за връзки с обществеността
на Министерския съвет, както и със звената
за връзки с обществеността на другите министерства;
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10. съдейства за подготовката на протоколната вътрешна кореспонденция на министъра
и на министерството;
11. съдейства за подготовката на протоколната кореспонденция на министъра, осигурява
преводите при срещите с чужденци и извършва
превод и обработка на международната кореспонденция;
12. координира и подпомага организирането,
провеждането и протоколното осигуряване на
официални и работни срещи, семинари, дискусии
и кръгли маси в министерството;
13. организира, координира, подготвя участието в международни прояви и отчита международната дейност на министъра, на членовете
на политическия кабинет и на служителите на
министерството, подготвя и съгласува програмите за посещение в страната на чуждестранни
делегации и на официални гости в министерството и осъществява цялостната организация
на посещенията;
14. координира и изготвя програмата на
министъра и на представители на министерството при официални и работни посещения
в чужбина;
15. осигурява връзките на министерството
с Министерството на външните работи и с
дипломатическите и търговските представителства на Република България в чужбина с
цел осъществяване на международната дейност
и със сродни министерства от други страни
с цел сътрудничество, включително съгласувано с Министерството на външните работи
осъществява и координира сътрудничеството
с международните организации от компетентността на министъра;
16. осигурява връзките с международни
организации, включително като организира
съвместно с Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма подготовката и провеждането на заседанията на смесените междуправителствени комисии за икономическо,
търговско и научно-техническо сътрудничество,
чийто председател от българска страна е министърът или негов заместник;
17. координира организирането и осигурява
логистична подкрепа за срещите на министъра
и заместник-министрите с международни финансови и банкови институции;
18. дава становища по проекти, отнасящи се
до международни договори за сътрудничество,
двустранни спогодби, протоколи, сравнителни
анализи и отчети и др. със страни, които не
са членки на Европейския съюз, и свързани с
подготовката и изпълнението на международни програми, договори и спогодби със страни – членки на Европейския съюз, по които
министерството е страна;
19. подпомага участието на министъра и на
представители на министерството в Съвета за
регионално сътрудничество, в Инициативата
за сътрудничество в Югоизточна Европа, в
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Централноевропейската инициатива и в други
международни инициативи, в работни групи и
комисии, свързани с международното сътрудничество;
20. организира дейността за текущ обмен на
информация по въпросите на европейската координация между административните звена на
министерството, партньорите от Европейския
съюз и представителите на министерството в
Постоянното представителство на Република
България към Европейския съюз в Брюксел и
подпомага управлението на процеса на участие
на министерството в европейските структури,
институции и работни органи; участва в изготвянето и съгласуването на проекти на български
позиции и други материали от компетентност
на министерството, които се съгласуват от
Работна група 19 „Регионална политика и
координация на структурните инструменти“
към Съвета по европейските въпроси или в
рамките на Съвета;
21. проучва и анализира общественото
мнение преди провеждането на определена
политика на министерството;
22. ежедневно получава информация от
Националния статистически институт и аналитичните звена на министерствата за секторите,
чиято политика определя министерството;
23. ежедневно следи информационния поток
за изнесените в страната и в чужбина статистически данни от браншови организации и
бизнес структури;
24. ежедневно обобщава информацията,
която постъпва от аналитичните организации;
25. периодично подготвя доклади за актуално състояние на секторите, чиято политика
определя министерството;
26. посочва тенденциите на развитие на
секторите, които пряко са свързани с дейността
на министерството и на агенциите към него;
27. сигнализира министъра и политическия
кабинет за тревожни вътрешни и международни
индикации, свързани със сфери, пряко рефлектиращи върху работата на министерството;
28. подпомага министъра, политическия
кабинет, дирекциите в министерството и агенциите с актуална информация за състоянието на
секторите, за които отговаря министерството.
Чл. 24. (1) Дирекция „Информационни
системи и сигурност“:
1. осъществява дейностите, свързани с постигане на мрежова и информационна сигурност
на администрацията;
2. планира, изгражда, внедрява и развива
дейностите по информационните и комуникационните технологии и системи в министерството
и осигурява съответствието им с изискванията
на Европейския съюз;
3. планира и осигурява администрирането и
поддръжката на информационната и комуникационната инфраструктура в министерството;
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4. организира разработването и прилагането на методологии, правила и процедури в
областта на информационните технологии в
министерството;
5. осъществява общо управление и контрол
върху придобиването и ползването на хардуерни и софтуерни продукти и услуги в областта
на информационните и комуникационните
технологии;
6. координира дейностите по изпълнение
на стратегията за изграждане на електронно
правителство, следи за прилагането на стандартите, политиките и правилата за информационна сигурност и управление на риска в
администрацията;
7. ръководи периодичните оценки на рисковете за информационната сигурност и спазването
на приетите политики и процедури;
8. координира обучението на ръководителите
и служителите в административното звено във
връзка с информационната сигурност;
9. участва в организирането, тренировките
и анализа на резултатите от тренировките за
действия при настъпване на инциденти;
10. участва в изготвянето на политиките,
целите, процедурите и метриката за оценка на
информационната сигурност;
11. разследва и анализира инцидентите в
областта на мрежовата и информационната
сигурност, реакциите при инциденти и предлага действия за подобряване на мрежовата и
информационната сигурност;
12. разработва и предлага за утвърждаване
инструкции, указания и процедури, свързани с
информационната сигурност, и следи за тяхното
изпълнение;
13. следи новостите за заплахи за сигурността, отчитайки наличния в съответната администрация софтуер и хардуер, и организира
своевременното инсталиране на коригиращ
софтуер (patches);
14. разработва и предлага иновативни решения и архитектури за подобряване на информационната сигурност на съответната
администрация;
15. участва в изграждането, поддържането и
осигурява сигурността на оперирането на Единната информационна система за управление на
регионалното развитие;
16. организира, ръководи и контролира дейностите, свързани с електронно подписаните
документи в министерството;
17. организира, ръководи и контролира
дейностите, свързани с придобиването, използването, подновяването и прекратяването
на удостоверенията за универсален електронен
подпис на служителите на министерството;
18. разработва план на министерството за
привеждане от мирно във военно положение
и организира изпълнението на мероприятията
по подготовката за работа във военно време;
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19. организира разработването на военновременния план и осъществява неговото поддържане и коригиране в съответствие с утвърдена
методология за военновременно планиране;
20. организира участието на министерството
в осигуряване защитата на гражданите при бедствия и осигурява поддържането на пунктове
за управление в техническа готовност;
21. контролира изпълнението на задачите
по подготовката за работа във военно време;
22. организира денонощно дежурство за
поддържане на готовност за оповестяване на
министерството и подведомствените му структури при привеждане на страната от мирно във
военно положение;
23. организира и осигурява взаимодействието с Министерството на отбраната и с
другите министерства и ведомства в процеса
на отбранителното планиране по отношение
на поддържането и използването на инфраструктурата и осигуряването на необходимите
граждански ресурси за отбраната на страната;
24. планира, разпределя и отчита бюджетните
средства по изграждането и експлоатацията на
комуникационно-информационна система за
управление и отбранително-мобилизационна
подготовка;
25. осигурява дейностите на министерството
по участието на Република България в НАТО,
планира, разпределя и отчита финансовите
средства за осигуряване дейностите на министерството по участието на Република България
в НАТО;
26. организира спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната
информация (ЗЗКИ) и разработва план за
защита на класифицираната информация при
положение на война, при военно или друго
извънредно положение;
27. разработва план за охрана на министерството чрез физически и технически средства
и следи за неговото изпълнение;
28. участва при разработването на системата
за защита на автоматизираната информационна
система (АИС) и контролира използването на
криптографски средства;
29. организира и поддържа регистратури за
класифицирана информация – национална и
европейска, и осъществява контрол относно
определяне нивото на класификация, регистрация, движението, съхраняването и опазването
от нерегламентиран достъп на материалите
и документите, съдържащи класифицирана
информация;
30. издава и съответно отнема в определените от закона случаи разрешения за достъп
до класифицирана информация – държавна
тайна, до ниво „Поверително“ и води регистър
на проучените лица;
31. взаимодейства и предоставя информация на Държавната комисия по сигурността
на информацията (ДКСИ) съгласно ЗЗКИ и
отговаря за изпълнението на задължителните
указания на комисията;
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32. организира и провежда обучение на
служителите в министерството в областта на
защитата на класифицираната информация;
33. периодично и при поискване дава отчет
пред министъра и пред председателя на ДКСИ
за изпълнението на дейностите по защита на
класифицираната информация;
34. регистрира, получава, изпраща, разпределя, изработва, размножава, предоставя
и съхранява класифицираната информация в
съответствие с изискванията на ЗЗКИ и отговаря
за правилното отчитане, приемане, използване,
раздаване, събиране, съхраняване и опазване
на материалите, съдържащи класифицирана
информация;
35. предлага конкретни мерки и организира
изпълнението им за отстраняване на съществуващите слабости и нарушения по отношение на
регистратурата и опазването от нерегламентиран
достъп до класифицираната информация;
36. организира, осигурява и контролира охранителния и пропускателния режим по отношение на външните посетители и служителите
в министерството;
37. поддържа регистър на обектите и системите от критичната инфраструктура и на
потенциално опасните обекти и дейности,
анализира обстановката, изготвя прогнози и
прави предложения за прилагане на превантивни мерки и за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи;
38. поддържа регистър на актовете за държавна собственост на имоти, свързани с
класифицирана информация, представляваща
държавна тайна, или със сигурността и отбраната на страната.
(2) Дирекцията се ръководи от служителя
по сигурността на информацията, който е на
пряко подчинение на министъра.
Чл. 25. Дирекция „Обществени поръчки“:
1. планира, организира и координира всички
дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени
поръчки и изготвя график за тяхното провеждане
през съответната година;
2. разработва документациите по процедурите
за възлагане на обществени поръчки;
3. провежда процедурите за възлагане на
обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за
обществените поръчки на Европейската общност
и националното законодателство, като носи отговорност за законосъобразното им провеждане;
4. изготвя договорите за възлагане на обществени поръчки и организира сключването
им, осъществява наблюдение и контрол върху
изпълнението им съвместно с отговорното
административно звено, от което получава
своевременно необходимата информация;
5. води регистър за проведените процедури
за възлагане на обществени поръчки през съответната година;
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6. подготвя становища по проекти на актове във връзка с прилагането на Закона за
обществените поръчки и подзаконовите актове;
7. подготвя и изпраща за публикуване в нормативно установените срокове на необходимата
информация при възлагането на обществени
поръчки до Агенцията по обществени поръчки, до електронната страница на „Държавен
вестник“ и до Европейската комисия;
8. съхранява документацията по проведените процедури за възлагане на обществените
поръчки;
9. разработва вътрешните правила на министерството по Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му;
10. изготвя становища и съдейства за изграждане на правна защита при подадени жалби във
връзка с проведени процедури за възлагане на
обществени поръчки.
Раздел VII
Специализирана администрация
Чл. 26. Специализираната администрация
е организирана във:
1. Главна дирекция „Гражданска регистрация
и административно обслужване“;
2. Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“;
3. Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“;
4. Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“;
5. дирекция „Европейски инфраструктурни
проекти“;
6. дирекция „Търговски дружества и държавни
предприятия“;
7. дирекция „Държавна собственост и жилищна политика“;
8. дирекция „Концесии“;
9. дирекция „Устройство на територията“;
10. дирекция „Технически правила и норми“;
11. дирекция „Инвестиционна дейност“.
Чл. 27. (1) Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“
(ГРАО):
1. подпомага министъра при осъществяване
на методическото ръководство и контрола на
дейностите, свързани с гражданското състояние,
гражданската регистрация и автоматизираните
информационни фондове;
2. изготвя становища и предложения по
въпроси на гражданската регистрация;
3. подготвя и участва в разработването на
проекти на нормативни актове, свързани с
дейността на дирекцията;
4. разработва методически указания за общините във връзка с поддържането на регистрите
по гражданското състояние, регистрите на населението, автоматизираните информационни
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фондове на Единната система за гражданска
регистрация и административно обслужване на
населението (ЕСГРАОН);
5. организира процесите по интеграция на
автоматизираните информационни фондове на
национално равнище с други информационни
системи;
6. ръководи и организира развитието на
информационната система за гражданска регистрация и административно обслужване;
7. ръководи експлоатационното поддържане
на автоматизираните информационни фондове
на национално равнище;
8. осигурява и поддържа програмното осигуряване на локалната база данни (ЛБД) „Население“ и на регионалната база данни (РБД)
„Население“, ползвана на областно и общинско
равнище;
9. организира и ръководи дейностите по
зареждане и презареждане на ЛБД и РБД
„Население“ от Националната база данни „Население“ (НБД „Население“);
10. осигурява и поддържа приложния софтуер
за автоматизираните информационни фондове
на национално равнище;
11. поддържа националния регистър на
единните граждански номера;
12. поддържа националния класификатор на
постоянните и настоящите адреси;
13. извършва административно обслужване
на физически и юридически лица съгласно
нормативните разпоредби;
14. извършва дейности, свързани с предоставяне на достъп до НБД „Население“;
15. осъществява дейности по защитата на
личните данни, съдържащи се в автоматизираните информационни фондове на регионално
и национално равнище.
(2) Главна дирекция „ГРАО“ има териториални звена в административните центрове на
областите, на които е разделена територията
на Република България.
(3) Териториалните звена „ГРАО“:
1. методически ръководят и контролират
дейностите, свързани с гражданското състояние,
гражданската регистрация и автоматизираните
информационни фондове на общините/кметствата от областта;
2. организират и отговарят за ежедневното
получаване на актуализационни файлове от
общините;
3. обединяват и ежедневно изпращат информацията за актуализиране на автоматизираните информационни фондове на национално
равнище;
4. извършват визуален контрол на обработените актуализационни съобщения;
5. осъществяват дейността по даване и промяна на единен граждански номер и издават
удостоверения за верен единен граждански
номер;
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6. методически подпомагат и контролират
дейностите на общинските администрации по
актуализацията на ЛБД „Население“;
7. поддържат регионални бази данни „Население“ на областно равнище;
8. приемат, разпределят и изпращат информация за актуализиране на ЛБД „Население“;
9. извършват дейности по актуализиране
националния класификатор на постоянните и
настоящите адреси;
10. изготвят отговори на постъпили писма
от общините, държавните органи и институции от областта по въпроси на гражданската
регистрация.
Чл. 28. (1) Главна дирекция „Програмиране
на регионалното развитие“ (ПРР):
1. изпълнява функциите на управляващ
орган на Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007 – 2013 г. и всички произтичащи
от това задължения и отговорности съгласно
регламентите на Европейския съюз (ЕС) и
Структурните фондове, в т.ч.:
а) организира, координира и съгласува в
рамките на координационния механизъм на
Националния план за развитие и Националната
стратегическа референтна рамка изработването
и управлението на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.;
б) ръководи дейността на териториалните
звена в районите от ниво 2;
в) организира разработването и актуализирането на системи от индикатори за мониторинг
на Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013 г.;
г) осигурява разработването и публикуването на покани по схеми за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.
и организира оценката на постъпилите проектни
предложения;
д) подготвя и сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013 г.;
е) извършва оценка на риска и осъществява
оперативно, финансово и процедурно наблюдение на операциите, финансирани от програмата;
ж) осъществява предварителен, текущ и
последващ контрол върху изпълнението на
сключените договори с бенефициенти по
Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013 г.;
з) организира, председателства и осигурява
технически и административно заседанията на
Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. и
изпълнява функциите на секретариат; отговаря
за изпълнението на решенията, взети по време
на заседанията на комитета;
и) отговаря за изграждането и поддръжката на система за събиране на достоверни
финансови и статистически данни относно
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прилагането на индикаторите за мониторинг
и оценка и въвежда редовно информация към
Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Министерството на финансите;
к) осигурява провеждането на предварителна,
междинна и последваща оценка на управляваната програма;
л) носи отговорност за въвеждането и
използването от страна на бенефициентите и
други участващи звена, ангажирани в управлението и изпълнението на програмата, на
отделна счетоводна система за всички предвидени дейности, финансирани в рамките на
Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013 г.;
м) извършва плащания и трансфер на средства до бенефициентите по Оперативна програма
„Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.;
н) следи за законосъобразността на финансовите операции чрез въвеждането на системи
и мерки за надеждно финансово управление
и контрол;
о) извършва наблюдения и прилага корективни мерки съгласно изискванията на Европейската комисия (ЕК) при констатиране на
нередности;
п) осигурява публичност и обществена осведоменост за дейности, свързани с изпълнението
на Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013 г.;
р) изготвя годишни доклади и заключителен
доклад за изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.
и ги представя за одобряване от Комитета за
наблюдение и от Съвета за управление на средствата от Европейския съюз към Министерския
съвет, преди да бъдат представени на ЕК; след
одобряване от комитета представя докладите
на ЕК чрез централното координационно звено
в администрацията на Министерския съвет;
с) осъществява мониторинг на системите
за управление и контрол на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. и
гарантира надеждна одитна пътека;
т) провежда процедури за възлагане на обществени поръчки във връзка с изпълнението
на приоритетна ос „Техническа помощ“ на
Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013 г.;
у) верифицира, че разходите са действително
извършени от бенефициентите по операциите
и са в съответствие с правилата на Общността
и на страната;
ф) гарантира наличието на система за вписване и съхраняване в компютризиран вид на
счетоводните документи за всяка операция по
Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013 г. и набора от данни, необходими
за изпълнението, финансовото управление,
наблюдение, проверка, одит и оценка;
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х) гарантира, че Сертифициращият орган
получава цялата необходима информация по
процедурите и верификациите, извършени по
отношение на разходите за целите на сертификацията.
(2) Главна дирекция „ПРР“ се ръководи
от главен директор. В изпълнение на своите
правомощия главният директор се подпомага
от двама заместник главни директори.
(3) Главна дирекция „ПРР“ има териториални
звена в районите от ниво 2.
Чл. 29. (1) Главна дирекция „Управление
на териториалното сътрудничество“ изпълнява:
1. функциите на Управляващ орган на програмите за трансгранично сътрудничество по
Инструмента за предприсъединителна помощ
(България и Македония, България и Сърбия
и България и Турция);
2. функциите на Национален партниращ
орган за оперативните програми за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници
на ЕС (България и Румъния и България и
Гърция), за Съвместната оперативна програма
за трансгранично сътрудничество „Черно море
2007 – 2013“ и за оперативната програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа;
3. функциите на Национално звено за контакт
и/или Информационно звено по Съвместната
оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013“, оперативната програма за транснационално сътрудничество
в Югоизточна Европа, оперативната програма з а м е ж д у р е г и о н а л н о с ъ т р у д н и ч е с т в о
„ И Н Т Е Р РЕГ IVС“, оперативната програма
„ИНТЕРАКТ 2007 – 2013 – добро управление
за програмите за териториално сътрудничество“ и оперативната програма „ЕСПОН
2013 – Европейска мрежа за наблюдение на
териториалното развитите и сближаване“ и
оперативната програма УРБАКТ II „Мрежа
за градско развитие“;
4. функции по осигуряване правомощията
на министъра съгласно Националните правила
относно Европейските обединения за териториално сътрудничество (ЕОТС);
5. функциите на Изпълнителна агенция по
Програма ФАР, ТГС и ИСС по смисъла на
Меморандума за разбирателство за създаване
на Национален фонд между правителството на
Република България и ЕК.
(2) Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“:
1. предоставя на ЕК статистически и финансови данни относно управлението, наблюдението
и оценката на програмите;
2. изготвя и актуализира необходимите
документи, свързани с администрирането на
програмите;
3. участва в Съвместните комитети за
наблюдение и в Съвместните направляващи
комитети по програмите;
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4. създава технически секретариати и/
или информационни звена по програмите за
териториално сътрудничество и координира
дейността им;
5. осигурява изпълнението на програмите и
проекти в съответствие с регламентите на ЕС;
6. изготвя или възлага изготвяне на необходимите тръжни документи, провежда тръжни
процедури, подготвя и сключва договори за
изпълнение на проекти, финансирани от ЕС;
7. отговаря за правилното административно
управление, в т.ч. наблюдение, финансово управление, счетоводно отчитане, разплащане и
архивиране в съответствие с изискванията на
ЕК и националното законодателство;
8. изготвя или участва в изготвянето на периодична оценка и доклади по изпълнението
на програмите;
9. изготвя и съгласува двустранни и многостранни договори, меморандуми за разбирателство и споразумения, свързани с управлението
и изпълнението на програми и проекти за
териториално сътрудничество;
10. изпълнява мерки за осигуряване на
информираност, публичност и прозрачност
относно дейностите, свързани с управлението
и изпълнението на програмите;
11. подготвя и провежда процедурите за
избор на оценители и контрольори от българска страна по програмите за териториално
сътрудничество;
12. прилага процедурите за превенция, разкриване и докладване на нередности и измами, като прилага корективни мерки съгласно
изискванията на ЕК;
13. обезпечава информационното обслужване
на програмите за териториално сътрудничество;
14. създава, поддържа и актуализира система
за управление на човешките ресурси;
15. отговаря за всички дейности, свързани
с изпълнението на програмите за териториално сътрудничество и приключването на
Програма ФАР;
16. изпълнява дейности, свързани с Европейските обединения за териториално сътрудничество в съответствие с Правилникa за реда
за водене на регистрите при Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
на ЕОТС със седалище в Република България
и на българските юридически лица, които
членуват в ЕОТС, чието седалище се намира
в друга държава – членка на ЕС.
(3) Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е правоприемник на
всички права и задължения по програмите за
териториално сътрудничество и Програма ФАР.
(4) Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ се ръководи от главен
директор. В изпълнение на своите правомощия
главният директор се подпомага от заместник
главен директор.
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(5) Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ има териториални звена в трансграничните райони – допустимите райони от българска страна за
кандидатстване по отделените програми за
трансгранично сътрудничество, извършващи
наблюдение и оценка на риска на проекти
по многонационални програми, в които Република България участва.
Чл. 30. (1) Главна дирекция „Стратегическо
планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“:
1. в областта на регионалното развитие:
а) анализира информация, извършва проучвания и разработва концепции, стандарти и
схеми за регионално и местно развитие;
б) подготвя предложения за усъвършенстване
на националното законодателство и хармонизация със законодателството на ЕС в областта
на регионалното развитие;
в) изготвя методически указания за разработ
ване и изпълнение на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие;
г) организира изработването и актуализацията на националната стратегия за регионално
развитие и регионалните планове за развитие;
д) координира и контролира ефективното
и ефикасното изпълнение на документите за
стратегическо планиране на регионалното
развитие през периода на тяхното действие;
е) оказва методическа помощ и координира
дейността на регионалните съвети за развитие,
включително за осъществяване на регионална
координация при изпълнението на оперативните
програми, съфинансирани от фондовете на ЕС;
ж) координира и контролира изграждането, поддържането и оперирането на Единната
информационна система за управление на
регионалното развитие;
з) разработва и реализира мерки за ресурсно осигуряване, институционално изграждане
и укрепване на капацитета за управление на
регионалното развитие;
и) осигурява информация и публичност на
държавната политика за регионално развитие;
2. в областта на административно-териториалното устройство и децентрализацията:
а) организира работата по изпълнение на
мерките от Програмата за изпълнение на
Стратегията за децентрализация и подпомага
дейността на Съвета по децентрализация на
държавното управление към Министерския
съвет (СДДУ);
б) координира дейността на министерствата
и дирекциите на министерството, свързана с
изпълнение на мерките, по които министерството е водеща институция за реализиране на
децентрализацията;
в) подготвя заповедта за определяне поименния състав на Съвета по децентрализация
на държавното управление по предложение на
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съответните министри и на Управителния съвет
на Националното сдружение на общините в
Република България (НСОРБ);
г) актуализира системата от показатели за
разработване на годишни доклади, организира
изготвянето им за изпълнение на мерките от
Програмата за изпълнение на Стратегията за
децентрализация и ги внася за обсъждане на
заседание на СДДУ;
д) разработва и организира разработването
на нормативни актове, регламентиращи дейността на местните и териториалните власти
и административно-териториалното устройство
на страната;
е) дава становища по проекти на закони и
подзаконови нормативни актове, свързани с
правомощията и функциите на териториалните
органи на държавната власт и административно-териториалното устройство;
ж) поддържа категоризацията на административно-териториалните и териториалните
единици в страната и подготвя заповеди за
актуализирането є;
з) подпомага поддържането и актуализацията на Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните
единици и на Националния регистър на населените места;
и) осигурява методическа помощ на областните управители и кметовете на общини
за усвояване на децентрализираните функции
и дейности и съвместното им изпълнение със
средствата на междуобщинското коопериране
и сдружаването, на развитие на гражданското
общество и усъвършенстване на административно-териториалното устройство;
к) подпомага провеждането на процедури
по Закона за административно-териториалното
устройство на Република България, дава становища и организира внасянето на материалите
за разглеждане от Министерския съвет;
л) инициира, координира и участва в различни проекти и програми, имащи пряко отношение към общинските приоритети, в т.ч.
иновационни стратегии, проекти в подкрепа
на местните общности и обучения и форуми
за по-ефективно самоуправление;
м) подпомага изграждането на обществените
съвети за разширено участие на гражданите в
процеса на формиране и провеждане на местни
политики;
н) участва в редовните сесии на органи и
работни групи към Съвета на Европа и координира връзката между европейските институции
и местните и регионалните власти в Република
България и подпомага участието на българските представители в европейските комитети на
местните власти;
о) координира работата по изпълнението на
Стратегията за иновации и добро управление на
местно ниво на Съвета на Европа и участието
на българските общини.
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(2) Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“ се ръководи
от главен директор. В изпълнение на своите
правомощия главният директор се подпомага
от двама заместник главни директори.
(3) Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“ има териториални
звена в районите от ниво 2, които:
1. участват в разработването на регионалните
планове за развитие;
2. осъществяват координация и взаимодействие с централните и териториалните структури
на изпълнителната власт за изпълнение на
регионалните планове за развитие;
3. участват в изграждането, поддържането и
оперирането на единната информационна система за управление на регионалното развитие;
4. участват в изготвянето на докладите за
наблюдението на изпълнението на регионалните
планове за развитие;
5. изготвят периодични справки за процеса
на планиране и изпълнение на регионалните
планове за развитие;
6. изпълняват функциите на секретариат на
съответния регионален съвет за развитие, като:
а) организират подготовката и осигуряват
условия за протичането на заседанията на регионалния съвет за развитие;
б) подготвят документите и материалите,
необходими за заседанията на регионалния
съвет за развитие;
в) участват в изготвянето на протоколите от
заседанията на регионалния съвет за развитие;
г) организират документооборота и поддържат архива на регионалния съвет за развитие;
д) подпомагат председателя в неговата работа
по подготовка на предложенията и проектите
на решения, които се внасят за обсъждане и
приемане от регионалния съвет за развитие;
е) координират изпълнението на решенията
на регионалния съвет за развитие;
ж) съдействат за осъществяване на комуникация и взаимодействие на членовете на
регионалния съвет за развитие;
з) осъществяват взаимодействие с централните и териториалните структури на изпълнителната власт при изпълнението на решенията
на съвета;
и) подпомагат технически дейността на регионалния координационен комитет съгласно
вътрешните правила за неговата дейност;
к) изпълняват и други функции, възложени
им от министъра или от председателя на съвета
за регионално развитие.
Чл. 31. Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти“:
1. участва в подготовката на проектите за
финансиране от Кохезионния фонд по Регламент 1164/94, както и от Кохезионния фонд и
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Структурните фондове на ЕС и международните
финансови институции в координация с Министерството на финансите и Министерския съвет;
2. участва в изпълнението, наблюдението и
контрола на проектите, финансирани от Кохезионния фонд по Регламент 1164/94, както и
от Кохезионния фонд и Структурните фондове
на ЕС;
3. осъществява правилното административно, техническо и финансово управление
и наблюдение на проектите, финансирани от
ЕС и международните финансови институции,
управлявани от дирекцията, в съответствие с
изискванията на ЕК и националното законодателство, в т. ч.:
а) поддържа контакти със съответните дирекции в администрацията на Министерския
съвет, Министерството на финансите и Министерството на околната среда и водите, с областните администрации, общините и регионалните
В и К дружества по въпроси, свързани с участие
в подготовката, изпълнението, наблюдението
и контрола на проектите, финансирани от ЕС
и международните финансови институции, управлявани от дирекцията;
б) организира и провежда тръжни процедури
по управляваните проекти в съответствие с изискванията на ЕК, международните финансови
институции и българското законодателство;
в) изготвя и представя месечни, 6-месечни
и годишни доклади за напредъка на проектите,
изпълнявани от дирекцията, пред съответните
европейски и национални органи и наблюдаващи институции;
г) изготвя и представя информация относно работата, структурата и административния
капацитет на дирекцията, справки за състоянието на проектите, управлявани от дирекцията,
изисквани от Генерална дирекция „Регионална
политика“ на ЕК, администрацията на Министерския съвет, дирекция „Национален фонд“ на
Министерството на финансите, от Министерството на околната среда и водите и др.;
4. периодично въвежда данни в електронната
система за управление и информация относно
напредъка по проектите, финансирани от ЕК
и международните финансови институции, управлявани от дирекцията;
5. осъществява финансово управление и
счетоводно отчитане, като:
а) осигурява съответствие с българското
счетоводно законодателство на проектите, финансирани от ЕС и международните финансови
институции, управлявани от дирекцията;
б) поддържа и въвежда информация във
всички модули в системата за финансова и
счетоводна отчетност САП в реално време;
6. извършва плащания по сключените договори в рамките на проектите, финансирани от
ЕС и международните финансови институции,
управлявани от дирекцията;
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7. изготвя необходимите документи за съответните звена в Министерството на финансите
във връзка с проектите, финансирани от ЕС и
международните финансови институции, управлявани от дирекцията;
8. поддържа информационна система за
финансовата отчетност на средствата от ЕС,
международните финансови институции и националния бюджет съгласно изискванията на ЕК
и националното законодателство за проектите,
управлявани от дирекцията;
9. подготвя и представя финансова информация пред Министерството на финансите, ЕК
и други институции, осъществяващи финансов
контрол във връзка с финансовото състояние
на проектите, управлявани от дирекцията;
10. осигурява условия за независими проверки
и финансов контрол от компетентните национални и международни органи на проектите,
управлявани от дирекцията;
11. прилага изискванията на ЕК в съответствие с разширената децентрализирана система
(с последващ контрол) за изпълнение на проектите, финансирани от ЕС и международните
финансови институции, в т.ч.:
а) осигурява ясно и точно разделение на
отговорностите чрез обособяване на функционално самостоятелни административни
единици в рамките на отделите в структурата
на дирекцията;
б) извършва качествен контрол на тръжните
досиета с цел спазване изискванията на ЕК и
националното законодателство в процеса на
договаряне;
в) извършва технически контрол на дизайна
на техническите задания и техническите спецификации с цел постигане на целите, заложени
в съответните финансови меморандуми;
г) извършва предварителен контрол на
процесите на договаряне и разплащане за
гарантиране на съответствие с процедурите и
нормативните изисквания на ЕК и Република
България в тази сфера;
12. извършва подготовка за изпълнение на
изискванията на ЕК за усвояване на средствата
от Структурните фондове на ЕС;
13. организира и координира дейностите,
свързани с осигуряване на публичност и проз
рачност относно получените от ЕС и международните финансови институции средства по
проектите, управлявани от дирекцията.
Чл. 32. Дирекция „Търговски дружества и
държавни предприятия“:
1. подпомага министъра при изпълнението
на правата и задълженията му като представител на държавата собственик в търговските
дружества и в държавните предприятия;
2. подготвя актовете и документите по упражняване от министъра правото на собственост на държавата в търговските дружества и
в държавните предприятия;
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3. организира изпълнението на възложените
задачи по отношение на държавното участие в търговските дружества и в държавните
предприятия, като осъществява методическо
ръководство по въпросите, свързани с финансово-икономическото състояние, счетоводната
отчетност и данъчното облагане; организира
предварителната подготовка и приемането от
работни групи на годишните финансови отчети
за съответната календарна година на търговските дружества и държавните предприятия;
4. осигурява участието на представители на
държавата в общите събрания на съдружниците
и на акционерите в търговските дружества с над
50 на сто държавно участие;
5. подготвя актовете за образуване, пре
образуване, преструктуриране и прекратяване на
търговските дружества и на държавните предприятия, включително на техните поделения,
участието им в други дружества, за въвеждане
на чуждестранни инвестиции и публично-частни
партньорства; оказва съдействие на търговските
дружества и на държавните предприятия за
повишаване на конкурентоспособността им и
за извършване на дейност в чужбина;
6. организира изпълнението на възложените
задачи по отношение на придобиването и разпореждането с недвижими имоти, дълготрайни
материални и финансови активи на търговските
дружества и на държавните предприятия, както и предоставянето на недвижими имоти на
ведомства и други държавни структури;
7. изготвя договорите за управление на
органите на управление и контрол на търговските дружества и на държавните предприятия
и следи за изпълнението им;
8. организира провеждането на политиката на
министерството по отношение на търговските
дружества и държавните предприятия, обявени
в ликвидация и несъстоятелност, относно назначаване и освобождаване на ликвидатори и
тяхната дейност, процесите за осребряване на
имуществото и покриване на задълженията към
кредиторите, приключването на ликвидациите
и заличаването на дружествата от търговския
регистър;
9. подпомага изграждането на звената за
вътрешен одит в търговските дружества и в
държавните предприятия и одитни комитети
в предприятията, извършващи дейност от обществен интерес;
10. координира дейността, организира и
участва в заседанията на отрасловия съвет за
тристранно сътрудничество и свързаните с него
помощни консултативни органи и работни групи:
а) свързани с прилагането на Закона за
здравословни и безопасни условия на труд;
б) при приемането на решения за минималните осигурителни доходи по квалификационни групи професии и специалности
в икономическите дейности „строителство“,
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„събиране, пречистване и разпределение на
вода“ и „строителство на пътища, самолетни
писти и спортни съоръжения“;
11. осъществява контакти и координация
с органите на Агенцията за държавна финансова инспекция във връзка с постъпващите в
дирекцията доклади за финансова инспекция,
както и с Националната агенция за приходите,
с Агенцията за държавни вземания и с Националния осигурителен институт;
12. осигурява контакти и координация с
органите на Министерството на вътрешните
работи, следствените органи и прокуратурата
и подготвя документите за предявяване на искове срещу органите за управление и контрол
в търговските дружества и в държавните предприятия и за назначаването на представител
за водене на процес срещу тях;
13. поддържа и актуализира регистър на
търговските дружества с държавно участие и
на държавните предприятия в съответствие с
нормативната уредба;
14. създава и поддържа регистър с досиета на
недвижимите имоти на търговските дружества
и на държавните предприятия;
15. подпомага министъра при изпълнение
на задълженията му, произтичащи от чл. 18 на
отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
относно въпросите за определяне дела на
правоимащите лица и води регистър по чл. 6,
ал. 9 ЗОСОИ, като:
а) предоставя информация от архива на
министерството на Агенцията за приватизация
по отношение на наличието/липсата на реституционни претенции;
б) предоставя информация от архива на
министерството на Централния депозитар и
на търговските дружества по отношение на
обезщетения с акции/дялове в отговор на
реституционни претенции;
в) подготвя кореспонденцията във връзка
с промяната на обстоятелствата по реституционни преписки;
16. съхранява и носи отговорност за цялата
документация на сделките по раздържавяването
след тяхното приключване, за документите, получени като платежни средства, и на заложните
джира и предоставя информация на Агенцията
за приватизация, Агенцията за следприватизационен контрол, органите на съда, прокуратурата
и на полицията по тяхно искане.
Чл. 33. Дирекция „Държавна собственост
и жилищна политика“:
1. подпомага министъра при разработването
на политика по управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, и при
осъществяването на общо ръководство при
управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, както и при изпълнението на
задълженията му по разработване и провеждане
на държавната жилищна политика;
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2. подготвя проекти на стратегии, концепции,
национални програми и планове за действие
по проблеми на собствеността върху имоти и
за развитието на жилищния сектор;
3. разработва проекти на нормативни актове, свързани с държавната собственост и
жилищната политика, разработва методически
указания по прилагането на нормативните
актове, свързани с държавната собственост и
жилищната политика;
4. подпомага дирекция „Концесии“ при подготовка на документацията по процедурите за
отдаване под наем на морски плажове, които
не са предоставени на концесия;
5. контролира и координира регистрацията
и актуването на имоти – държавна собственост, като:
а) съставя актове за обекти – изключителна
държавна собственост, и води регистър за тях;
б) води на отчет съставените от областните
управители актове за имоти – държавна собственост, и поддържа информационна система
за имотите – държавна собственост;
в) отписва от актовите книги актове за имоти – държавна собственост, имоти – публична
държавна собственост, както и тези, свързани с
държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно
или чието основание за актуване е отпаднало;
6. изготвя предложения за управление и
разпореждане с имоти – държавна собственост:
а) подготвя проекти на актове на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне
право на управление на ведомства и общини
върху имоти – държавна собственост, както и
за промяна на характера на собствеността на
имоти – държавна собственост;
б) подготвя проекти на актове на Министерския съвет за разпореждане с имоти – държавна
собственост, или части от тях;
в) подготвя становища и предложения за
даване на съгласие при замяна, делба и прекратяване на съсобственост;
г) организира и провежда търгове за продажба на имоти – държавна собственост, чиято
данъчна оценка е над 500 хил. лв.;
д) подготвя проекти на актове на Министерския съвет за предоставяне под наем на
имоти – държавна собственост, на централните
ръководства на парламентарно представените
политически партии и коалиции;
е) подготвя проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части
от имоти – частна собственост, предназначени
за изграждане на национални инфраструктурни
обекти;
7. изследва състоянието на съществуващия
жилищен фонд и предлага мерки за количествено и качествено подобряване на състоянието му
с оглед повишаване на жилищната задоволеност,
както и за усъвършенстване на управлението
и поддържането му;
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8. координира изпълнението на национални
програми и проекти за обновяване на жилищните сгради и за подобряване на жилищните
условия в Република България.
Чл. 34. Дирекция „Концесии“:
1. организира и осъществява концесионната
политика и дейностите по предоставяне на концесии за услуги на морски плажове, концесии
за добив на подземни богатства – строителни
материали, скалнооблицовъчни материали и
технологични отпадъци, използвани за суровина в строителната индустрия, концесии за
услуги и/или строителство на водоснабдителни и канализационни системи, концесии за
услуги и/или строителство на други обекти
от обществен интерес – обекти на концесия,
предвидени със закон;
2. организира подготвителните действия по
предоставянето на концесии за услуги и/или
строителство по реда на Закона за концесиите
и правилника за прилагането му;
3. организира и осъществява дейността по
предоставяне под наем на морските плажове
и по сключването на договори за наем на
морските плажове, които не са предоставени
на концесия;
4. организира дейността по даване на разрешения за проучване на строителни материали,
скалнооблицовъчни материали и технологични
отпадъци, използвани за суровина в строителната индустрия;
5. участва в комисии и/или работни групи,
изготвящи предложения за промени, изменения
и/или допълнения на нормативни и поднормативни актове, регламентиращи процесите на
концесионирането и концесионната политика;
6. планира и следи аналитично приходите и
разходите по концесионната дейност и разрешенията за проучване на строителни материали,
скалнооблицовъчни материали и технологични
отпадъци, използвани за суровина в строителната индустрия;
7. съгласува цялостните проекти за проучване на подземни богатства – строителни и
скалнооблицовъчни материали, и проверка на
отчетите за изпълнението им;
8. съгласува цялостните и годишните проекти
за добив и първична преработка на подземни
богатства по предоставени концесии;
9. съгласува проектите за рекултивация на
концесионните площи;
10. извършва проверка на докладите за изпълнението на концесионните договори и на
годишните работни и инвестиционни програми
на концесионерите на морски плажове;
11. извършва проверка, съгласуване и контрол
по схемите за разполагане на преместваеми
обекти върху морските плажове;
12. осъществява текущ контрол по изпълнението на действащите концесионни договори на
обектите по т. 1 и на договорите за отдаване
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под наем на морски плажове чрез планирани
проверки на място, чрез извънредни внезапни
проверки и чрез документални проверки;
13. осъществява контрол на изпълнението
на условията на концесиите и задълженията на
концесионерите по концесионните договори за
обектите по т. 1, включващ проверка и анализ
на документите по изпълнението на задълженията на концесионерите;
14. осъществява контрол по изпълнението
на задълженията за концесионните плащания
по действащите концесионни договори, включително сроковете за изпълнението им, наложените санкции и неустойки за неизпълнение
на задължения по концесионните договори на
обектите по т. 1;
15. организира и осъществява цялостен
контрол по изпълнението на задълженията на
наемателите по договорите за наем за морски
плажове;
16. подготвя и изпраща електронни формуляри до Националния концесионен регистър за
предоставените концесии, включително непрекъснатото им поддържане в актуално състояние;
17. подготвя и изпраща формуляри на хартиен
носител до Единния регистър на разрешенията за търсене и/или проучване на подземни
богатства и кадастъра на площите;
18. съставя, поддържа и съхранява електронни досиета за всеки концесионен договор на
обектите по т. 1 и за договорите за отдаване
под наем на морски плажове.
Чл. 35. Дирекция „Устройство на територията“:
1. подпомага министъра при осъществяването на държавната политика по устройство
на територията, координирането на дейността
на централните и териториалните органи на
изпълнителната власт, на органите на местното
самоуправление и местната администрация и
методическото ръководство върху цялостната
дейност по устройство на територията;
2. извършва мониторинг по прилагането
на нормативните актове в областта на устройството на територията, прави предложения и
съвместно с компетентните дирекции на министерството и други администрации разработва
проекти на нормативни актове по устройство
на територията;
3. разработва методически указания, които се публикуват на интернет страницата на
министерството по въпроси, свързани с противоречиво прилагане на нормативна уредба
от органите на държавната и местната власт;
4. оказва методическа помощ и при необходимост нейни експерти участват в дейността на експертните съвети по устройство на
територията към общинските и областните
администрации;
5. изготвя становища и съгласува проекти на
устройствени схеми и планове и техни изменения
съгласно Закона за устройство на територията
и Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие;
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6. изготвя становища по проекти на нормативни актове на други държавни органи,
отнасящи се до устройството на територията;
7. подпомага министъра при възлагането на
изработването на устройствени схеми, общи
устройствени планове и подробни устройствени
планове;
8. проучва и изготвя отговори на предложения, жалби и сигнали на физически и юридически лица по въпроси, свързани с устройството
на територията;
9. участва в български и международни органи и организации по устройство на територията,
осигуряващи дейността по хармонизиране на
нормативните актове с европейските норми и
стандарти;
10. организира и осигурява дейността на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика (НЕСУТРП)
за разглеждане проекти на устройствени схеми,
общи и подробни устройствени планове, както
и специфични правила и нормативи към тях
съгласно Закона за устройство на територията
и Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие;
11. подпомага министъра при назначаване на
специализирани експертни съвети за специални
обекти, свързани с отбраната и сигурността на
страната;
12. подготвя актовете на министъра за
разрешаване изработването, приемането и
одобряването на:
а) устройствени схеми с национално и регионално значение;
б) общи устройствени планове на черноморските общини;
в) общи и подробни устройствени планове
с обхват повече от една област, за селищни
образувания с национално значение, за обекти
с национално значение и за обекти на транспортната техническа инфраструктура;
13. подпомага министъра при съгласуване
и одобряване на инвестиционни проекти и
издаване на разрешения за строеж за обекти
на техническата инфраструктура с обхват и
значение за повече от една област и за обекти
с национално значение;
14. подпомага министъра при разглеждане
на предложения на общински съвети за допускане на отклонения при условията и по реда
на Закона за устройство на територията и
подзаконовите нормативни актове;
15. подпомага министъра при регистриране
и издаване на удостоверения за въвеждане в
експлоатация на завършени строежи съгласно
правомощията му и води регистър на издадените удостоверения;
16. води регистър на техническите паспорти
на завършените строежи, за които разрешението за строеж е издадено от министъра, и на
обектите с национално значение;
17. организира, поддържа и осигурява ползването на архива на НЕСУТРП.
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Чл. 36. Дирекция „Технически правила и
норми“:
1. организира и ръководи цялостната дейност
по прилагането на Директива 89/106 на Съвета
на ЕО от 21 декември 1998 г. за хармонизиране
на законите, наредбите и административните
разпоредби на страните членки по отношение
на строителните продукти;
2. организира и ръководи разработването на
техническите нормативни актове, издавани от
министъра на основание на Закона за устройство
на територията в областта на проектирането,
изпълнението, приемането и техническата
експлоатация на строежите и хармонизацията
им с правото на ЕС; извършва техническа и
стилова редакция за обнародване на нормативните актове в „Държавен вестник“;
3. координира предоставянето на проектите
на технически нормативни актове на министерството за нотификация пред ЕК;
4. определя национални нива на безопасност
на сградите и съоръженията и технически класове на строителните продукти по отношение
на носимоспособността, огнеустойчивостта,
дълготрайността и др. на конструкциите на
строежите за прилагането на европейските
кодове за проектиране на строителни конструкции;
5. осигурява ръководство на научноизследователската дейност, необходима за изработване
на националните разпоредби за въвеждане и
прилагане на европейските стандарти и норми;
6. участва в разработването на нормативните
актове, издавани съвместно от министъра и
другите компетентни министри на основание
чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията и координира взаимната им съгласуваност с цялостната дейност по инвестиционното
проектиране и строителство по отношение на
прилагането на актовете;
7. изработва становища по нормативни
актове на други ведомства и за прилагане на
нормативните актове от компетентността на
министерството; оказва методическо ръководство за прилагане на техническата нормативна
уредба и за популяризирането є;
8. представлява министерството в национални органи по акредитация, метрология и
стандартизация, както и в работни групи по
европейска интеграция в областта на строежите
и строителните продукти; участва на експертно
ниво в технически комитети по стандартизация
и изработва становища по проекти на европейски и международни стандарти;
9. осигурява условия за прилагането на
принципите за оценяване съответствието на
строителните продукти; организира и провежда
дейността за издаване на разрешения на лица
за оценяване на съответствието на строителните
продукти и на лица за издаване на български
технически одобрения;
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10. осъществява дейността по нотификацията на лицата за оценяване съответствието на
строителните продукти пред ЕК;
11. осъществява общо ръководство на лицата
за оценяване на съответствието и провежда постоянен контрол върху дейността им; изработва
становища и оказва методическо ръководство по
прилагането на националната система за оценяване съответствието на строителните продукти;
12. предоставя информация за строителните
продукти от обхвата на Регламент 764/2008
на Европейския парламент и на Съвета на
Европа относно установяване на процедури за
прилагане на национални технически правила
за продукти, законно предлагани на пазара в
страни – членки на ЕС;
13. представлява министерството в Постоянния комитет по строителство при Генерална
дирекция „Предприятия и индустрия“ на ЕК,
изработва и съгласува позиции на Република
България по обсъжданите въпроси, изработва
становища по обсъжданите решения, мандати
и стандарти;
14. участва в работна група към Съвета
на Европа и изготвя позиции по проекта на
Регламент DS 1042/08 на Европейския парламент и на Съвета на Европа за определяне на
хармонизираните условия за пускане на пазара
на строителни продукти; участва и изготвя
информация и становища в AdCo групата по
прилагане на Директива 89/106/ЕЕС за строителните продукти.
Чл. 37. Дирекция „Инвестиционна дейност“:
1. осъществява комплекс от дейности за
регистриране и мониторинг на застрашени и
засегнати територии от свлачища, срутища,
морска абразия, речна ерозия и неблагоприятни
техногенни процеси;
2. планира и реализира инвестиционни
проекти за геозащита, финансирани от репуб
ликанския бюджет;
3. изпълнява превантивни дейности за предот
вратяване на аварии и щети при активизирани
свлачищни процеси;
4. оказва техническа помощ на общините
при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси;
5. създава и поддържа регистър на свлачищата по райони и информира органите на
местното самоуправление за необходимостта
от мерки за ограничаване на свлачищни, ерозионни и абразионни процеси;
6. контролира спазването на техническите
изисквания при проектиране на строежи и съоръжения в свлачищни райони, като подготвя
предварителни разрешения на постъпили за
съгласуване инвестиционни намерения по реда
на чл. 96, ал. 5 от Закона за устройство на
територията;
7. участва съвместно с други държавни и
публични институции при разработването на
проекти за публично-частно партньорство и
други инициативи за геозащита;
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8. подпомага министъра при провеждането
на държавната политика в областта на планирането и изграждането на регионалната и
местната пътна инфраструктура, като:
а) участва в подготовката и координира реализацията на инвестиционни проекти и програми за
изграждане, реконструкция и ремонт на пътища
с регионално и местно значение, финансирани
със средства от републиканския бюджет;
б) участва в изпълнението на Програма
ФАР в частта „Икономическо и социално
сближаване“, като изпълнява функции на звено за изпълнение на проекти по програми за
подобряване на пътната инфраструктура;
в) съдейства на общините за ликвидиране
на последиците от стихийни бедствия, аварии
и катастрофи, засегнали регионални и местни пътища, със средства от републиканския
бюджет;
г) сътрудничи с други държавни и публични
институции при провеждането на държавната
политика в областта на планирането и изграждането на местната пътна инфраструктура,
за оценяване на резултатите по проекти на
Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013 г. и Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г.;
9. съдейства на общините за благоустрояване
на населените места, като участва в подготовката и реализацията на инвестиционни проекти,
финансирани със средства от републиканския
бюджет, за корекции на речни брегове и корита
в урбанизираните територии;
10. съдейства на общините, като участва
в подготовката и реализацията на инвестиционни проекти в областта на инженерната
инфраструктура, финансирани със средства от
републиканския бюджет;
11. участва в подготовката и реализацията
на програми за благоустрояване на територията
и на социални проекти, финансирани със средства от международни финансови институции;
12. съдейства на общините за ликвидиране
на последиците от стихийни бедствия, аварии
и катастрофи, засегнали инженерно-технически
съоръжения, със средства от републиканския
бюджет;
13. организира, координира и участва в
изпълнението на Националната програма за
подобряване на жилищните условия на ромите
в Република България 2005 – 2015 г.;
14. участва в състава на звена за изпълнение
на проекти към други ведомства по програми,
свързани с подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно
положение;
15. организира дейностите, свързани с
управлението на проектите за граничните
контролно-пропускателни пунктове и граничните преходи и обслужващата ги инженерна
инфраструктура, финансирани със средства от
републиканския бюджет;
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16. участва в изпълнението на програми,
финансирани по Структурните фондове на ЕС,
като изпълнява функции на звено за изпълнение
на проекти по отношение на граничните контролно-пропускателни пунктове и свързаните с
тях довеждащи инфраструктурни връзки;
17. изпълнява съвместно с други ведомства,
извършващи граничен контрол, и с областните
администрации инвестиционни дейности, свързани с граничните контролно-пропускателни
пунктове и граничните преходи, в съответствие
с решенията на Междуведомствения съвет по
въпросите на граничния контрол;
18. съдейства за изпълнението на ангажиментите на Република България по Националния план за действие за пълното прилагане
на разпоредбите, на достиженията на правото
от Шенген и за премахването на контрола по
вътрешните граници от компетентността на
министерството, свързани с граничните контролно-пропускателни пунктове и граничните
преходи;
19. участва при разработването на нормативни актове в областта на геозащитата, пътното дело, благоустрояването, управлението на
граничните контролно-пропускателни пунктове
и граничните преходи, опазването на околната
среда и третирането на битовите отпадъци;
20. изпълнява и други функции от компетентността на министерството в областта на
геозащитата, пътното дело, благоустрояването
и управлението на граничните контролно-пропускателни пунктове и граничните преходи;
21. подпомага министъра при провеждане
на държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водоснабдителните и
канализационните системи и съоръжения на
населените места;
22. координира и контролира проектирането
и изграждането на санитарно-охранителни зони
около питейните водоизточници и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване на
населените места;
23. разработва стратегии за развитие на
водоснабдяването и канализацията;
24. разработва проекти на нормативни и
административни актове в областта на водоснабдяването, канализацията и пречистването на
водите, предназначени за питейно водоснабдяване, и хармонизирането на българското законодателство с европейските норми и стандарти;
25. разработва и координира реализацията
на инвестиционни програми за реконструкция
и изграждане на обекти за водоснабдяване,
канализация и пречистване на водите, предназначени за питейно водоснабдяване;
26. оказва методическа помощ при вземането на технологични и технически решения
във връзка с дейността на търговските дружества – В и К оператори;
27. изготвя предложения за реконструкция
и развитие на водоснабдителната и канализационната мрежа в страната със средства
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от предприсъединителните фондове на ЕС;
подпомага дирекция „Европейски инфраструктурни проекти“ при планирането на проектите
по Кохезионния фонд по Регламент 1164/94 в
областта на В и К сектора;
28. подпомага и контролира дейностите на
В и К операторите по изпълнение на задълженията им във връзка с проекти за водоснабдяване и канализация, които се финансират
чрез Оперативна програма „Околна среда“ и
Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г.;
29. участва в управлението на проекти по
Програма ФАР от предприсъединителните фондове на ЕС, свързани с програми за изграждане
на В и К инфраструктура в населените места;
30. управлява проекти, свързани с В и К
сектора, финансирани от международни финансови институции;
31. осъществява и координира съвместни
програми и проекти с други ведомства и юридически лица с нестопанска цел в областта на
водоснабдяването и канализацията;
32. провежда мероприятия по предотвратяване и ликвидиране на последиците от стихийни
бедствия, аварии и катастрофи и организира
осигуряване на водоснабдяването на населението в тези случаи;
33. осъществява координация по преструктуриране на сектор „Водоснабдяване и канализация“, включително при създаване на публично-частни партньорства при предоставяне
на В и К услуги;
34. създава и поддържа информационна
система за водоснабдяването и канализацията.
Раздел VIII
Организация на работата в министерството
Чл. 38. (1) Документите, изпратени до министерството от държавни органи, юридически
или физически лица, се завеждат в регистратурата във входящ регистър.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.
Чл. 39. (1) Министърът, заместник-министрите, главният секретар и директорите на дирекции
разпределят служебните преписки, насочени
към тях, с резолюция. Резолюцията съдържа
указания, срок за изработване, дата и подпис.
(2) Ръководителите на административни
звена възлагат с резолюция изработването на
служебните преписки на определен служител.
При възлагане на повече от един служител отговорен е служителят, посочен на първо място
в резолюцията.
(3) Служебните преписки се разпределят
за работа веднага след постъпването им в
министерството.
Чл. 40. (1) Предложения за усъвършенстване
на организацията и дейността на министерството и за решаване на въпроси от неговата
компетентност се подават до министъра.
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(2) Сигнали за злоупотреби с власт, корупция,
лошо управление, както и за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или
бездействия на ръководители на администрации в системата на министерството, както и
на служители от министерството се подават
до министъра.
(3) Министърът или упълномощено от него
длъжностно лице възлага с писмена резолюция изясняването на случая на звеното и/или
длъжностното лице, от чиято компетентност е
поставеният въпрос.
(4) Решението по направено предложение се
взема най-късно два месеца след постъпването
му и се съобщава на подателя в 7-дневен срок.
(5) Решението по подаден сигнал е писмено
и мотивирано и се взема най-късно в двумесечен срок от постъпването му. Решението
се съобщава на подателя в 7-дневен срок от
постановяването му, а когато с него се засягат
права или законни интереси на други лица, то
се съобщава и на тях.
Чл. 41. Редът и организацията на административното обслужване, осъществявано в
министерството, се определят чрез вътрешни
правила, утвърдени от главния секретар.
Чл. 42. Изходящите от министерството документи се съставят в два екземпляра. Вторият
екземпляр съдържа инициалите и подписа на
служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено,
като се посочва датата.
Чл. 43. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения държавният служител
може да бъде награждаван с отличия и награди
от органа по назначаването.
(2) Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера
на основната заплата на държавния служител.
Чл. 44. (1) Работното време на министерството е от 9 до 17,30 ч. с обедна почивка
30 минути между 12 и 14 ч.
(2) За служители в отделни структурни звена
с оглед спецификата на изпълняваните от тях
функции може да се определя работно време,
различно от работното време по ал. 1.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за
администрацията.
Приложение
към чл. 13, ал. 3
Численост на персонала в организационните структури и административните звена на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството – 612 щатни бройки
Политически кабинет
11
в т.ч.:
съветници, експерти и технически
сътрудници
6
Инспекторат
6
Финансови контрольори
2
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Дирекция „Вътрешен одит“
Представител в Постоянното
представителство на Република
България към ЕС в Брюксел
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административна“
дирекция „Финанси и управление на
собствеността“
дирекция „Правна“
дирекция „Европейска координация,
връзки с обществеността и анализи“
дирекция „Информационни системи
и сигурност“
дирекция „Обществени поръчки“
Специализирана администрация
в т.ч.:
Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно
обслужване“
Главна дирекция „Програмиране на
регионалното развитие“
Главна дирекция „Управление на
териториалното сътрудничество“
Главна дирекция „Стратегическо
планиране на регионалното развитие
и административно-териториално
устройство“
дирекция „Европейски инфраструктурни
проекти“
дирекция „Търговски дружества и
държавни предприятия“
дирекция „Държавна собственост
и жилищна политика“
дирекция „Концесии“
дирекция „Устройство на територията“
дирекция „Технически правила и норми“
дирекция „Инвестиционни дейности“
12804

10
2
1
120
23
42
19
10
15
11
460

106
133
72

37
25
8
13
17
14
10
25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272
ОТ 19 НОЕМВРИ 2009 Г.

за отмен яне на Постановление № 18 на
Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна
комисия за наблюдение и анализ на цените
на потребителските стоки и услуги (ДВ,
бр. 14 от 2007 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Параграф единствен. Отменя се Постановление № 18 на Министерския съвет от 2007 г.
за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия за наблюдение и анализ
на цените на потребителските стоки и услуги.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12880
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273
ОТ 19 НОЕМВРИ 2009 Г.

за изменение на Правилника за прилагане
на Закона за народната просвета (обн., ДВ,
бр. 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2000 г.,
бр. 53 от 2001 г., бр. 7 и 68 от 2002 г., бр. 19
и 33 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм.
и доп., бр. 65 и 99 от 2003 г., бр. 15 от 2004 г.
и бр. 7, 51 и 87 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 125а се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато кандидатите за заемане на длъжностите „главен учител“ или „главен възпитател“,
отговарящи на изискванията за заемането им,
са повече от един, директорът извършва подбор
по предварително обявени от него критерии.“
2. Алинея 3 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12881

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274
ОТ 20 НОЕМВРИ 2009 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на околната среда и водите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Приема Устройствен правилник на
Министерството на околната среда и водите.
Чл. 2. (1) Министърът на околната среда
и водите е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
(2) Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на околната
среда и водите са:
1. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС);
2. директорите на регионалните инспекции
по околната среда и водите (РИОСВ);
3. директорите на дирекциите на националните паркове (ДНП);
4. директорите на басейновите дирекции
(БД).
(3) Директорите на РИОСВ, ДНП и БД се
назначават от министъра на околната среда
и водите след проведен конкурс по Кодекса
на труда.
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(4) Разпределението на общата численост
на персонала във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по ал. 2 е посочено
в приложението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Постановление № 214 на Министерския
съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на околната среда
и водите и за преобразуване на Националния
център за околна среда и устойчиво развитие
(обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 32
от 2001 г., бр. 64 от 2002 г., бр. 3, 93 и 107 от
2003 г., бр. 31 от 2004 г., бр. 48 от 2005 г., бр. 1
от 2006 г., бр. 1, 67 и 78 от 2007 г., бр. 95 от
2008 г.; попр., бр. 99 от 2008 г.; изм. и доп.,
бр. 42 от 2009 г.).
2. Устройственият правилник на Министерството на околната среда и водите, приет с
Постановление № 214 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм.
и доп., бр. 100 от 2000 г., бр. 28, 32 и 91 от
2001 г., бр. 64 от 2002 г., бр. 3, 93 и 107 от
2003 г., бр. 31 и 99 от 2004 г., бр. 48, 83 и 90 от
2005 г., бр. 1, 35 и 85 от 2006 г., бр. 1, 67 и 78
от 2007 г., бр. 95 от 2008 г. и бр. 42 от 2009 г.).
§ 2. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда, приет с
Постановление № 63 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 64 и 99 от 2002 г., бр. 107 от 2003 г.,
бр. 31 от 2004 г., бр. 48 от 2005 г., бр. 1 от
2006 г., бр. 1 от 2007 г., бр. 95 от 2008 г. и
бр. 42 от 2009 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 6:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда се назначава
от министъра на околната среда и водите след
проведен конкурс съгласувано с министърпредседателя.“;
б) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
2. В чл. 7, ал. 2 числото „417“ се заменя
с „387“.
3. Приложение № 1 към чл. 7, ал. 3 се
изменя, както следва:
„Приложение № 1
към чл. 7, ал. 3
Численост на персонала в Изпълнителната
агенция по околна среда – 387 щатни бройки
Изпълнителен директор
1
Главен секретар
1
Обща администрация
46
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно
обслужване, финансово-стопанска дейност,
управление на собствеността, отбранителномобилизационна подготовка и
човешки ресурси“
46
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Специализирана администрация
339
в т.ч.:
дирекция „Мониторинг на околната среда“ 51
Главна дирекция „Лабораторно-аналитична
дейност“
266
дирекция „Разрешителни режими“
22“

§ 3. В чл. 7 от Правилника за устройството
и дейността на Предприятието за управление
на дейностите по опазване на околната среда,
приет с Постановление № 319 на Министерския
съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 3 от 2003 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Изпълнителният директор на Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда се назначава от
министъра на околната среда и водите след
проведен конкурс.“
2. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно
ал. 5, 6 и 7.
§ 4. Министърът на околната среда и водите в срок един месец от влизането в сила на
постановлението да предприеме действия за
изменение и допълнение на:
1. Правилника за устройството и дейността
на регионалните инспекции по околната среда и водите, издаден от Министерството на
околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 65 от
2004 г.; изм., бр. 16 от 2008 г.);
2. Правилника за дейността, организацията
на работа и състав на басейновите дирекции
(ДВ, бр. 10 от 2002 г.);
3. Правилника за устройството и дейността
на дирекциите на националните паркове (ДВ,
бр. 68 от 2000 г.).
§ 5. Директорите на РИОСВ с центрове – Перник, София, Благоевград, Враца и
Монтана, в срок един месец от влизането в
сила на постановлението да предприемат необходимите действия за изпълнението му.
§ 6. (1) Съществуващите трудови правоотношения с директорите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити се прекратяват
от министъра на околната среда и водите от
датата на влизане в сила на постановлението
на основание чл. 19а, ал. 2 от Закона за администрацията.
(2) Съществуващото трудово правоотношение с изпълнителния директор на Предприятието
за управление на дейностите по опазване на
околната среда се прекратява от министъра на
околната среда и водите от датата на влизане
в сила на постановлението.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение
към чл. 2, ал. 4
Обща численост на персонала във второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити към министъра
на околната среда и водите
1. Изпълнителна агенция по околна
среда
387
2. Регионални инспекции по околната среда
и водите със седалище:
а) Пловдив
40
б) Благоевград
47
в) Смолян
31
г) Велико Търново
36
д) Монтана
52
е) Стара Загора
41
ж) Пазарджик
38
з) Бургас
54
и) Плевен
38
к) Шумен
33
л) Хасково
39
м) Русе
45
н) София
60
о) Варна
50
3. Дирекции на националните паркове:
а) дирекция „Национален парк Пирин“
със седалище Банско
48
б) дирекция „Национален парк Рила“
със седалище Благоевград
78
в) дирекция „Национален парк
Централен Балкан“ със седалище
Габрово
66
4. Басейнови дирекции:
а) дирекция „Дунавски район“ със
седалище Плевен
72
б) дирекция „Черноморски район“
със седалище Варна
60
в) дирекция „Източнобеломорски
район“ със седалище Пловдив
58
г) дирекция „Западнобеломорски
район“ със седалище Благоевград
54

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Министерството на околната среда и водите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Министерството на
околната среда и водите, наричано по-нататък
„министерството“, и на неговите организационни
структури и административни звена.
Чл. 2. (1) Министерството на околната среда и водите е юридическо лице на бюджетна
издръжка със седалище София и адрес: бул.
Мария-Луиза 22.
(2) Министерството на околната среда и
водите е администрация, която подпомага
министъра на околната среда и водите при
осъществяване на правомощията му, осигурява
технически дейността му и извършва дейности
по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
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Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Министърът на околната среда
и водите, наричан по-нататък „министъра“,
ръководи разработването и провеждането на
държавната политика в областта на околната
среда и водите в изпълнение на Конституцията
и законите, като:
1. разработва с компетентните органи на
изпълнителната власт (в секторните политики – транспорт, енергетика, строителство,
селско стопанство, туризъм, промишленост,
образование и други) политиката и стратегията за опазване на околната среда в Република
България;
2. ръководи чрез Изпълнителната агенция по
околна среда (ИАОС) Националната система
за мониторинг на околната среда;
3. контролира състоянието на околната среда
на територията на страната;
4. координира контролните правомощия на
другите органи на изпълнителната власт по
отношение на околната среда;
5. издава заповеди, разрешителни, инструкции и утвърждава методики;
6. съвместно със заинтересуваните органи
на изпълнителната власт:
а) издава норми за максимално допустими
емисии по видове замърсители и норми за
максимално допустими концентрации на вредни
вещества по компоненти на средата по райони;
б) утвърждава методики за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);
в) издава норми за рационално използване
на възобновими и невъзобновими природни
ресурси;
г) осигурява събирането и предоставянето на
информация за състоянието на околната среда;
д) утвърждава методики за контрол на компонентите на околната среда;
7. ежегодно внася в Министерския съвет
доклад за състоянието на околната среда, който
след приемането му се публикува като Национален доклад за състоянието и опазването на
околната среда;
8. организира и координира дейностите по
финансовия инструмент на Европейската комисия за околна среда (LIFE+).
(2) Министърът ръководи и представлява
Министерството на околната среда и водите.
(3) Министърът ръководи, контролира и
организира дейността по Закона за защита на
класифицираната информация (ЗЗКИ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането
му в рамките на министерството.
(4) Министърът утвърждава:
1. длъжностното и поименното щатно разписание на министерството;
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2. разпределения по организационни и
административни структури бюджет на министерството.
(5) Министърът осъществява други правомощия, възложени му със закон или с постановление на Министерския съвет.
Чл. 4. (1) При осъществяване на политическата програма на правителството, при разработване на проекти на нормативни актове и при
изпълнение на правомощията си министърът
се подпомага от двама заместник-министри.
(2) Функциите на министъра в негово
отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен със заповед за всеки конкретен случай
заместник-министър.
Раздел II
Правомощия на министъра на околната среда
и водите
Чл. 5. (1) Министърът ръководи, координира
и контролира разработването и провеждането на
държавната политика в областта на опазването
на околната среда, опазването и използването
на водите и земните недра.
(2) Министърът или определен от него
заместник-министър управлява програми и
проекти в сферата на своята компетентност,
финансирани от предприсъединителните фондове, Структурните фондове, Кохезионния фонд и
други финансови инструменти на Европейския
съюз (ЕС) и от други международни финансови
институции и донори, както и осигурява ефикасното и правомерното управление на тези
програми и проекти.
(3) Министърът или определен от него
заместник-министър организира дейността на
управляващия орган на Оперативна програма
„Околна среда 2007 – 2013“ и определя състава на
Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“ и на Комитета за
избор и координация на проекти по Оперативна
програма „Околна среда 2007 – 2013“.
Раздел III
Политически кабинет
Чл. 6. (1) Политическият кабинет е организационна структура, която подпомага министъра
при формулиране и разработване на конкретни
решения за провеждане на правителствената
политика, при представянето на тази политика пред обществото и при осъществяването
на координацията на действията и връзките с
кабинета на министър-председателя.
(2) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета
на министъра, парламентарния секретар и
началника на отдел „Връзки с обществеността
и протокол“.
(3) Политическият кабинет има съвещателни, информационни и аналитични функции, в
изпълнение на които:
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1. периодично събира, обобщава и анализира
информация, необходима за разработването на
решения;
2. разработва прогнози и предлага програми
за постигане целите на политиката за околната
среда и водите;
3. обменя информация с политическите
кабинети на другите министри;
4. осъществява връзките на министъра с
обществеността.
(4) Работата на политическия кабинет се подпомага от експертни и технически сътрудници.
Чл. 7. (1) Работата на политическия кабинет
се организира от началника на кабинета.
(2) Началникът на политическия кабинет
може да участва в съвещанията, ръководени
от началника на политическия кабинет на
министър-председателя.
(3) Началникът на политическия кабинет
координира подготовката на работната програма
на министъра.
(4) Началникът на политическия кабинет
организира връзките на министъра с другите
членове на Министерския съвет, с другите
държавни органи и с органите на местното
самоуправление, с политически и обществени
организации и с граждани.
Чл. 8. (1) Парламентарният секретар организира връзките на министъра с Народното
събрание, парламентарните групи, народните
представители и с политическите партии и
коалиции.
(2) Парламентарният секретар изпълнява
основните си функции, като:
1. осигурява материалите от дейността на
Народното събрание и на неговите комисии;
2. дава информация относно дебатите, повдигнатите въпроси и решенията на комисиите
на Народното събрание;
3. предоставя необходимата информация
на народните представители и на парламентарните групи;
4. проследява законопроектите от стадий
на работна група до внасянето им в Народното събрание, като информира министъра за
всички предложения за промени в текстовете
на законопроектите, отнасящи се до околната
среда и водите, и съдейства за отстраняване
на възникнали проблеми;
5. координира и контролира подготовката
на отговорите на министъра за парламентарния контрол;
6. заедно с останалите членове на политическия кабинет формулира конкретните задачи
на кабинета и администрацията;
7. осъществява размяна на информация
между народните представители и министъра.
Чл. 9. Началникът на кабинета и парламентарният секретар се назначават по трудово
правоотношение от министъра и са на негово
пряко подчинение.
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Чл. 10. (1) Началникът на отдел „Връзки с
обществеността и протокол“ изразява официалната позиция по различни въпроси от политиката или текущата дейност, като предоставя
информация относно:
1. текущото състояние на околната среда
и политиката на министерството за нейното
опазване и подобряване;
2. предполагаемото въздействие на дейности
или обекти върху околната среда и водите;
3. настъпило замърсяване или увреждане
на околната среда, а при стихийни бедствия,
производствени аварии и пожари – за предприетите мерки за тяхното ограничаване и отстраняване и за изискванията към поведението
на гражданите;
4. непосредствена опасност от съществено
замърсяване или увреждане на околната среда.
(2) Началникът на отдел „Връзки с обществеността и протокол“ представя политиката и
дейността на министъра пред обществеността,
като:
1. планира и организира връзките на министъра със средствата за масово осведомяване;
2. организира отразяването на международните срещи и прояви на министъра;
3. осигурява информация относно обществените ангажименти и публични изяви на
министъра;
4. организира пресконференции във връзка
с дейността на министъра;
5. подготвя информация относно дейността
на министъра и предоставянето є на средствата
за масово осведомяване по негово решение;
6. възлага социологически проучвания и
анализи.
(3) Министърът назначава началника на
отдел „Връзки с обществеността и протокол“
по служебно правоотношение.
Чл. 11. (1) Към политическия си кабинет
министърът може да назначава по трудово
правоотношение експерти и технически сътрудници по чл. 6, ал. 4 за подпомагане на
политическия кабинет при анализирането на
информация и при подготовката на материали
за осъществяване на функциите и техническото
му осигуряване.
(2) Трудовите правоотношения на експертите
и техническите сътрудници се прекратяват с
прекратяването на правомощията на министъра.
Чл. 12. Министърът на околната среда и
водите със заповед определя функциите на
заместник-министрите.
Раздел IV
Отношения на министъра с други държавни
органи
Чл. 13. Министърът осъществява своите правомощия във взаимодействие с Министерския
съвет, с другите министри и с другите органи
на изпълнителната власт за провеждане на
единна държавна политика.
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Чл. 14. (1) Министърът самостоятелно или
съвместно с други министри разработва и внася
за приемане от Министерския съвет:
1. концепции, стратегии и програми за развитието на околната среда и водите;
2. проекти на нормативни актове, решения
и разпореждания;
3. проекти на международни договори.
(2) Министърът изразява становища по
представените за разглеждане в Министерския
съвет проекти на актове.
(3) Министърът координира своята дейност
с министър-председателя, а в определени от
него случаи – със заместник министър-председателите.
Чл. 15. (1) Министърът присъства и се изказва на заседанията на Народното събрание
и на парламентарните комисии или отговаря
на питания или въпроси на народни представители по реда, определен в Конституцията на
Република България, в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и
в Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация.
(2) Министърът представя в Министерския
съвет ежегоден доклад за дейността на министерството.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 16. (1) Министерството е структурирано
в 16 дирекции и инспекторат.
(2) Числеността на персонала в администрацията на министерството е посочена в
приложението.
(3) Регионалните инспекции по околната
среда и водите, дирекциите на националните
паркове и басейновите дирекции са самостоятелни юридически лица на бюджетна издръжка.
(4) В регионалните инспекции по околната среда и водите, в басейновите дирекции
и в дирекциите на националните паркове,
с изключение на органите по чл. 10, ал. 1,
т. 3, 4 и 5 от Закона за опазване на околната
среда, се ползват длъжностите, определени
в Единния класификатор на длъжностите в
администрацията.
Чл. 17. Министърът утвърждава структурата
на административните звена и длъжностното
разписание на министерството.
Чл. 18. Министерството подпомага и осигурява министъра при подготовката, организацията, изпълнението и контрола на решенията
и актовете, свързани с осъществяването на
правомощията на министъра във връзка със:
1. разработването на стратегии, програми
и баланси за опазване на околната среда по
компоненти, за рационално управление и из-
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ползване на водите и подземните природни
богатства, за управление на дейностите, свързани
с отпадъците и опасните вещества, за опазване
на биологичното разнообразие, за ограничаване
на вредните физични фактори и др.;
2. управлението на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната
среда, Националната система за мониторинг
на околната среда, Националната система за
мониторинг на водите и Националния геофонд;
3. контрола върху състоянието на околната
среда;
4. обявяването и опазването на защитените територии, защитените зони и защитените
видове растения и животни, управлението на
националните паркове и резерватите и опазването на биологичното разнообразие;
5. използването и опазването на водите и
земните недра.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 19. (1) За главен секретар се назначава
лице с висше образование по специалността
„Право“.
(2) Главният секретар осъществява административното ръководство на министерството
в изпълнение на законните разпореждания на
министъра.
(3) Главният секретар ръководи, координира
и контролира функционирането на общата и
специализираната администрация за точното
спазване на нормативните актове.
Чл. 20. Главният секретар:
1. организира разпределянето на задачите
между звената от общата и специализираната
администрация в министерството и контролира
изпълнението им;
2. създава условия за нормална и ефективна
работа в министерството и осъществява контрол
по изпълнение на възложените задачи;
3. координира и контролира дейността по
ползването и управлението на държавната
собственост, предоставена на министерството;
4. разработва предложения за длъжностното разписание и утвърждава длъжностните
характеристики;
5. утвърждава разходите по управлението
на администрацията;
6. организира подготовката на проекта на
бюджет на администрацията;
7. осъществява взаимодействие с главния
секретар на Министерския съвет;
8. предлага структурирането и преструктурирането на звената, включени в дирекциите;
9. организира заседанията на постоянните и
временните съвети в министерството;
10. ръководи отчета и контрола по изготвянето на заповедите на министъра;
11. координира отношенията между министерството или негови структурни звена,
съответно служители, с други администрации;
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12. контролира документооборота в министерството, както и функционалната реализация
на отделните звена, съответно спазването на
служебните отношения, в съответствие с нормативните актове;
13. изготвя ежегоден доклад за състоянието на административната дейност, който се
представя за утвърждаване от министъра на
околната среда и водите;
14. организира работата с предложенията
и сигналите в съответствие с разпоредбите на
глава осма от Административнопроцесуалния
кодекс;
15. осъществява дейност по контрол на
изготвянето на доклад за състоянието на администрацията на министерството.
Раздел III
Инспекторат
Чл. 21. Инспекторатът осъществява контрол
върху дейността на организационните структури
и административните звена на министерството,
регионалните инспекции по околната среда и
водите, дирекциите на националните паркове,
басейновите дирекции и ИАОС.
Чл. 22. (1) Инспекторатът извършва цялостни, комплексни и тематични проверки, като
представя на министъра информация за констатациите от проверките и прави предложения
за отстраняване на допуснатите нарушения.
(2) Дейността на инспектората е насочена
към обективно, безпристрастно и точно изяс
няване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за тяхното решаване и включва
проверка на:
1. изпълнението на функциите на структурните звена;
2. ефективността на работата и степента на
взаимодействието между структурните звена;
3. изпълнението на задачите, произтичащи
от програмата за изпълнение на Националната
стратегия за противодействие на корупцията;
4. осъществява дейности по мониторинг и
превенция на корупцията в министерството и
във второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра;
5. спазването на етичните правила и разглежда постъпили сигнали за конфликт на интереси
и други нарушения на служебните задължения,
като осъществява контрол по спазване на Кодек
са за поведение на служителите в държавната
администрация;
6. постъпили сигнали на граждани и организации и подготвяне на отговори по тях;
7. изпълнението на препоръките от вътрешния и външния одит и предписанията, дадени от
компетентните органи при извършени проверки;
8. наличието или липсата на конфликт на
интереси съгласно Закона за предотвратяване
и разкриване на конфликт на интереси.
Чл. 23. (1) Министърът със заповед определя периодичността на проверките по чл. 22.
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(2) Министърът може да изисква извършването и на извънредни проверки по отношение
на определени звена или дейности.
(3) Инспекторатът докладва директно на
министъра.
Раздел IV
Служител по сигурността на информацията
Чл. 24. (1) Служителят по сигурността на
информацията е пряко подчинен на министъра
и изпълнява задачите, възложени му със ЗЗКИ
и нормативните актове по прилагането му.
(2) Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на
класифицираната информация, като:
1. следи за спазването на изискванията на
ЗЗКИ и на международните договори във връзка
със защитата на класифицираната информация;
2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана на организационната единица чрез физически и технически
средства и следи за неговото изпълнение;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и
документите;
5. извършва обикновено проучване по чл. 47
ЗЗКИ;
6. осъществява процедурата по обикновеното проучване в рамките на организационната
единица и води регистър на проучените лица;
7. уведомява Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) при изтичане
на срока на разрешенията, при напускане или
преназначаване на служителя, както и при
необходимост от промяна на разрешението,
свързано с достъп до определено ниво на
класификация;
8. информира незабавно в писмена форма
ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения,
сертификати или потвърждения;
9. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация
и на взетите мерки, за което информира незабавно ДКСИ;
10. следи за правилното определяне нивото
на класификация на информацията;
11. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война,
военно или друго извънредно положение;
12. организира и провежда обучението на
служителите в организационната единица в
областта на защитата на класифицираната
информация.
Раздел V
Финансов контрольор
Чл. 25. (1) Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност в съответствие със Закона за
финансово управление и контрол в публичния
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сектор и утвърдената от министъра на финансите
методология на всички документи, свързани с
дейността на министерството.
(2) Финансовият контрольор извършва проверки на всички документи и приложенията
към тях преди вземане на решение, свързано с
дейността на министерството, и изразява мнение
за съответствие с приложимото законодателство.
(3) Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол на дейностите по
усвояване на средствата по Програма ФАР,
Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз в частта на съфинансирането
от държавния бюджет.
(4) Финансовият контрольор е пряко подчинен на министъра.
Раздел VI
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 26. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на министъра, докладва директно на него и осъществява вътрешен одит по
Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Дирекцията по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури,
програми, дейности и процеси в министерството,
включително на разпоредителите със средства
на ЕС и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към министъра, с
изключение на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, в които е изградено
самостоятелно звено за вътрешен одит, както
и техните разпоредители с бюджетни кредити
от по-ниска степен.
(3) Дирекцията по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните
одитори, Статута на дирекция „Вътрешен одит“
и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента, одитния подход и
техники, вида и обема на проверките;
4. дава на министъра независима и обективна
оценка за състоянието на одитираните системи
за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
6. проверява и оценява съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната инфор-
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мация; създадената организация по опазване
на активите и информацията; ефективността,
ефикасността и икономичността на дейностите;
изпълнението на задачите, договорите, поетите
ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово искане,
като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел
да се подобрят процесите на управление на
риска и контролът, без да поема управленска
отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето
на план за действие и извършва проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в
съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор, който се изпраща на
дирекция „Вътрешен контрол“ на Министерството на финансите до 28 февруари следващата
година;
11. предлага на министъра план за повишаване квалификацията на вътрешните одитори
и осъществява контакти с другите звена за
вътрешен одит от организациите от публичния
сектор с цел обмяна на добри практики.
Раздел VІI
Обща администрация
Чл. 27. (1) Общата администрация осигурява
технически дейността на министъра, дейността
на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на
гражданите и юридическите лица.
(2) Общата администрация е структурирана
във:
1. дирекция „Правно-нормативно обслужване
и обществени поръчки“;
2. дирекция „Бюджет, финанси и счетоводство“;
3. дирекция „Стопанска дейност, човешки
ресурси, канцелария и информационно обслужване“.
Чл. 28. Дирекция „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки“:
1. участва със свои представители в работни групи за разработването на проекти на
нормативни актове, свързани с дейността на
министерството;
2. съгласува или дава становища по законосъобразност на проекти на нормативни или
административни актове и наказателни постановления, издавани от министъра;
3. изготвя, а в определени случаи съвместно
с другите дирекции съгласувателни становища
по проекти на актове на Министерския съвет;
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4. осъществява процесуалното представителство на министерството пред съдилищата;
5. изготвя проекти на договори и съгласува
по законосъобразност договорите, изготвени
от други дирекции или предложени от други
лица и организации;
6. подготвя отговори и дава становища по
законосъобразност по постъпили в министерството предложения и сигнали;
7. организира и координира процеса на
достъп на обществеността до информация за
околната среда;
8. планира и организира провеждането на
процедурите за възлагане на обществените
поръчки и изготвя график за провеждането им
през съответната година;
9. изготвя вътрешни правила за възлагане
на обществените поръчки на министерството,
които министърът утвърждава.
Чл. 29. Дирекция „Бюджет, финанси и
счетоводство“:
1. предлага на министъра проекти на средносрочна бюджетна прогноза и годишен бюджет
на министерството по елементи на Единната
бюджетна класификация и в програмен формат;
2. изготвя месечно разпределение на приетия
годишен бюджет по икономически елементи на
Единната бюджетна класификация и по програми и предлага на министъра разпределението
на бюджетните кредити на министерството и
на второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра;
3. организира, изготвя и представя ежемесечно в Министерството на финансите заявка за
необходимия лимит за плащания на текущите
и капиталовите разходи на министерството в
съответствие със закона за държавния бюджет
на Република България за съответната година;
одобрява плащанията чрез Системата за единните бюджетни разплащания (СЕБРА), наредени
от банковите сметки на министерството;
4. изготвя ежемесечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета
и извънбюджетните сметки и фондове на министерството; изготвя консолидиран годишен
финансов отчет на администрацията съгласно
Закона за счетоводството; изготвя консолидирани периодични и годишни финансови отчети
за степента на изпълнение на политиките и
програмите на министерството;
5. в съответствие със Закона за устройството
на държавния бюджет и/или други нормативни
актове изготвя периодично, при необходимост,
предложения/искания за извършване на промени по бюджета на министерството;
6. разработва счетоводната политика на
министерството, като методология на счетоводната и финансовата отчетност на министерството, съгласно Закона за счетоводството
и действащите нормативни актове в областта
по бюджетната методология и програмното
бюджетиране;
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7. организира и осъществява счетоводната
отчетност на приходите и разходите на министерството в съответствие със Сметкоплана за
бюджетните предприятия и Единната бюджетна
класификация;
8. изготвя месечните ведомости за работни
заплати и документите за пенсиониране, свързани с осигурителния доход;
9. организира и извършва в установените
срокове инвентаризацията на активите и пасивите с цел достоверното им представяне във
финансовите отчети на министерството;
10. организира и осъществява касовите
разплащания на министерството като първо
степенен разпоредител с бюджетни кредити;
11. организира, координира и осъществява
протоколната дейност на министерството.
Чл. 30. Дирекция „Стопанска дейност, човешки ресурси, канцелария и информационно
обслужване“:
1. организира, отговаря и осъществява
контрол за правилното, законосъобразното
и ефективното ползване и управление на недвижимите и движимите вещи, предоставени
на министерството, включително осигурява
поддържането и ремонта на предоставените
на министерството недвижими имоти и движими вещи; отговаря за правилната техническа
експлоатация и поддръжка на транспортните
средства на министерството; предлага пред
приемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите имоти и движимите
вещи на министерството с оглед постигане на
максимална ефективност;
2. организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на министерството;
3. организира и осигурява почистването и
отговаря за санитарно-хигиенните условия в
административните сгради на министерството
и прилежащите им терени;
4. организира и координира изграждането и управлението на вътрешноведомствени
информационни системи в министерството
в съответствие с изискванията на Закона за
електронното управление;
5. организира и осъществява програмното
и техническото осигуряване на компютърната
техника в министерството;
6. осигурява ведомствената охрана и пропускателния режим;
7. осъществява координация и взаимодействие с компетентните органи по осигуряване на
противопожарната и аварийната безопасност;
8. подпомага министъра при осъществяване
на политиката по управлението на човешките
ресурси в министерството;
9. организира дейността по набирането и
подбора на персонала, както и процеса по
назначаването на служители в министерството;
10. подготвя и съхранява всички актове,
свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотно-
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шения, и ги отразява в Единната информационна
система за управление на човешките ресурси в
държавната администрация, съхранява трудовите
и служебните досиета на служителите;
11. изготвя и актуализира длъжностните и
поименните разписания на длъжностите;
12. организира и контролира съставянето и
актуализирането на длъжностните характеристики на служителите;
13. организира и контролира обучението,
оценяването и развитието на персонала;
14. приема, регистрира, разпределя и насочва
входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение
изходящата кореспонденция и извършва външна
и вътрешна куриерска дейност;
15. организира дейността по административното обслужване на физическите и юридическите
лица на „едно гише“.
Раздел VІІI
Специализирана администрация
Чл. 31. Специализираната администрация е
организирана в 12 дирекции и включва:
1. дирекция „Управление на водите“;
2. дирекция „Земни недра и подземни богатства“;
3. дирекция „Политики по околната среда“;
4. дирекция „Национална служба за защита
на природата“;
5. дирекция „Опазване чистотата на въздуха“;
6. дирекция „Превантивна дейност“;
7. дирекция „Политика по изменение на
климата“;
8. дирекция „Управление на отпадъците“;
9. дирекция „Кохезионна политика за околна
среда“;
10. дирекция „Координация по въпросите
на Европейския съюз и международно сътрудничество“;
11. дирекция „Европейски и международни
проекти“;
12. дирекция „Фондове на Европейския съюз
за околна среда“.
Чл. 32. Дирекция „Управление на водите“
осъществява:
1. управлението на водите на национално
ниво чрез:
а) подготовка на Националната стратегия
за управление и развитие на водния сектор;
б) разработване на национална политика
и разработване и съгласуване на програми за
намаляване на замърсяването на водите, координация и контрол на тяхното изпълнение;
в) участие в разработването и съгласуването съвместно с други държави на политики,
стратегии и програми за опазване на трансграничните води; подготовка и реализация на
международни документи и проекти в областта на водите, съоръженията за пречистване
на отпадъчни води и за защита от вредното
въздействие на водите;
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г) участие в подготовката на документи в
областта на водите, свързани с членството на
Република България в ЕС, и осигуряване на
националното докладване в областта на водите
пред ЕС;
д) разработване на нормативни актове в
областта на управление на водите;
е) определяне на уязвими зони за опазване
на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, на чувствителните зони за
опазване на водите от замърсяване с биогенни
елементи и на списъка на приоритетните и
приоритетно опасните вещества;
ж) определяне на проектните категории на
повърхностните води;
з) провеждане на процедурите и подготовка на разрешителните за водовземане и/или
ползване на воден обект, когато компетентен
орган по издаването е министърът на околната
среда и водите;
и) координиране на процедурата по подготовка на заповед за учредяване на санитарно-охранителни зони около водовземните
съоръжения за питейно-битово водоснабдяване,
когато компетентен орган е министърът на
околната среда и водите, и за учредяване на
санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения за минерални води;
к) подготовка на документите и на заповедите за оценка на експлоатационните ресурси
на минералните води – изключителна държавна
собственост;
л) съгласуване на водностопанския анализ
при предоставяне на концесии на водностопански системи и съоръжения;
м) провеждане и координация на процедурите
за предоставяне на концесии за ползване на
минерални води и осъществяване на контрол
по изпълнението на концесионните договори за
минерални води и на условията в издадените
от министъра на околната среда и водите разрешителни за водовземане на минерални води;
н) създаване на специализирани карти за
водите и създаване и поддържане на регистрите
по Закона за водите;
о) съставяне на националния баланс на
водите;
п) съставяне на режимните графици за водовземане от комплексните и значимите язовири
по приложение № 1 от Закона за водите;
р) изготвяне на становища по изпълнението
на проекти от органите по чл. 10 от Закона за
водите, областните управители, кметовете на
общини и научните организации, свързани с
използването, опазването и защитата от вредното въздействие на водите;
с) осигуряване на техническо и експертно
обслужване на Висшия консултативен съвет
по водите;
2. координация, методическо ръководство,
анализ и контрол на дейността на басейновите дирекции при оперативното управление на
водите, в т.ч. по отношение на:
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а) дейностите по прилагане на международни
конвенции в областта на водите и осъществяване
на сътрудничеството с компетентните органи
за басейново управление на други държави по
отношение на управлението на водите в международни райони за басейново управление;
б) установяване на границите на водните
обекти;
в) издаването на разрешителните за водовземане и ползване на воден обект;
г) дейностите, свързани със защита от вредното въздействие на водите;
д) контрола на състоянието и правилната
експлоатация на съоръженията за пречистване
на отпадъчни води;
е) организацията на разработването и обсъждането на плановете за управление на
речните басейни;
ж) обобщаване на информацията и съставяне
на специализирани карти за водите;
з) извършване на превантивен, текущ и
последващ контрол на условията в издадените
разрешителни за водовземане и/или ползване
на води;
3. взаимодействие с други централни ведомства и техните регионални структури при
осъществяване управлението на водите.
Чл. 33. Дирекция „Земни недра и подземни
богатства“ осъществява:
1. опазването на земните недра и подземните
богатства чрез:
а) съставянето и воденето на Националния
баланс на запасите, на Регистъра на откритията,
на Специализирания кадастър на регистъра и
на Специализираната карта на находищата на
подземни богатства;
б) съгласуването и контрола по спазването
на утвърдените работни проекти за търсене,
проучване, добив и първична преработка на
подземни богатства и на работните проекти за
консервация и ликвидация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти;
в) създаването и функционирането на мониторинг на геоложката среда и специализирани
геоекологична карта и регистър на миннодобивната дейност в страната;
г) разработването и прилагането на нормативни актове, национални и секторни програми
и планове в областта на геоинформатиката,
търсенето и проучването на подземни богатства
и опазването на подземните недра;
2. подготовката и контрола върху геоложките
и геоеколожките изследвания, финансирани с
държавни средства; разработване и координиране изпълнението на международни проекти и
програми в областите геоинформатика, търсене,
проучване и опазване на земните недра;
3. организацията по подготовката на разрешения за търсене и/или проучване на подземни
богатства, в т.ч.:
а) изготвяне на предложения за предоставяне
на разрешения за търсене и/или проучване на
подземни богатства;
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б) организиране на подготовката и провеждането на търгове и конкурси за избор
на титуляри на разрешения за търсене и/или
проучване;
в) водене на преговори и изготвяне на предложения за сключване на договори с титуляри
на разрешения за търсене и/или проучване;
г) контрол по изпълнението на сключените
договори с титулярите на разрешения за търсене
и/или проучване;
4. съставянето и воденето на Единния регистър и кадастър на разрешенията за търсене и/
или проучване на подземни богатства в страната;
5. поддържането на Националния геофонд,
Националното скалнофондово хранилище и
на специализирана информационна система за
данните от геологопроучвателните дейности за
търсене и/или проучване на подземни богатства;
6. разработването на нормативни актове за
опазване на земите и почвите в компетенциите
на министерството; съгласуване и контрол по
спазването на утвърдените работни проекти за
рекултивация на нарушени и замърсени терени;
7. представляването на страната и министерството в областта на геологията и опазването на
земните недра пред Асоциацията на геоложките
служби в Европейския съюз, както и пред други
сродни структури в Европа и света;
8. развитието и поддържането на двуезичен
Национален геоложки сървър;
9. оперативното и методическото ръководство на регионалните инспекции по околната
среда и водите (РИОСВ) по отношение на дейностите, свързани с опазването на подземните
богатства и земните недра.
Чл. 34. Дирекция „Политики по околната
среда“ осъществява:
1. вътрешноведомствената и междуведомствената координация по разработването и
актуализирането на Националната стратегия за
околна среда и наблюдение, контрол и отчитане
на изпълнението на плана за действие към нея;
2. координацията на дейността на дирекциите на министерството, свързана с устойчивото
развитие, произтичаща от националното законодателство и международните споразумения,
по които Република България е страна;
3. методическо ръководство и участие в разработването на секторни стратегии, програми
и планове в областта на околната среда;
4. координацията на финансирането на екологични проекти от национални, европейски
и други международни програми и създаване
и поддържане на база данни за тези проекти;
5. методическото подпомагане на регионалните и местните власти за прилагане на
националната политика за опазване на околната
среда във връзка с разработване и изпълнение
на общинските програми за опазване на околната среда;
6. координацията в процеса по обмен на
информация с Националния статистически
институт;
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7. организацията и координацията на цялостната дейност на министерството, Изпълнителната агенция по околна среда, регионалните
инспекции по околна среда и води, дирекциите
на националните паркове и басейновите дирекции по достъп на обществеността до информация
в областта на околната среда и за подобряване
участието на обществеността, неправителствени
организации и други заинтересувани страни за
прилагане на националната политика за опазване на околната среда;
8. координацията при подготовката и провеждането на кампании за повишаване на
общественото съзнание и култура в областта
на околната среда;
9. координацията и участието в дейности
по екологично образование и възпитание за
устойчиво развитие;
10. координиране и контрол на осъществяването на контролната дейност на РИОСВ,
налагането на санкции на предприятия, замърсяващи околната среда над допустимите
норми, и обработка на сигнали, получени по
„Зелен телефон“ и електронната поща на министерството;
11. методическо ръководство и координация
на дейността на РИОСВ по отношение на планирането, провеждането и докладването на контролната дейност в съответствие с изискванията
за минимални критерии за екологични инспекции
в държавите – членки на Европейския съюз;
12. методическо ръководство и координация
на дейностите на РИОСВ при възникване на
аварии, аварийни ситуации и замърсявания на
околната среда;
13. координация на дейността на специализираните дирекции на министерството при
разработване на ръководства, методически указания и информационни материали, свързани
с контролната дейност на РИОСВ;
14. подготовката на документацията за налагане на санкции за наднормено замърсяване,
когато компетентен е министърът;
15. анализ на осъществяваната контролна
дейност от РИОСВ, обобщаване на резултатите
на национално ниво и създаване и поддържане на национална база данни за контролната
дейност на РИОСВ.
Чл. 35. Дирекция „Национална служба за
защита на природата“:
1. подготвя проекти на нормативни актове в
областта на защита на природата и генетично
модифицирани организми (ГМО);
2. провежда процедури за обявяване и промени на защитени територии и защитени зони;
3. провежда процедури по възлагането,
приемането или утвърждаването на планове
за управление на защитени територии и защитени зони;
4. провежда процедури по оценка за съвместимост на инвестиционни предложения,
проекти, планове и програми;
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5. прилага съгласувателни и разрешителни
режими за строителство и дейности в защитени
територии, когато компетентен е министърът;
6. провежда процедури по възлагането и
утвърждаването на планове за действие за
растителни и животински видове;
7. подготвя обявяването на защитени видове
растения и животни;
8. разработва и координира контрола по
спазването на ограничителни режими за уязвими биологични ресурси;
9. организира контрола по спазване на минималните изисквания и условия, при които
могат да се отглеждат животните в зоологическите градини, цирковете и други организации;
10. прилага лицензионния режим за зоологическите градини;
11. прилага процедурите за издаване на разрешения за дейности с ГМО в контролирани
условия и при освобождаването им в околната
среда;
12. организира работата на Консултативната
комисия по ГМО към министъра на околната
среда и водите;
13. издава разрешителни и сертификати,
свързани с международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна;
14. организира набирането, поддържането в
актуално състояние и съхраняването на данни за
Националната екологична мрежа и създаването
на специализирани карти, регистри и информационна система въз основа на тези данни;
15. организира създаването и поддържането на национална информационна система и
публичен регистър за работа с ГМО и освобождаването им в околната среда;
16. поддържа регистър на организациите и
лицата, които притежават и поддържат колекции от диви видове от местната или чуждата
флора и фауна;
17. организира и участва в работата на Националния съвет по биологично разнообразие и
на Висшия експертен екологичен съвет – специализиран състав за разглеждане на планове
за управление на защитени територии;
18. организира прилагането на международни
конвенции в областта на защита на природата;
19. предоставя информация за Националната
екологична мрежа;
20. подготвя доклади за прилагането на
директивите на ЕС в сектори „Защита на природата“ и „ГМО“;
21. участва в работни групи и комисии на
международни конвенции и на Европейската
комисия (ЕК);
22. подпомага методически дейността на
регионалните органи по отношение на контрола
по защитените територии, защитените зони,
биологичното разнообразие и ГМО;
23. поддържа връзки и координация с други
ведомства и организации по въпросите на защитените територии, защитените зони, опазването
на биологичното разнообразие и ГМО.
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Чл. 36. Дирекция „Опазване чистотата на
въздуха“ осъществява:
1. организацията по разработването на
норми за качеството на атмосферния въздух
(КАВ) и алармени прагове за информиране на
населението, за съдържание на вредни вещества
в горивата и свързаните с тях технически и
качествени изисквания и за допустими емисии
на вредни вещества, изпускани в атмосферния
въздух от неподвижни източници;
2. координацията на дейностите, свързани с
осъществяването на контрола върху спазването
на нормите по т. 1;
3. координацията съвместно с компетентните
министерства и ведомства на дейностите по
ограничаване емисиите на вредни вещества от
подвижни източници;
4. координацията на дейностите по разработването и изпълнението на програми за
достигане и поддържане на установените норми
за КАВ и на оперативни планове за действие
в случаите на превишаване на установените
алармени прагове на територията на страната;
5. организиране на разработването и координиране изпълнението на програми за осигуряване качеството на измерванията в съответствие
с европейските изисквания в областта;
6. организиране на разработването и координиране прилагането на необходимите нормативни актове, национални и секторни програми
и/или планове за действие във връзка с изпълнението на задълженията на страната в рамките
на Конвенцията за трансгранично замърсяване
на въздуха на далечни разстояния и свързаните с нея европейски нормативни изисквания
за ограничаване на емисиите от определени
производства и дейности (големи горивни
инсталации, дейности, свързани с употребата
на разтворители, инсталации за съхраняване,
товарене и разтоварване на бензини и др.);
7. организиране на разработването и координиране прилагането на нормативни актове,
национални и секторни програми и/или планове за действие във връзка с изпълнението
на задълженията на страната в рамките на
Виенската конвенция за защита на озоновия
слой, ратифицирана през 1989 г.;
8. организиране на разработването и координиране извършването на годишните инвентаризации на вещества, разрушаващи озоновия
слой, и на парникови газове;
9. оценяване на проекти, свързани със замяната на вещества, разрушаващи озоновия
слой, енергийната ефективност и увеличаване
дела на използваните в страната възобновяеми енергийни източници в зависимост от
екологичните ползи (предотвратени емисии на
парникови газове).
Чл. 37. Дирекция „Превантивна дейност“
осъществява:
1. политиката по предотвратяване и превантивен контрол на замърсяването на околната
среда, в т. ч.:
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а) разработване на проекти на нормативни
актове в областта на: оценка на въздействието
върху околната среда на инвестиционни предложения и екологична оценка на планове и
програми; комплексни разрешителни; схеми за
управление по околна среда и одит – EMAS,
и за екомаркировка на Европейския съюз; защита от шум в околната среда; отговорност за
предотвратяване и отстраняване на екологични
щети; предотвратяване на големи аварии с
опасни вещества; регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали, устойчиви
органични замърсители; износ и внос на опасни
химикали и детергенти;
б) разработване, координация и контрол на
прилагането на планове за действие във връзка
с прилагането на европейското законодателство;
в) изготвяне на становища, позиции, участие
в срещите на компетентните органи на ниво
Европейски съюз;
г) докладване по прилагане на сближеното
национално законодателство със законодателството на Европейската общност;
2. провеждане и координиране на процедурите по ОВОС на инвестиционни предложения и
на процедури по екологична оценка на планове и
програми от компетенциите на министерството,
в т.ч. координиране съвместно с дирекция „Национална служба за защита на природата“ чрез
процедурите по ОВОС и екологична оценка на
оценката на съвместимост по чл. 31 от Закона
за биологичното разнообразие; подпомагане на
контрола на издадените решения;
3. изпълнение на задълженията в съответствие с международната нормативна уредба
(конвенции) по ОВОС в трансграничен контекст
и стратегическа екологична оценка и участие
в съответните работни органи;
4. организация на работата на Висшия експертен екологичен съвет – основен състав и
специализирани състави – Междуведомствена
комисия и Междуведомствен експертен екологичен съвет;
5. оперативно и методическо подпомагане
на ИАОС по отношение на издаването, преразглеждането, изменението и актуализирането на
комплексните разрешителни и по осъществяване
контрола на шума в околната среда;
6. оценка на получената информация за
планирани промени в работата на инсталации
с издадени комплексни разрешителни, включително за наличие на „съществена промяна“;
7. контрол по спазване на сроковете за
приключване и изискванията към процедурите
по комплексни разрешителни и подпомагане
на контрола по издадените комплексни разрешителни;
8. изпълнение на задълженията в съответствие с международната нормативна уредба
по регистрите за изпускането и преноса на
замърсители и участие в съответните работни
органи;
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9. координиране и контрол по изпълнението
на програми за отстраняване на щетите върху
околната среда от минали действия или бездействия при приватизация;
10. организиране и ръководство на цялостната дейност на схемата на Общността за
управление по околна среда и одит – EMAS,
и провеждане на процедури за регистрация и
контрол на съответствието с изискванията за
регистрация по EMAS;
11. организиране на цялостната дейност по
изграждането и функционирането на схемата за
екомаркировка на ЕС и провеждане на процедура за присъждане на знак за екомаркировка;
12. координиране съвместно със заинтересуваните министерства и ведомства на дейностите
по защита от шум в околната среда;
13. провеждане на процедури за определяне
на превантивни и оздравителни мерки при
непосредствена заплаха за възникване на екологични щети или при причинени екологични
щети в случаите, когато компетентен орган е
министърът на околната среда и водите;
14. създаване и поддържане на информационна система за събиране и обработка на
информацията по екологични щети, необходима
за подготовка на докладите до Европейската
комисия;
15. политиката по прилагане на международни актове (конвенции) в областта на управлението на химикалите относно: процедурата
по предварително обосновано съгласие при
международната търговия с определени опасни
химикали и пестициди, устойчивите органични
замърсители, трансграничните въздействия на
промишлените аварии;
16. участие в изготвянето на предложения
за оценяване на вещества, предложения за
идентифициране на особено опасни вещества
за разрешаване и предложения за ограничаване
на химикали;
17. дейности във връзка с вноса и износа
на опасни химикали;
18. провеждане на процедури и изготвянето
на проекти на разрешителни за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за
ограничаване на последствията от тях;
19. изготвянето на доклади за оценка на
екотоксикологичните характеристики на продукти за растителна защита в процедурата по
издаване на разрешения за пускането на пазара
на продукти за растителна защита от министъра
на земеделието и храните по реда на Закона
за защита на растенията;
20. изготвяне на експертни становища за
екотоксикологичните характеристики на биоцидни препарати в процедурата по издаване на
разрешения за пускане на пазара от министъра
на здравеопазването по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и препарати;
21. предоставяне на информация на обществеността за рисковете и безопасната употреба
на химикалите;
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22. поддържане на публични регистри:
а) на експертите, извършващи екологична
оценка и ОВОС;
б) с данни за извършване на процедурите
по ОВОС и екологична оценка на планове и
програми;
в) с данни за резултатите от издаването,
преразглеждането, изменението и актуализирането на комплексните разрешителни и
информационна база данни за най-добрите
налични техники;
г) на регистрираните по ЕМАS организации
и на база данни на продуктите с присъден знак
за екомаркировка;
д) на операторите, осъществяващи стопански
дейности в обхвата на нормативната уредба по
отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети;
е) за осъществяваните дейности по химикали;
23. методическо подпомагане:
а) на работата на РИОСВ по отношение на
процедурите по ОВОС и на екологична оценка; и
б) съгласуване на работата на ИАОС,
регионалните лаборатории на ИАОС и на
РИОСВ по осъществяването на контрола на
шума, излъчван от промишлени инсталации
и съоръжения; и
в) контрол на РИОСВ, басейновите дирекции по управление на водите и дирекциите на
националните паркове по прилагането на нормативната уредба по отговорността за предот
вратяване и отстраняване на екологични щети;
г) на дейността на РИОСВ по отношение
на планирането, провеждането и докладването
на контролната дейност.
Чл. 38. Дирекция „Политика по изменение
на климата“:
1. подготвя и координира участието на Република България в международните преговори
по Рамковата конвенция на ООН по изменение
на климата съгласувано с Министерството на
външните работи;
2. координира докладването и изпълнението
на международните задължения на Република
България по Рамковата конвенция на ООН по
изменение на климата и по Протокола от Киото;
3. извършва и координира дейности, свързани
с участието на Република България в различни
механизми за търговия с емисии на парникови
газове, в т.ч. международна търговия с емисии
чрез дейности по създаване на Схема за зелени
инвестиции;
4. подготвя и преговаря двустранни меморандуми/споразумения за сътрудничество в
областта на изменение на климата;
5. координира и изпълнява дейности по проекти с международно финансиране в областта
на изменение на климата;
6. участва в разработването на национални
стратегии, планове и проекти в областта на
изменение на климата и отчети по изпълнението им;
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7. разработва нормативни актове в областта
на изменение на климата във връзка с европейското законодателство и изпълнение на международните ангажименти на Република България;
8. извършва и координира дейности, свързани с европейските политики по изменение на
климата и прилагане на Европейската схема
за търговия с емисии на парникови газове в
Република България;
9. извършва предварителна оценка на проекти по механизма „съвместно изпълнение“
съгласно утвърдените процедури и координира
тяхното одобрение;
10. координира с ИАОС дейности по транз
акции на емисии на парникови газове по проекти „съвместно изпълнение“ чрез Националния
регистър;
11. координира с ИАОС дейности за поддържане на система за оценка на емисиите на
парникови газове, изготвяне на разрешителни
и изготвяне на национални инвентаризации на
емисиите на парникови газове във връзка с докладване към Европейската комисия и Рамковата
конвенция на ООН по изменение на климата;
12. координира работата на други министерства и ведомства и на междуведомствени
работни групи във връзка с националната политика по изменение на климата;
13. представя националната политика по изменение на климата на различни конференции
и работни срещи;
14. подготвя материали и участва в кампании за информиране на обществеността за
проблемите, свързани с изменение на климата.
Чл. 39. Дирекция „Управление на отпадъците“ осъществява:
1. подготовката и реализацията на програми
и проекти в областта на управлението на отпадъците, включително съставяне и координация
на изпълнението на Националната програма
за управление на дейностите по отпадъците;
2. изработването на годишни отчети за управление на дейностите по отпадъците;
3. издаването на разрешения за извършване на дейности, включващи събиране, транспортиране, съхраняване или обезвреждане на
производствени и опасни отпадъци;
4. издаването на разрешения за въвеждане,
изнасяне или транзит на отпадъци през територията на Република България;
5. класифицирането на отпадъци;
6. координацията и контрола по прилагане
на изискванията за третиране и транспортиране
на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, полихлорирани бифенили/полихлорирани
терфенили, батерии и акумулатори;
7. координацията и контрола по прилагане
на изискванията за управление на опаковки и
отпадъци от опаковки;
8. координацията и контрола по прилагане
на изискванията за опазване на почвите при
употреба на утайки от пречистването на отпадъчните води за нуждите на земеделието;
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9. координацията и контрола по прилагане на
условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства;
10. координацията и контрола при проектирането, изграждането и експлоатацията на
съоръжения и инсталации за обезвреждане на
битови отпадъци и спазване на изискванията
при избор на площадки за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;
11. координацията и контрола по прилагане
на изискванията за третиране и транспортиране
на производствени и опасни отпадъци;
12. координацията и контрола при проектирането, изграждането и експлоатацията на
съоръжения и инсталации за оползотворяване
и обезвреждане на производствени и опасни
отпадъци и спазване на изискванията при избор
на площадки за разполагане на съоръжения за
третиране на отпадъци;
13. координацията и контрола по прилагане
на изискванията за управление на отпадъци от
електрически и електронни уреди;
14. методическо ръководство на РИОСВ във
връзка с осъществяваната от тях контролна дейност в областта на управлението на отпадъците.
Чл. 40. Дирекция „Кохезионна политика за
околна среда“ осъществява:
1. функциите на управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда“;
2. организацията, разработването, координацията и съгласуването по време на подготовката и изпълнението на Оперативна програма
„Околна среда“ и други необходими програмни
документи за целите на структурните фондове
и Кохезионния фонд при спазване принципа
на партньорство;
3. организацията и провеждането на преговори с ЕК във връзка с Оперативна програма
„Околна среда“;
4. организацията, разработването и координацията по изготвянето на документи, съпътстващи Оперативна програма „Околна среда“
и необходими за нейното изпълнение;
5. организацията по отношение на създаването на Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда“, включително
осъществяване на функциите на секретариат
на комитета за наблюдение;
6. изготвянето на предложения за изменения
на Оперативна програма „Околна среда“ и
представянето им на Комитета за наблюдение
на Оперативна програма „Околна среда“ за
одобряване;
7. организацията, разработването и представянето на критериите за избор на проекти
за одобряване от Комитета за наблюдение на
Оперативна програма „Околна среда“;
8. изготвянето на предложения за изменение на критериите за избор на проекти и
представянето им на Комитета за наблюдение
на Оперативна програма „Околна среда“ за
одобряване;
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9. разработването и представянето на комуникационен план на Оперативна програма „Околна
среда“ на комитета за наблюдение и на ЕК;
10. организацията, разработването и съгласуването на процедурите и сроковете за избор на
проекти и набирането на проектни предложения;
11. участието в процеса на оценка на проектни предложения съгласно предвиденото в
споразуменията за делегиране на задачи на
междинни звена;
12. организацията по отношение на създаването и провеждането на заседанията на
Комитета за избор и координация на проекти;
13. организацията и извършването на оценка
на риска на проектите, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Околна среда“,
и определяне на мерки за предотвратяване и
намаляване на риска;
14. организацията и изпълнението на дейности за техническа помощ с оглед на осигуряването на ефективно изпълнение на Оперативна
програма „Околна среда“;
15. изготвянето на предложения за реалокация на средства в рамките на Оперативна
програма „Околна среда“ и за представянето
им на Комитета за наблюдение на Оперативна
програма „Околна среда“;
16. планирането и извършването на дейностите по оценка на Оперативна програма
„Околна среда“ с цел осигуряване на качествено
изпълнение на програмата;
17. организацията и изпълнението на препоръките от извършените оценки на Оперативна
програма „Околна среда“;
18. планирането и извършването на дейности
те по оценки на процедурите в рамките на
Оперативна програма „Околна среда“;
19. извършването на дейностите по наблюдение на Оперативна програма „Околна среда“
в съответствие с разработената система за
мониторинг, включваща индикатори за напредък, набиране и поддържане на необходимата
информация и нейното анализиране;
20. организацията, подготовката и представянето на комитета за наблюдение и на ЕК
на годишните доклади за напредък и окончателния доклад за изпълнението на Оперативна
програма „Околна среда“;
21. осигуряването на съответствието на проектите с националната политика и политиките
на ЕС в областта на държавните помощи, обществените поръчки, опазването на околната
среда и равните възможности;
22. организацията на представянето на
проектите по смисъла на чл. 39 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г.
относно определянето на общи разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999
(ОВ, Специално издание 2007 г., глава 14, том
2) в рамките на Оперативна програма „Околна
среда“ на Европейската комисия за окончателно
одобряване;
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23. осигуряване на доброто финансово управление на Оперативна програма „Околна
среда“, включително по отношение на извършените транзакции въз основа на финансовите
ангажименти по оперативната програма;
24. гарантиране на разработването и установяването на писмени стандарти, указания
и процедури за добро финансово управление
на Оперативна програма „Околна среда“ и
разпространението им към междинни звена и
бенефициенти на програмата;
25. разработването на системата за управление и контрол на Оперативна програма
„Околна среда“;
26. финансовото планиране на Оперативна
програма „Околна среда“ чрез изготвянето на
необходимите документи във връзка с програмното бюджетиране и финансовото планиране,
включително прогнози за плащанията по програмата и представянето им на Министерството
на финансите;
27. финансовото управление на Оперативна програма „Околна среда“ при спазване
на принципа за разделение на функциите по
управление, плащане, наблюдение и контрол;
28. изготвянето и съгласуването на споразумения за делегиране на задължения на
междинни звена, а така също изготвянето на
указания и инструкции за междинните звена и
бенефициентите по отношение на изпълнението
на Оперативна програма „Околна среда“;
29. установяването на писмени стандарти
и процедури за верификации на разходите и
плащанията в рамките на Оперативна програма
„Околна среда“;
30. разкриването, регистрирането, отчитането, докладването и последващо разрешаване на
всички регистрирани случаи на нередности в
рамките на Оперативна програма „Околна среда“;
31. осигуряването на надеждна счетоводна
отчетност в междинните звена;
32. поддържането на адекватна одитна пътека по отношение на Оперативна програма
„Околна среда“;
33. организацията на съхраняването и архивирането на документи по Оперативна програма
„Околна среда“;
34. организацията, координацията и изпълнението на дейностите, свързани с осигуряване на
мерките по информация и публичност относно
получената от Европейския съюз помощ, възможностите, които тя предлага, и постигнатите
резултати;
35. разработването и поддържането на специализирана интернет страница на Оперативна
програма „Околна среда“.
Чл. 41. Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно
сътрудничество“ осъществява:
1. координацията на цялостната дейност на
министерството по въпросите на ЕС във връзка
с прилагането на европейското законодателство
по околна среда, в т.ч.:

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН

а) участието на Република България в процеса на вземане на решения в ЕС;
б) подготовката на национални позиции и
указания по въпросите на околната среда за участие в работните органи на Съвета на ЕС и ЕК;
в) участието в разработването на нормативни актове, транспониращи европейското
законодателство;
г) организирането на работата на междуведомствената Работна група 20 „Околна среда“
в рамките на координационния механизъм по
европейските въпроси;
д) координацията на процеса на докладване
до Европейската комисия по силата на действащото европейско законодателство в областта
на околната среда;
е) координацията на процедурите по предоставяне на информация на ЕК по нейни
запитвания относно правилното прилагане на
законодателството на Общността по околна
среда (т. нар. информационна фаза);
ж) координацията на процеса на изготвяне и
съгласуване на позиции по стартирани от ЕК процедури по нарушение (infringement procedures)
в областта на околната среда срещу Република
България по смисъла на чл. 226 от Договора за
създаване на Европейските общности;
з) координацията на участието на министерството в Европейската мрежа за прилагане
и налагане на европейското екологично законодателство (ИМПЕЛ);
2. мобилизирането на външни финансови
ресурси от международни програми за изпълнение на приоритетни екологични проекти;
3. организацията, поддръжката и координацията на дейностите по осъществяване на
международното сътрудничество на двустранно
и многостранно ниво на министерството и
неговите структури;
4. дейностите по подготовка, съгласуване,
сключване, координиране и контрол на изпълнението на двустранни и многостранни международни договори, споразумения, конвенции,
протоколи, програми и други международни
документи и ги съгласува с Министерството
на външните работи;
5. поддържането и координирането с Министерството на външните работи на контактите
на министерството и неговите структури със
съответните чужди правителствени ведомства
и техните структури, както и с международни
правителствени и неправителствени организации – ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП, ПРООН,
ГЕФ, СБ, ОИСР, ОЧИС, ПСЮИЕ, РЕЦ и
други институции, процеси, инициативи и
програми;
6. поддържането и координирането на контак
тите на министерството и неговите структури със
задграничните представителства на Република
България и посолства и представителства на
чужди държави в Република България;
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7. организирането и координирането на
дейността на министерството по подготовката
и осъществяването на Официална помощ за
развитие в областта на околната среда и водите;
8. връзки и контакти между български и
чуждестранни заинтересувани страни за привличане на помощ и инвестиции в областта на
околната среда и водите;
9. организирането, координирането и участието в провеждането на международни преговори и срещи;
10. координирането и участието в работата
на правителствени смесени комисии за търговско, икономическо и научно-техническо
сътрудничество; изготвя и съхранява паметни
записки от международните срещи на министъра, неговите заместници, главния секретар и
други международни срещи на министерството
и неговите структури;
11. поддържането на база данни за международните договори в областта на околната
среда и водите и международните проекти,
финансирани от източници, различни от европейските фондове.
Чл. 42. Дирекция „Европейски и международни проекти“:
1. осъществява дейностите по подготовка,
управление, изпълнение, мониторинг и контрол на международни и европейски проекти
(с изключение на проектите, финансирани
по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“);
2. съвместно с бенефициенти в системата на
министерството извършва оценка на потребностите от външно финансиране на изпълняваните
от министерството политики и програми и
идентифицира подходящи донорски програми;
3. участва в разработването на програмни
документи и управляващите или наблюдаващите органи на програми, финансирани от ЕС и
други донори;
4. съдейства на бенефициентите в системата
на министерството за съставяне на партньорства
и изготвяне на формуляри за кандидатстване;
5. отговаря за управлението на проектите,
финансирани от ИСПА/Кохезионен фонд, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1164/94
от 16 май 1994 г. относно създаване на Кохезионен фонд (OB, L 130, 25.05.1994 г.), както
и по програми, финансирани от ЕС и други
донори и международните финансови институции в съответствие с подписаните финансови
меморандуми, проектни фишове или други
програмни документи съгласно правилата на
съответната програма, регламенти на ЕС и
действащото национално законодателство;
6. изпълнява функциите на Управляващ
орган по Кохезионния фонд съгласно Регламент № 1164/94 и отговаря за финансовото
управление на средствата от ЕС, отпуснати за
финансиране на тези проекти, като:
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а) подготвя, организира, администрира и
контролира подготовката на документите за
възлагане на обществени поръчки съобразно
компетентността на дирекцията;
б) организира процеса по провеждане и възлагане на процедурите по обществени поръчки
в съответствие с нормативните изисквания,
приложимите правила на ЕС и националното
законодателство;
в) изготвя договори, организира процеса
по сключването им и провежда преговори с
потенциални изпълнители;
г) осъществява координация със съответните
финансиращи институции;
7. осъществява функциите на Звено за
изпълнение на проекти по програма ФАР и
Преходния финансов инструмент – 2007 г.;
8. координира кандидатстването, управлението и изпълнението на проектите по ИСПА/
Кохезионен фонд (Регламент 1164/1994), както
и по програми, финансирани от ЕС и други
донори, по които МОСВ или неговите регионални структури са бенефициенти – съгласно
правилата на съответната програма;
9. осъществява финансовото управление на
средствата от ЕС, отпуснати за финансиране
на проекти по ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1164/1994), за които министерството
е управляващ орган, както и по програми, финансирани от ЕС и други донори, включително
поддържане и осъвременяване на счетоводната
система за отчитане на финансовите средства;
10. докладва за напредъка на проектите по
ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1164/1994),
както и по програми, финансирани от ЕС и
други донори, на структурите и институциите,
отговорни за наблюдението и контрола по усвояването на средства от фондове на ЕС или
други донори;
11. координира дейностите по усвояване на
средства от Кохезионния фонд съгласно Регламент № 1164/94 – сектор „Околна среда“, както
и по програми, финансирани от ЕС и други
донори, с всички заинтересувани национални
и международни институции и организации;
12. осъществява предварителен контрол на:
а) процесите на сключване на договори и
разплащане за гарантиране на съответствие с
процедурите и нормативните изисквания на ЕС,
други донори и Република България;
б) качеството на документациите за обществени поръчки като част от процеса на
сключване на договори;
в) качеството по отношение на проекта на
техническите спецификации за осигуряване
постигането на целите, заложени в съответния
финансов меморандум или друг програмен
документ;
13. разкрива, регистрира, отчита и доклад
ва към дирекция „Национален фонд“ към
Министерството на финансите и последващо
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проследява регистрирани случаи на нередности
в рамките на Кохезионния фонд (Регламент
1164/94).
Чл. 43. Дирекция „Фондове на Европейския
съюз за околна среда“ осъществява функциите
на междинно звено на Оперативна програма
„Околна среда“, като:
1. подпомага оперативното изпълнение на
Оперативна програма „Околна среда“;
2. извършва плащания по Оперативна програма „Околна среда“ към бенефициентите;
3. организира и извършва оценката на проектни предложения, подадени по процедури за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“
съобразно делегираните є задачи;
4. извършва оценка на капацитета на потенциалните бенефициенти по Оперативна
програма „Околна среда“;
5. подготвя, организира, администрира и
контролира подготовката на документации за
възлагане на обществени поръчки, свързани с
финансиране от фондовете на ЕС по Оперативна програма „Околна среда“ на бенефициенти
на Оперативна програма „Околна среда“, които
са дирекции в централната администрация
на министерството или са второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити към министерството;
6. организира процеса на провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки
в съответствие с националното законодателство
и законодателството на ЕС на бенефициенти
на Оперативна програма „Околна среда“, които
са дирекции в централната администрация на
министерството или са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министерството;
7. изготвя договори за обществени поръчки на бенефициенти на Оперативна програма
„Околна среда“, които са дирекции в централната администрация на министерството или
са второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити към министерството, и организира
процеса по сключването им;
8. осъществява предварителен, текущ и последващ контрол на процедури за обществени
поръчки на бенефициентите по Оперативна
програма „Околна среда“, включително:
а) извършва проверка за законосъобразност
на проекти на документации за възлагане
на обществени поръчки на бенефициенти по
Оперативна програма „Околна среда“ преди
официалното започване на процедурите за
възлагане на обществени поръчки;
б) извършва проверка за съответствие на
техническите спецификации от документациите
за обществени поръчки с нормативните изисквания и с одобрените проектни предложения
по Оперативна програма „Околна среда“ в
случаите по чл. 20а от Закона за обществените
поръчки;
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в) извършва проверка за законосъобразност
на документациите от проведени процедури за
възлагане на обществени поръчки, включително протоколи, решения и сключени договори
за обществени поръчки на бенефициенти по
Оперативна програма „Околна среда“;
9. участва в комисии за провеждане на процедури за обществени поръчки на бенефициентите в зависимост от делегираните є задачи и
в съответствие с Наредбата за осъществяване
на предварителен контрол върху процедури за
обществени поръчки;
10. осъществява предварителен, текущ и
последващ контрол на процедури за определяне на изпълнител по Постановление № 55 на
Министерския съвет от 2007 г. за условията и
реда за определяне на изпълнител от страна
на бенефициенти на договорена безвъзмездна
финансова помощ от структурните фондове
на Европейския съюз, Програма ФАР на Европейския съюз и от Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство
(обн., ДВ, бр. 24 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109
от 2008 г. и бр. 68 от 2009 г.) на бенефициентите по Оперативна програма „Околна среда“;
11. дава указания и консултации на бенефициентите по време на изпълнение на проектите, одобрени за финансиране по Оперативна
програма „Околна среда“, по отношение на
различните аспекти на финансовото управление, мониторинга, докладването и техническото
изпълнение съобразно делегираните є задачи;
12. извършва верификация и проверки на
място на бенефициентите по Оперативна програма „Околна среда“, както и проверява и
одобрява периодичните доклади за напредък
от бенефициентите в съответствие с делегираните є задачи;
13. подготвя искания за средства и доклади
за напредък до Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ на ниво мярка
съобразно делегираните є задачи;
14. изпълнява и други функции в качеството
на междинно звено на Оперативна програма
„Околна среда“ съобразно делегираните є
задачи;
15. разкрива, регистрира, отчита и докладва
към управляващия орган регистрирани случаи
на нередности в рамките на Оперативна програма „Околна среда“.
Раздел IХ
Организация на работата на министерството
Чл. 44. Дейността на администрацията се
осъществява по начин, който осигурява разработването и провеждането на държавната
политика от министъра в рамките на предоставените му правомощия.
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Чл. 45. (1) В съответствие с правомощията
си съгласно нормативните актове министърът
разработва дългосрочна програма и годишни
планове, които предоставя на главния секретар
за координиране и контрол по изпълнението им.
(2) В програмата и плановете по ал. 1 задължително се съдържат:
1. документи, които трябва да се разработят
от министерството в изпълнение на функциите
му (стратегии, планове, програми, баланси,
нормативни актове);
2. оперативни действия при провеждане на
политиката в сферата на административните
и договорните отношения или в други специфични сфери.
Чл. 46. Главният секретар свиква по своя
преценка и по целесъобразност ръководните
държавни служители от съответните звена за
обсъждане на различни въпроси и отговаря за
изпълнението на комплексната програма.
Чл. 47. (1) Директорите отговарят за частта
от програмата и плановете съобразно функциите на дирекцията и определените от главния
секретар конкретни задачи.
(2) Държавните служители, които заемат експертни длъжности с изпълнителски функции или
технически длъжности, изпълняват конкретни
задачи, които са им поставени от преките им
ръководители в съответствие с длъжностите и
служебните им рангове.
Чл. 48. Задачите в министерството се решават от отделни лица, звена или разширен екип
съгласно Инструкцията за документооборота.
Чл. 49. (1) Директорите на дирекции „Бюджет, финанси и счетоводство“, „Стопанска
дейност, човешки ресурси, канцелария и информационно обслужване“ и „Правно-нормативно
обслужване и обществени поръчки“ парафират в
посочения ред договори и други актове, имащи
за предмет финансово-стопански отношения.
(2) Оригиналите на договорите, по които
страна е министърът, се съхраняват в деловодството. Копие от всеки договор се съхранява от
финансовия контрольор и от ресорния директор,
отговарящ за изпълнението му.
Чл. 50. Директорите на дирекциите от
специализираната администрация отговарят за
осъществяване на функциите на съответните
звена, определени с правилника.
Чл. 51. (1) Директорите на регионалните
инспекции, националните паркове, басейновите дирекции и изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по околна среда до 31
януари всяка година разработват и представят
за утвърждаване от министъра годишен план
за оперативната и контролната дейност на
ръководените от тях администрации.
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(2) Директорите на регионалните инспекции,
националните паркове и басейновите дирекции представят на министъра тримесечни и
годишни отчети за изпълнението на плановете
за оперативната и контролната дейност и за
състоянието на администрацията.
(3) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда представя на
министъра тримесечни и годишни отчети за
изпълнението на дейностите, залегнали в плана
за дейността на изпълнителната агенция.
Чл. 52. (1) Работното време в министерството е от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка
от 12,00 до 12,30 ч.
(2) Приемното време на министъра за
изслушване на граждани и представители на
организации относно предложения и сигнали
се оповестява на общодостъпно място в министерството.
Приложение
към чл. 16, ал. 2
Численост на персонала в администрацията
на Министерството на околната среда и водите – 441 щатни бройки
Политически кабинет
10
Главен секретар
1
Инспекторат
4
Финансов контрольор
1
Служител по сигурността на информацията
1
Дирекция „Вътрешен одит“
10
Експертни представители в Постоянното
представителство на Република България
към Европейския съюз в Брюксел
3
Обща администрация
63
в т.ч.
дирекция „Правно-нормативно обслужване
и обществени поръчки“
17
дирекция „Бюджет, финанси и счетоводство“ 19
дирекция „Стопанска дейност, човешки
ресурси, канцелария и информационно
обслужване“
27
Специализирана администрация
348
в т.ч.
дирекция „Управление на водите“
33
дирекция „Земни недра и подземни
богатства“
27
дирекция „Политики по околната среда”
14
дирекция „Национална служба за защита
на природата“
34
дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ 14
дирекция „Превантивна дейност“
30
дирекция „Координация по въпросите на
Европейския съюз и международно
сътрудничество“
15
дирекция „Управление на отпадъците“
21
дирекция „Европейски и международни
проекти“
52
дирекция „Кохезионна политика за околна
среда“
42
дирекция „Политика по изменение на
климата“
10
дирекция „Фондове на Европейския съюз за
околната среда“
56
12934
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РЕШЕНИЕ № 896
ОТ 19 НОЕМВРИ 2009 Г.

за еднократно обявяване на 23 ноември 2009 г.
(понеделник) за официален празник за работещите на територията на община Кнежа
На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на
труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния
служител
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Обявява еднократно 23 ноември 2009 г. (понеделник) за официален празник за работещите
на територията на община Кнежа.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12882

РЕШЕНИЕ № 899
ОТ 20 НОЕМВРИ 2009 г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище
„Воденицата – 4“, разположено в землището
на с. Кобилино, община Ивайловград, област
Хасково
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства във връзка с § 86 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и мотивирано предложение
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали – гнайси, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Воденицата – 4“, разположено в землището на с.
Кобилино, община Ивайловград, област Хасково,
на „Пътстройинженеринг“ – АД, Кърджали.
2. Определя концесионна площ в размер
12 258 кв. м, включваща площта на утвърдените
запаси и необходимата площ за осъществяване
на дейността по концесията, при граници с
координати на точките от № 1 до № 8 включително в координатна система „1970 г.“ съгласно
приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Определя пряко за концесионер „Пътстройинженеринг“ – АД, Кърджали – титуляр
на Удостоверение за търговско откритие № 0045
от 12 юли 2002 г.
5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
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5.1.1. да добива гнайси в границите на находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите
гнайси;
5.1.3. право на ползване на минните отпадъци
от добива и първичната преработка;
5.1.4. да извършва преработка, складиране,
транспортиране и продажба на добитите гнайси;
5.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
5.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства
в границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условията и в сроковете, определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и представи на министъра
на регионалното развитие и благоустройството:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка на подземните богатства; срокът за представяне е до 8 месеца от
влизането в сила на концесионния договор;
след съгласуване с концедента и с министъра
на околната среда и водите (въз основа на
оценка за съвместимост) цялостният работен
проект става неразделна част от концесионния
договор;
5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван от компетентните
органи; срокът за представяне е до 8 месеца
от влизането в сила на концесионния договор;
проектът за рекултивация става неразделна част
от концесионния договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив и
първична преработка за всяка година от срока
на концесията; срокът за представяне е до 31
януари на съответната година; за първата година
от срока на концесията срокът за представяне
е до 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; след съгласуване с концедента
и с министъра на околната среда и водите
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
5.2.2.4. план за управление на минните отпадъци; срокът за представяне е до 8 месеца
от влизането в сила на концесионния договор;
след утвърждаване от министъра на околната среда и водите планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна, изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби на
подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещо разработване на находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като се
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спазват законите, правилниците и наредбите за
правилно и безопасно разработване на находища
на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и да
им предоставя документи и информация, имащи
отношение към изпълнението на задълженията
по концесионния договор;
5.2.6. да води и да предоставя на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
или на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите
на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на регионалното развитие и благоустройството геоложка, техническа
или друга документация и информация, която
притежава във връзка и по повод на концесията;
5.2.8. да застрахова за своя сметка и в полза
на концедента обекта по т. 1, ако той може
да бъде застрахован съгласно Кодекса за застраховането;
5.2.9. да спазва изискванията на чл. 160,
ал. 2 от Закона за културното наследство и да
осигури периодичен мониторинг на територията
на добивните работи от археолог на Регионалния исторически музей – Хасково;
5.2.10. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ;
5.2.11. да спазва стриктно правилата и нормите за извършване на взривни работи.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане в сроковете и при
условията, определени в концесионния договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния
договор и условията на концесията, включително
чрез право на достъп до концесионната площ
по т. 2 и чрез получаване от концесионера на
документи и информация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния
договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения и условията
по концесията.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1 да осъществява контрол за спазване на
условията по концесията и за изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване
на концесията съгласно договорните условия,
включително чрез своевременно съгласуване
на предоставените от концесионера цялостен
и годишни работни проекти.
6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

6.1. Добивът на подземни богатства по т. 1
започва след влизане в сила на решение по
оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) или решение да не се извършва ОВОС
на инвестиционното предложение за добив и
първична преработка на подземни богатства
от находище „Воденицата – 4“, разположено
в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково, по реда на Закона за
опазване на околната среда.
6.2. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани
с опазването на околната среда, водите, земеделските земи и горите, защитените със закон
територии и обекти, в т. ч. чрез извършване
на оценка на съвместимостта на добива на
подземни богатства, съгласно Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на
съвместимостта на планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения с предмета и
целите на опазване на защитените зони (ДВ,
бр. 73 от 2007 г.), както и изискванията за
опазване на културни и исторически паметници,
националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред;
6.2.2. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.2.3. да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за разработка на находище „Воденицата – 4“ – приложение към договора за концесия, представена
от „Пътстройинженеринг“ – АД, Кърджали;
6.2.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
6.2.5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която
е находището на подземни богатства;
6.2.6. да спазва указанията, давани от министъра на околната среда и водите при съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3;
6.2.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.2.8. да изпълнява съгласуваните от концедента цялостен работен проект за добив и първична преработка и годишни работни проекти;
6.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ.
6.3. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
6.4. Добивните работи да започнат след
съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3.
6.5. Концесионният договор влиза в сила от
датата на подписването му.
7. Определя за начален срок на концесията датата на влизане в сила на концесионния
договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния
договор:
8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране
изпълнението на задължението за заплащане
на концесионно плащане:
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8.1.1. за първия отчетен период гаранцията
е в размер на сумата, посочена в т. 9.5, и се
представя на концедента в 30-дневен срок от
влизането в сила на концесионния договор;
8.1.2. за всеки следващ отчетен период, определен по т. 9.2, гаранцията е в размер 50 на
сто от концесионното плащане за предходния
период и се представя на концедента в 30-дневен
срок след периода на плащане;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 60 дни от изтичането на съответния
отчетен период.
8.2. Откриване от страна на концесионера
на доверителна банкова сметка в посочена от
концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване
и възстановяване на околната среда и рекултивацията:
8.2.1. в доверителната банкова сметка по
т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година за
срока на концесията сума, представляваща 1/25
част от общия размер на паричните средства,
предвидени за опазване на околната среда и
рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.2. за първата година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се представя на
концедента в 30-дневен срок считано от датата
на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.3. за всяка следваща календарна година
от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1
се представя на концедента в срок до 31 януари
на съответната година;
8.2.4. начинът за разпореждане със сметката
по т. 8.2 се определя в концесионния договор.
8.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от основните задължения или условията
на концесията по това решение. Условията и
сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора се определят
в концесионния договор.
8.4. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или забавено изпълнение
от страна на концесионера на договорните
задължения. Конкретните размери на лихвите
и неустойките и моментът на неизпълнението
на отделните задължения се определят в концесионния договор.
8.5. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
9. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента концесионно
плащане при условия и по ред, определени в
концесионния договор, както следва:
9.1. Периодични парични плащания за целия
срок на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е до 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от 1
януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за
всяка календарна година от срока на концесията.
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9.3. Размерът на всяко плащане се определя
съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за
определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни
и скалнооблицовъчни материали (приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите
и методиката за определяне на концесионното
възнаграждение за добив на подземни богатства
по реда на Закона за подземните богатства,
приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица добито подземно богатство, използвано за краен
продукт плочи цепени, съгласно чл. 1, ал. 3,
т. 2, буква „в“ от методиката не може да бъде
по-ниско от 10 лв./куб. м, като тези стойности се
индексират ежегодно с процента на увеличение
на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от
Националния статистически институт, при базова
статистическа информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всяко 6-месечие не може да бъде
по-нисък от 1800 лв., определен в съответствие
с чл. 2, ал. 1 от методиката при утвърден рандеман на плочи цепени 25 кв. м от 1 куб. м.
9.6. Част от концесионното плащане в размер 30 на сто от сумата, определена по реда
на т. 9.4 или 9.5, се внася в приход на община
Ивайловград по ред, определен в концесионния
договор.
9.7. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.4 и 9.5 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
10. Определя други изисквания, свързани с
концесията:
10.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
10.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно
съгласие, а в случай на непостигане на съгласие
спорът се решава по съдебен ред.
11. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството:
11.1. Да проведе преговорите и да сключи
концесионния договор с „Пътстройинженеринг“ – АД, Кърджали, в едномесечен срок
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнение
на концесионния договор.
11.4. Да представлява държавата по съдебните
дела, свързани с изпълнението и прекратяването
на концесионния договор, включително да предявява вземанията на концедента по съдебен ред.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Координати

Приложение
към т. 2

на граничните точки на концесионната площ на
находище „Воденицата – 4“, с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково
Координатна система „1970 г.“
Точка, №

Х (север), м

У (изток), м

1

4 530 300,0

9 463 155,0

2

4 530 334,7

9 463 185,0

3

4 530 371,5

9 463 248,1

4

4 530 354,4

9 463 286,9

5

4 530 308,3

9 463 298,4

6

4 530 278,5

9 463 292,7

7

4 530 224,8

9 463 248,9

8

4 530 257,7

9 463 210,5

12935

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-45 от 2000 г. за регистрацията,
отчета, пускането в движение и спирането
от движение на моторните превозни средства
и на ремаркетата, теглени от тях (обн., ДВ,
бр. 31 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 48 и 105 от
2002 г., бр. 68 и 105 от 2003 г., бр. 1, 21, 34, 59
и 93 от 2006 г.; попр., бр. 99 от 2006 г.; изм.,
бр. 57 от 2007 г. и бр. 20, 40 и 53 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 2 след думата „БУЛСТАТ“ се
поставя запетая и се добавя „съответно в търговския регистър“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „модел“ се заличава.
2. В ал. 3, т. 1 след думата „средство“ се
добавя „в случаите, когато се изисква“.
§ 3. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
„(1) Пунктове за регистрация и идентификация към структурните звена „Пътна полиция“
се разкриват от директора на ОДМВР или
СДВР след съгласуване с директора на Главна
дирекция „Охранителна полиция“ (ГД „ОП“).“
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При отказ от регистрация на регистрирани в страната превозни средства (ПС) номерът
на заповедта, с която е направен отказът, се
отбелязва в носителя на информация по отчета.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) При отказ от регистрация на превозно
средство, което е регистрирано в друг регион,
копие от заповедта се изпраща в региона по
регистрация за отразяване в системата.“
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3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
алинеи 5 и 6.
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „стойността му и“ се
заличават.
2. В ал. 2 след думите „чл. 141“ запетаята
и думите „ал. 2“ се заличават.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Заявление и декларация по ал. 2 могат
да бъдат подавани по електронен път чрез
автоматизираната информационна система за
електронни услуги на МВР с притежавания от
гражданина валиден универсален електронен
подпис. При подадено заявление и декларация
по електронен път органите по регистрация
изпращат потвърждение или отказ до гражданина по електронен път.
(4) При изпратено потвърждение по ал. 3
гражданинът се уведомява, че документът ще
бъде издаден след заплащане на държавна такса.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 6. В чл. 10 ал. 8 се изменя така:
„(8) При загубване или открадване на
табела(и) с регистрационен номер, отговаряща(и)
на действащия български държавен стандарт
(БДС) или Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета
от 3 ноември 1998 г., те се обявяват за издирване, а превозното средство се регистрира с нов
регистрационен номер. Старият регистрационен
номер не се използва повторно.“
§ 7. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) За първоначална регистрация на
ново превозно средство собственикът представя:
1. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
2. за МПС от категории М, N�����������
������������
, O��������
���������
– валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден
от производителя или неговия упълномощен
представител, установен в Общността, съгласно
Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа
на нови моторни превозни средства и техните
ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.) (Директива
2007/46/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета за създаване на рамка за одобрение
на моторните превозни средства и техните
ремаркета, както и на системи, компоненти и
отделни технически възли, предназначени за
такива превозни средства (Директива 2007/46/
ЕО – ОВ, L 263/09.10.2007 г.);
3. за МПС от категория L – валиден ЕО
сертификат за съответствие, издаден от производителя или неговия упълномощен представител,
установен в Общността, съгласно Наредба № 117
от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни
превозни средства от категория L (ДВ, бр. 12
от 2005 г.) (Директива 2002/24/ЕО);
4. за МПС от категория Т – валиден ЕО
сертификат за съответствие, издаден от производителя или неговия упълномощен представител, установен в Общността, съгласно Наредба
№ 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови
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колесни и верижни трактори, техните ремаркета
и сменяема прикачна техника (ДВ, бр. 11 от
2006 г.) (Директива 2003/37/ЕО);
5������������������������������������������
. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното
средство;
6��������������������������������������
. документи за самоличност на собствениците – за физически лица, или документ
за създаване на стопанския субект и за код
БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен
код съгласно чл. 23 от Закона за търговския
регистър (ЕИК);
7�����������������������������������������
. документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ и двустранен констативен
протокол за пътнотранспортно произшествие
(ПТП);
8. митнически документ за оформен внос,
когато превозното средство е внесено извън
територията на Европейската общност или Европейското икономическо пространство (ЕИП);
9. табелите с регистрационен номер, ако са
ползвани такива;
10. изискуемите документи по чл. 3, ал. 1
от Наредбата за определяне на реда и размера
за заплащане на продуктова такса за продукти,
след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци, приета с ПМС № 120
от 2008 г. (ДВ, бр. 53 от 2008 г.).
(2) За първоначална регистрация на нови
превозни средства от категории M, N и О,
произвеждани в ЕО малка серия или национална малка серия, или ПС от тези категории,
произвеждани с използване на нови технологии и концепции, се представя съответно ЕО
или национален сертификат за съответствие с
одобрен тип или за съответствие с временен
сертификат за одобряване на тип ПС съгласно
Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа
на нови моторни превозни средства и техните
ремаркета (Наредба № 60 от 2009 г.) (чл. 20,
22 и 23 от Директива 2007/46/ЕО).
(3) Сертификатът за съответствие се издава
или се придружава от легализиран превод на
български език.
(4) Представените табели по ал. 1, т. 9 се
изземват и унищожават.
(5) Копия от представените документи по
ал. 1, т. 5 и 8 и оригиналните документи по
ал. 1, т. 2, 3 или 4 се прилагат към заявлението
за регистрация.
(�����������������������������������������
6����������������������������������������
) Броят на регистрираните превозни средства, произвеждани в национална малка серия
в рамките на една година на територията на
Република България, не трябва да надвишава
броя на единиците, посочен в приложение № 6,
част А, точка 2 на Наредба № 60 от 2009 г.
(�����������������������������������������
7����������������������������������������
) Броят на регистрираните превозни средства, произвеждани в европейска малка серия в
рамките на една година в Общността, не трябва
да надвишава броя на единиците, посочен в
приложение № 6, част А, точка 1 на Наредба
№ 60 от 2009 г.
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(8) За превозни средства от категории M,
N и О без валиден сертификат за съответствие
може да се представи удостоверение за индивидуално одобряване, издадено съгласно Наредба
№ 60 от 2009 г.
(9) Сертификатът за съответствие по ал. 1,
т. 2, 3 и 4 може да се представя предварително
от производителя на електронен носител.
(�������������������������������������
10�����������������������������������
) Дубликат на ЕО сертификата за съответствие може да бъде издаден само от
производителя при спазване на изискванията
на чл. 46, ал. 1 на Наредба № 60 от 2009 г.
Думата „дубликат“ трябва да се вижда ясно на
лицевата страна на дубликата.“
§ 8. В чл. 12а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в т. 7 след думата „БУЛСТАТ“ се поставя
запетая и се добавя „съответно ЕИК“, а думите
„ – за юридически лица“ се заличават;
б) в т. 8 след думите „Гражданска отговорност“ се добавя „и двустранен констативен
протокол за ПТП“;
в) създава се т. 10:
„10. изискуемите документи по чл. 3, ал. 1
от Наредбата за определяне на реда и размера
за заплащане на продуктова такса за продукти,
след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите, когато законодателствата
на държавите – членки на Европейския съюз,
не предвиждат задължение за регистрация на
превозни средства от даден вид и категория и
не могат да бъдат представени документите по
ал. 1, т. 3, това обстоятелство се удостоверява с
официален документ от компетентните служби
в държавата членка и оригинален документ,
съдържащ информация с техническите данни
на ПС, позволяващи идентификацията му.“
3. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.
§ 9. В чл. 12б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в т. 9 след думата „БУЛСТАТ“ се поставя
запетая и се добавя „съответно ЕИК“, а думите
„– за юридически лица“ се заличават;
б) в т. 10 след думите „Гражданска отговорност“ се добавя „и двустранен констативен
протокол за ПТП“;
в) създава се т. 12:
„12. изискуемите документи по чл. 3, ал. 1
от Наредбата за определяне на реда и размера
за заплащане на продуктова такса за продукти,
след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато не може да се представи доказателство по ал. 1, т. 3 или 4, се представя
удостоверение за индивидуално одобряване.“
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§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „средство“ се добавя
„(без новите превозни средства)“.
2. В ал. 2 думата „фабрично“ се заличава.
§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в т. 3 в края на изречението се поставя
запетая и се добавя „съответно ЕИК“;
б) в т. 6 след думите „Гражданска отговорност“ се добавя „и двустранен констативен
протокол за ПТП“;
в) в т. 8 думите „Министерството на транспорта“ се заменят с „Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“;
г) точка 9 се отменя.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) За промяна в регистрацията при изменение на данните на собственика заявлението по
ал. 1, т. 1 може да бъде подавано по електронен
път чрез автоматизираната информационна
система за електронни услуги на МВР с притежавания от гражданина валиден универсален
електронен подпис. При подадено заявление
по този ред органите по регистрация изпращат
потвърждение или отказ до гражданина също
по електронен път.
(5) При изпратено потвърждение по ал. 4
гражданинът се уведомява, че документът ще
бъде издаден след заплащане на държавна такса.“
§ 12. В чл. 16 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава трето изречение:
„Копие от договора за прехвърлената/придобитата собственост с данните на лицата по
чл. 145, ал. 1 и 2 ЗДвП може да бъде предоставено от тях и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни
услуги на МВР с притежавания от гражданина
валиден универсален електронен подпис.“
2. В ал. 4 след думата „БУЛСТАТ“ се добавя
„/ЕИК“.
§ 13. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „откраднати“ се добавя
„или изгубени и отговарят на действащия БДС
или Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от
3 ноември 1998 г.“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Ако табелите с регистрационен номер
са откраднати или изгубени и същите не отговарят на действащия БДС или Регламент (ЕО)
№ 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г.,
прекратяване на регистрацията се извършва
след писмено деклариране на тези обстоятелства от собственика.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
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4. Създава се ал. 6:
„(6) При прекратяване на регистрацията
поради напускане на страната част първа и
част втора на свидетелството за регистрация
се маркират като невалидни и се връщат
на собственика. Копие от свидетелството за
регистрация се прилага към заявлението за
прекратяване на регистрацията.“
§ 14. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За ползване на табели с регистрационен
номер с четири еднакви цифри в поредния
номер и комбинация от цифри по желание се
подава заявление в структурните звена „Пътна
полиция“ по постоянен адрес на собственика и
се заплаща такса, която се събира в системата
на Министерството на вътрешните работи по
Закона за държавните такси.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Заявления за ползване на табели с регистрационен номер с четири еднакви цифри
в поредния номер и комбинация от цифри по
желание се приемат само за наличните табели
с регистрационни номера в съответното структурно звено „Пътна полиция“.“
3. Създават се ал. 6, 7 и 8:
„(6) За ползване на табели с регистрационен
номер с надпис по желание се подава заявление в структурните звена „Пътна полиция“ по
постоянен адрес на собственика и се заплаща
такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за
държавните такси.
(7) Регистрационният номер по ал. 6 се
състои от елементите, посочени в ал. 1, т. 1
и 2, и комбинация от шест знака от главни
букви на кирилица (А, В, Е, К, М, Н, О, Р,
С, Т, У и Х) и арабски цифри по желание на
собственика, заместващи поредния номер и
серията, посочени в ал. 1, т. 3 и 4.
(8) Комбинацията по ал. 7 не трябва да
допуска подвеждане при идентификацията на
превозното средство, както и да представлява
забранена със закон или друг нормативен акт
реклама, непристоен израз, израз, изразяващ
явно неуважение към обществото, или израз,
влизащ в противоречие със законова или нормативна забрана.“
§ 15. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се правят следните допълнения:
а) в т. 4 след думата „БУЛСТАТ“ се поставя
запетая и се добавя „съответно документ с ЕИК“;
б) в т. 5 след думите „Гражданска отговорност“ се добавя „и двустранен констативен
протокол за ПТП“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) След изтичане срока на транзитната
регистрация по искане на собственика може
да бъдат издадени нови транзитни табели по
реда на чл. 14 – 17.“
§ 16. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „документ за движение“ се
заменят с „Разрешение за временно движение“.
2. Създава се ал. 2:
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„(2) Разрешението за временно движение е
по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи, и се състои от една част, съдържаща данни за ПС и собственика, условията
за временно движение и срока на валидност.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 17. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) На лица – търговци по смисъла на Търговския закон, извършващи внос и
продажба на превозни средства, се предоставят
временни табели с регистрационен номер
със срок до една година. Временните табели
с регистрационен номер се предоставят за
ползване при управление на моторно превозно средство на територията на страната за
тестване, придвижване до съответните органи
на държавната администрация, до сервиз, от
един търговски обект до друг и до официално
обявено изложение.
(2) За получаване на временни табели с
регистрационен номер лицата по ал. 1 подават
заявление (приложение № 7) и необходимите
документи до отдел „Пътна полиция“ при
дирекция „Охранителна и пътна полиция“ (Д
„ОПП”) на ГД „ОП“ чрез структурните звена
на „Пътна полиция“ при Столичната дирекция
на вътрешните работи или областните дирекции
на МВР в страната.
(3) Заявлението по ал. 2 може да бъде
подавано по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни
услуги на МВР с притежавания от гражданина
валиден универсален електронен подпис. При
подадено заявление по електронен път органите
по регистрация изпращат потвърждение или
отказ до лицето по електронен път.
(4) Временни табели с регистрационен номер
се използват само от лица, посочени при подаване на заявлението, и за МПС, собственост
на лицето по ал. 1, получило табелите.
(5) При използването на превозни средства
с временните табели с регистрационен номер
в превозното средство задължително присъства
представител на лицето по ал. 1, на което са
предоставени табелите.
(6) Лицата по ал. 1 или упълномощени от
тях лица водят дневник за завеждане на табелите и пътни книжки съгласно заявения брой
временни табели с регистрационни номера.
(7) Дневниците и пътните книжки се заверяват при получаването и при връщането на
табелите в съответното структурно звено „Пътна
полиция“ при СДВР или ОДМВР.
(8) След изтичане на срока за ползване на
табелите и разрешението за временно движение
лицата по ал. 1 ги връщат в съответното структурно звено „Пътна полиция“. Нови временни
табели с регистрационен номер и разрешение
за временно движение се издават само след
връщане на тези с изтекъл срок. Структурните
звена на „Пътна полиция“ при СДВР и ОДМВР
уведомяват ГД „ОП“ за върнатите временни
табели с регистрационен номер с изтекъл срок
на валидност.
(9) Временният регистрационен номер се
състои от шестцифрена комбинация на числата
от 0 до 9, симетрично разделени с буквата „В“
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в средата. В крайната дясна част е обозначена
годината на валидност на червен фон.
(10) При използване не по установения ред
на временни табели с регистрационен номер
или когато същите са с изтекъл срок на валидност, табелите се изземват от органите на
пътната полиция и се уведомява отдел „Пътна
полиция“ при Д „ОПП“ на ГД „ОП“. Табелите
се изпращат на структурното звено „Пътна
полиция“ при СДВР или ОДМВР, където са
издадени.
(11) На лице, на което са отнети временните табели с регистрационен номер по реда на
ал. 10, не се предоставят други такива за срок
до 6 месеца от изтичане срока на последния
комплект издадени временни табели с регистрационен номер.
(12) В структурните звена „Пътна полиция“
при СДВР и ОДМВР������������������������
се води регистър за издадените временни табели с регистрационни
номера.“
§ 18. В чл. 32, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст след думите „превозните
средства“ се добавя „и тяхното комплектоване“.
2. В т. 1 думата „фабрично“ се заличава.
§ 19. Член 32а се отменя.
§ 20. В чл. 32б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3, буква „а“ думата „фабрично“ се
заличава.
2. Създава се точка 3:
„3. превозните средства за извършване превоз
на товари, с изключение на ремаркета категория O1, от чиято първоначална регистрация са
минали повече от 10 години – след 6 месеца;“.
3. Точки 3, 4, 5 и 6 стават съответно точки
4, 5, 6 и 7.
§ 21. В чл. 32в се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Контролно-техническите пунктове към
структурните звена „Пътна полиция“ се разкриват от директорите на ОДМВР или СДВР след
съгласуване с директора на ГД „ОП“.“
2. В ал. 3 думите „приложение № 1“ се
заменят с „приложение № 3“.
§ 22. В чл. 32д се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „върху“ се добавя
„протокол за преглед за техническа изправност“,
а думите „знак за технически преглед (ЗТП) по
образец (приложение № 2), като се определят
месецът и годината за представяне на първи
периодичен преглед“ се заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За превозните средства, отговарящи на
изискванията за техническата изправност, се
издава знак за технически преглед (ЗТП) по
образец (приложение № 4), като се определят
месецът и годината за представяне на първи
периодичен технически преглед.“
3. Създава се ал. 3 със следното съдържание:
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„(3) При първоначална регистрация на нови
превозни средства се издава знак за технически преглед, с който се определят месецът и
годината за представяне на първи периодичен
технически преглед.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
5. Създава се ал. 5:
„(5) Когато представеното на технически
преглед превозно средство е с валиден технически преглед, извършен в държава – членка
на Европейския съюз, назначеното лице заверява знак за технически преглед по образец
(приложение № 2) до датата на валидност на
прегледа.“
§ 23. В чл. 32и се създава т. 4:
„4. документ за изправност на газовата
уредба, ако има инсталирана такава на ПС.“
§ 24. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „приложение № 3“ се
заменят с „приложение № 5“.
2. В ал. 5 думите „приложение № 4“ се
заменят с „приложение № 6“.
§ 25. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) На заявители извън МВР, органите
на съдебната власт, органите за защита на
националната сигурност и обществения ред
и данъчната администрация се предоставя
информация за регистрирано превозно средство и собствеността му по разпореждане
на органите на съдебната власт. Заявителите
заплащат такса, която се събира в системата
на Министерството на вътрешните работи по
Закона за държавните такси.
(3) Обобщени справки за броя на моторните
превозни средства на централно ниво се издават
от ГД „ОП“, а на териториално ниво – от СДВР
или съответната ОДМВР, след заплащане на
такса���������������������������������������
, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за
държавните такси.“
2. Създават се алинеи 4 и 5:
„(4) Заявления за издаване на удостоверение
за регистрирани или с прекратена регистрация
превозни средства по ал. 1 и заявление за
издаване на обобщени справки по ал. 3 могат
да бъдат подавани по електронен път чрез
автоматизираната информационна система за
електронни услуги на МВР с притежавания от
гражданина валиден универсален електронен
подпис. При подадено заявление по този ред
органите по регистрация изпращат потвърждение или отказ до гражданина по електронен път.
(5) При изпратено потвърждение по ал. 4
гражданинът се уведомява, че документът ще
бъде издаден след заплащане на държавна такса.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 26. В чл. 39 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 3 след думите „Гражданска
отговорност“ се добавя „и двустранен констативен протокол за ПТП“.
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2. В ал. 3 след думите „район на движение“
се добавя „и наложените ограничения за движение на превозното средство“.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Заявление за издаване на разрешение
за временно движение по пътищата може да
бъде подавано по електронен път чрез автоматизираната информационна система за
електронни услуги на МВР с притежавания от
гражданина валиден универсален електронен
подпис. При подадено заявление по този ред
органът, който издава разрешението, изпраща
потвърждение или отказ до гражданина също
по електронен път.
(5) При изпратено потвърждение по ал. 4
гражданинът се уведомява, че разрешението
ще бъде издадено след заплащане на държавна
такса.“
§ 27. В чл. 44, ал. 1, т. 4 след думите „Гражданска отговорност“ се добавя „и двустранен
констативен протокол за ПТП“.
§ 28. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Структурните звена „Пътна полиция“
допускат до регистрация превозни средства с
поставени върху тях табели, надписи и емблеми, ако те не са в противоречие с действащите
нормативни актове.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 29. В § 2 от допълнителните разпоредби
се създават т. 11 и 12:
„11. „ЕО сертификат за съответствие“ е
сертификат по образец в приложение № 9 на
Наредба № 60 от 2009 г. (Приложение IХ на
Директива 2007/46/ЕО), който се издава от
производителя и удостоверява, че дадено ПС,
принадлежащо към серията превозни средства
от типа, одобрен в съответствие с Наредба № 60
от 2009 г. (Директива 2007/46/ЕО), отговаря
на изискванията на всички регулаторни актове
по времето на неговото производство.
12. „Индивидуално одобрение“ е процедура,
при която Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ удостоверява, че дадено
превозно средство, независимо от това дали
е уникално или не, отговаря на съответните
административни разпоредби и технически
изисквания по Наредба № 60 от 2009 г. (Директива 2007/46/ЕО).“
Допълнителна разпоредба
§ 30. Наредбата въвежда изисквания на
Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за
създаване на рамка за одобрение на моторните
превозни средства и техните ремаркета, както
и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни
средства (ОВ, L 263/9.10.2007 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 31. (1) Изискванията за наличие на валиден ЕО сертификат за съответствие по чл. 12,
ал. 1, т. 2 се прилагат за всички нови превозни
средства от съответната категория, считано от:
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1. 29.ІV.2009 г. – за превозните средства от
категория М1;
2. 29.ІV.2012 г. – за превозните средства със
специално предназначение от категория М1;
3. 29.Х.2011 г. – за комплектовани превозни
средства от категория N1;
4. 29.ІV.2013 г. – за напълно комплектовани
превозни средства от категория N1;
5. 29.Х.2012 г. – за комплектовани превозни
средства от категории N2, N3, О1, О2, О3, О4;
6. 29.Х.2010 г. – за комплектовани превозни
средства от категории М2, М3;
7. 29.Х.2014 г. – за превозни средства със
специално предназначение от категории N1,
N2, N3, М2, М3, О1, О2, О3 и О4;
8. 29.Х.2014 г. – за напълно комплектовани
превозни средства от категории N2 и N3;
9. 29.Х.2011 г. – за напълно комплектовани
превозни средства от категории M2 и M3;
10. 29.Х.2013 г. – за напълно комплектовани
превозни средства от категории О1, О2, О3 и О4.
(2) За първоначална регистрация на нови ПС
от категории, различни от М1, L и Т, до датите
на влизане в сила на изискването за наличие
на валиден ЕО сертификат за съответствие по
ал. 1 собственикът представя спецификация с
техническите данни за ПС и декларация от
производителя или упълномощен представител
за наличието на издадено от Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията удостоверение за конкретния
тип ПС, което удостоверява наличието на
ЕО сертификати за одобряване на типа и/
или съобщения по всички приложими за категорията технически изисквания на Наредба
№ 60 от 2009 г.
(3) В случай че производителят или неговият
упълномощен представител представи валиден
ЕО сертификат за съответствие с одобрен тип за
категориите превозни средства извън категория
М1 преди датите, посочени в ал. 1, т. 2 – 10,
се разрешава регистрацията с този сертификат
за съответствие.
(4) Некомплектовано превозно средство не
може да бъде постоянно регистрирано, докато
не бъде напълно комплектовано.
§ 32. Когато поради недостатъци в приложим регулаторен акт или поради неправилно
прилагане от производителя на съответни
изисквания на регулаторните актове за нови
превозни средства структурните звена „Пътна
полиция“ при СДВР или ОДМВР установят,
че въпреки че отговарят на съответните изисквания, превозните средства представляват
сериозен риск за безопасността на движението
по пътищата, вредят сериозно на околната среда или на общественото здраве, структурните
звена „Пътна полиция“ при СДВР или ОДМВР
незабавно уведомяват Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“.
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§ 33. В случаите, предвидени в тази наредба, електронната обработка и подаването на
заявления и документи по електронен път се
прилага след създаване на технически и организационни условия и програмните средства.
§ 34. В § 18, ал. 1, т. 8 от преходните и
заключителните разпоредби към Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № I-45
от 2000 г. (ДВ, бр. 57 от 2007 г.) след думите
„Гражданска отговорност“ се добавя „и двустранен констативен протокол за ПТП“.
§ 35. Приложение № 1 към чл. 12, ал. 1,
т. 3 се отменя.
§ 36. В приложение № 2 към чл. 12а, ал. 1,
т. 6 и чл. 12б, ал. 1, т. 6 след думата „БУЛ
СТАТ“ се добавя „/ЕИК“.
§ 37. В приложение № 4 към чл. 32д, ал. 1
образецът на знак за първоначален технически
преглед се заменя със:
Лице

Гръб

§ 38. Създава се приложение № 7 към
чл. 30, ал. 2:
„Приложение № 7
към чл. 30, ал. 2

ДО
НАЧАЛНИКА НА
ОТДЕЛ „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ”
ПРИ ГД „ОП”
ЧРЕЗ: НАЧАЛНИКА НА
		
„ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“
		
ПРИ ............................
ЗАЯ В Л Е Н И Е
От фирма: ........................................................
БУЛСТАТ/ЕИК: ....................................................
Регистрирана по фирмено дело № .......................
на Окръжен съд ....................................................
Седалище и адрес на управление: .......................
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.................................................................................,
тел./факс ......................, e-mail адрес ..................,
GSM: .......................................................................
Адрес за кореспонденция.......................................
Управител............................................................
ЕГН...........................................................................
..................................................................................
(име, презиме, фамилия)
Господин началник,
Моля да ни бъдат предоставени за ползване
....... комплекта временни табели с регистрационни
номера за придвижване на автомобили, собственост на фирмата.
Фирмата е вносител/производител на нови
автомобили от следните марки:
.................................................................................
Фирмата извършва търговска дейност с автомобили втора употреба от следните марки:
.................................................................................
Дневникът за завеждане на табелите ще се
съхранява на адрес:
.................................................................................
За водене на дневника ще бъде упълномощен:
..................................................................................
ЕГН ............................................, служител на
фирмата.
Справка за временните табели с регистрационен
номер ще може да се прави на тел. ...................
Запознат съм с реда и условията за ползване
на табелите.
Прилагаме следните документи:
1. Копие от съдебното решение за регистрация
на фирмата или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър.
2. Копие от карта за идентификация „БУЛСТАТ“.
3. Удостоверение за актуално състояние на
фирмата (оригинал).
4. Копие от удостоверение за данъчна регистрация на фирмата.
5. Списък на регистрираните търговски обекти
(автокъщи).
6. Копие на удостоверения за регистрация на
търговските обекти.
7. Списък с данните на лицата, които ще
отговарят и ползват временните табели с регистрационен номер.
8. Свидетелства за съдимост, декларации съгласно Закона за защита на личните данни и копия
от трудов или граждански договор на лицата по
предходната точка.
9. Декларация, че кандидатстващата фирма не
е в производство по обявяване в несъстоятелност.
10. Документ, доказващ, че фирмата е вносител
(производител) на автомобили от дадената(ите)
марка(и) за Република България.
Дата: .........200.... г.
Управител:
(....................................)
(подпис, печат, име и фамилия)“

§ 39. Навсякъде в наредбата думите и съкращенията „Главна дирекция „Противодействие
на престъпността, опазване на обществения ред
и превенция“, „Столична дирекция „Полиция“,
„областните дирекции „Полиция“, „областна
дирекция „Полиция“, „СДП“, „ОДП“, „ГД
ППООРП“ и „ППООРП“ се заменят съответно
с „Главна дирекция „Охранителна полиция“,
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„Столична дирекция на вътрешните работи“,
„областните дирекции на МВР“, „областна
дирекция на МВР“, „СДВР“, „ОДМВР“, „ГД
„ОП“ и „ОП“, а думите „Национална служба
„Полиция“ се заличават.
Изразите „службата, извършила“, „съответната служба“ и думите „служба“, „службата“,
„служби“ и „службите“ се заменят навсякъде
съответно със „структурното звено, извършило“,
„съответното структурно звено“, „структурно
звено“, „структурното звено“, „структурни звена“
и „структурните звена“.
Министър: Цв. Цветанов
12826

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда
за издаване на свидетелство за управление
на моторни превозни средства, отчета на во
дачите и тяхната дисциплина (обн., ДВ, бр. 97
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2003 г., бр. 93
от 2006 г., бр. 46 и 90 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „за твърдяното обстоятелство” се заменят с „по чл. 160 ЗДвП“.
2. Създават се нови алинеи 4, 5 и 6:
„(4) Заявление за издаване на дубликат на
контролен талон може да бъде подавано по
електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на
МВР с притежавания от гражданина валиден
универсален електронен подпис. При подадено
заявление по електронен път органът, който издава контролния талон, изпраща потвърждение
или отказ до гражданина по електронен път.
(5) При изпратено потвърждение по ал. 4
гражданинът се уведомява, че документът ще
бъде издаден след заплащане на държавна такса.
(6) Дубликат на контролен талон не се
издава на водач, на когото са отнети всички
контролни точки.“
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 7 и 8.
Заключителна разпоредба
§ 2. В случаите, предвидени в тази наредба, електронната обработка и подаването на
заявления по електронен път се извършва след
създаване на технически и организационни
условия и програмните средства.
Министър: Цв. Цветанов
12805
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № 14
от 18 ноември 2009 г.

за реда и начина за предоставяне достъп на
органите на съдебната власт до Национална
база данни „Население“
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат редът и
начинът за предоставяне от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството на
информация на органите на съдебната власт
от Национална база данни „Население“, включително и чрез предоставяне на лични данни
в електронен вид или чрез отдалечен достъп.
Чл. 2. Информацията по чл. 1 се предоставя на органите на съдебната власт само за
служебни цели съобразно законоустановените
им правомощия и при спазване изискванията
на Закона за защита на личните данни.
Раздел ІІ
Взаимодействие между Министерството на
регионалното развитие и благоустройството и
органите на съдебната власт
Чл. 3. (1) Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна
дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ предоставя на органите
на съдебната власт информация от Национална
база данни „Население“.
(2) Предоставената информация по ал. 1
съдържа следните данни:
1. ЕГН;
2. име (собствено, бащино и фамилно);
3. промени в имената;
4. пол;
5. гражданство;
6. месторождение;
7. акт за раждане (номер, дата и място на
съставяне на акта);
8. постоянен адрес;
9. настоящ адрес;
10. документ за самоличност;
11. правни ограничения;
12. семейно положение;
13. акт за брак/съдебно решение за развод
(номер, дата и място на съставяне на акта/
постановяване на решението);
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14. данни за смърт (дата на смърт, номер,
дата и място на съставяне на акта);
15. ЕГН, имена, гражданство и индикация,
дали са живи следните роднини:
а) съпруг/съпруга;
б) майка;
в) баща;
г) братя/сестри;
д) деца.
(3) Информацията по ал. 1 се предоставя
на органите на съдебната власт чрез отдалечен
достъп с потребителски интерфейс.
Чл. 4. (1) Информация в електронен вид за
обслужване дейността на бюрата за съдимост
се предоставя на Висшия съдебен съвет на
технически носител.
(2) Предоставянето на информацията по
ал. 1 се извършва 2 пъти годишно по писмено
искане на Висшия съдебен съвет.
(3) Обхватът на информацията съдържа
следните данни:
1. ЕГН;
2. име (собствено, бащино и фамилно);
3. месторождение;
4. гражданство;
5. постоянен адрес;
6. настоящ адрес;
7. ЕГН и имена на родители.
Чл. 5. (1) Предоставянето на данни по
чл. 3 чрез справки през интернет се извършва
по защитен канал с ползване на универсални
електронни подписи, издадени в съответствие
с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.
(2) Данни от автоматизираните информационни фондове на Национална база данни
„Население“ за извършване на справки в диалогов режим на работа се предоставят само
на служители, оправомощени от административния ръководител на съответния орган на
съдебната власт.
(3) Обхватът на предоставените данни се
определя от целите, за които данните се ползват
от органите на съдебната власт при изпълнение
на служебните им задължения.
Чл. 6. (1) Министерството на регионалното
развитие и благоустройството съвместно с органите на съдебната власт изгражда защитения
канал по чл. 5, ал. 1 и организира режима
за достъп на оправомощените служители по
чл. 5, ал. 2�������������������������������
, регистрира
�����������������������������
цифровите сертификати, отговарящи на условията за универсален
електронен подпис.
(2) Органите на съдебната власт осигуряват
техническите условия и средства за получаване
на данните по чл. 3.
Чл. 7. Административните ръководители
на органите на съдебната власт предоставят
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството данни за оправомощените служители по чл. 5, ал. 2, като попълват
заявление по образец съгласно приложението.
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Раздел ІІІ
Осъществяване на контрол
Чл. 8. Контролът за достъпа по чл. 3 до
Национална база данни „Население“ се осъществява от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството въз основа на
извадка, формирана периодично на случаен
принцип от всички лица, проверени от органите на съдебната власт за съответния период.
Чл. 9. Органите на съдебната власт се
задължават в срок един месец от получаване на извадката по чл. 8 да предоставят на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството информация за основанието
за осъществения достъп до личните данни на
конкретното лице.
Чл. 10. (1) В случай на констатиран необоснован достъп, както и при непредставяне на
информация в срока по чл. 9, Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
незабавно уведомява писмено административния ръководител на съответния орган на
съдебната власт за търсене на отговорност.
(2) При многократно констатирани нарушения по ал. 1 Министерството на регионалното
развитие и благоустройството може да преустанови достъпа на конкретното лице и да уведоми
Комисията за защита на личните данни.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В едномесечен срок от влизане в сила
на наредбата административните ръководители на органите на съдебната власт създават
необходимата организация за прилагането є.
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 385, ал. 2 от Закона за съдебната власт.
Министър на правосъдието: М. Попова
Министър на регионалното развитие
и благоустройството: Р. Плевнелиев
Приложение
към чл. 7
ЗАЯВЛЕНИЕ
за предоставяне на достъп до Национална база
данни „Население“

Във връзка с изпълнение на чл. 3, ал. 1 от
Наредбата за реда и начина за предоставяне
достъп на органите на съдебната власт до
Национална база данни „Население“ моля да
бъде предоставен достъп до Национална база
данни „Население“ на следните служители от.
.......................................
№

Име
(собствено,
бащино,
фамилно)

ЕГН

Длъжност

Телефон

e-mail

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

На горепосочените служители е издаден цифров
сертификат, отговарящ на условията за универсален електронен подпис в съответствие със Закона
за електронния документ и електронния подпис.
Дата: ........................
..................................
ПОДПИС/ПЕЧАТ
..................................
ИМЕ: собствено
и фамилно
..................................
(ДЛЪЖНОСТ –
административен
ръководител на
съответния орган на
съдебната власт)
12827

ВЕСТНИК
1
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за изискванията към
състава и структурата на собствения капитал
(капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество и към минималните ликвидни
средства на дружеството и на управляваните
от него фондове за допълнително пенсионно
осигуряване (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; доп.,
бр. 19 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „със срок на падежа до една
година“ се заменят със „с остатъчен срок до
падежа не по-дълъг от една година“.
2. В т. 4 думите „със срок на падежа до една
година“ се заменят със „с остатъчен срок до
падежа не по-дълъг от една година“.
3. В т. 5 думите „чл. 176, ал. 1, т. 10“ се
заменят с „чл. 176, ал. 1, т. 11“, а думите „със
срок на падежа до една година“ се заменят със
„с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от
една година“.
§ 2. Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 8, т. 1
СПРАВКА
за размера на собствения капитал (капиталовата
база) и на ликвидните средства към ...............
(дата)
на ..............................................................................
(наименование на пенсионноосигурителното
дружество)
№
по
ред
1
А.

Б.

Показатели

Стойност
(хил. лв.)

2

3

Минимален размер на капитала по
чл. 121в, ал. 2 от Кодекса за социално
осигуряване
Размер на собствения капитал (капиталовата база) (р1 + р2)

1.7.
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3

Първичен капитал
(р1.1 + р1.2 + р1.3 + р1.4 – р1.5 –
– р1.6 – р1.7 – р1.8 – р1.9 – р1.10)
Внесен капитал съгласно счетоводен
баланс
Премийни резерви, свързани с внесения
капитал по т. 1.1
Фонд „Резервен“, формиран по реда на
чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон
Други резерви с общо предназначение
по чл. 3, ал. 1, т. 4
Балансова стойност на дълготрайните
нематериални активи
Минимален размер на собствените средства по чл. 121в, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване, определен съгласно
чл. 7а, ал. 3 и 4
Загуба за текущия период

1.8. Непокрита загуба от предходни периоди
1.9. Разходи за бъдещи периоди
1.10 Номинална стойност на обратно изкупените акции
2.
Допълнителни капиталови резерви
(р2.1 + р2.2 + р2.3 + р2.4)
2.1. Печалбата за текущия период съгласно
междинен финансов отчет, намалена с
дължимите данъци
2.2. Неразпределена печалба от предходни
периоди
2.3. Резерви, формирани от последващи
оценки на активите и пасивите
2.4. Други резерви съгласно чл. 4, ал. 1, т. 4
3.

Съотношение на размера на собствения
капитал (капиталовата база) и минималния размер на капитала (рБ : рА)
4.
Ликвидни средства на пенсионноосигурителното дружество (р4.1 + р4.2 + р4.3
+ р4.4 + р4.5 + р4.6 )
4.1. Парични средства на каса
4.2. Парични средства по сметки в банки,
които не са в производство по несъс
тоятелност
4.3. Депозити с остатъчен срок до падежа не
по-дълъг от една година в банки, които
не са в производство по несъстоятелност
4.4. Вземания с остатъчен срок до падежа не
по-дълъг от 3 месеца
4.5. Ценни книжа, издадени или гарантирани
от държавата, с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година
4.6. Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1,
т. 11 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не подълъг от една година
5.
Текущи задължения
6.

Съотношение на ликвидните средства и
текущите задължения (р4 : р5)
Дата ...............
Подпис на лицето, управПодпис на лицето, изготвило ляващо и представлявасправката:
що дружеството, и печат: “

“
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„Приложение № 2
към чл. 8, т. 2

ИНСТРУКЦИЯ № 2212
от 12 ноември 2009 г.

за военната служба в Националната разузнавателна служба

СПРАВКА
за размера на ликвидните средства съгласно
чл. 7, ал. 2 към ............................
(дата)
на ...........................................................................
(наименование на пенсионния фонд)

Раздел I
Общи положения

№
Стойност
по
Показатели
(хил. лв.)
ред
1.
Ликвидни средства (р1.1 + р1.2 + р1.3
+ р1.4 + р1.5 + р1.6)
1.1. Парични средства на каса
1.2. Парични средства по сметки в банки,
които не са в производство по несъстоятелност
1.3. Депозити с остатъчен срок до падежа
не по-дълъг от една година в банки, които не са в производство по несъстоятелност
1.4. Вземания с остатъчен срок до падежа
не по-дълъг от 3 месеца
1.5. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, с остатъчен срок до
падежа не по-дълъг от една година
1.6. Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1,
т. 11 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не
по-дълъг от една година
2.
Текущи задължения (р2.1 + р.2.2 + р2.3)
2.1. Текущи задължения към осигурените
лица и пенсионерите
2.2. Текущи задължения към пенсионноосигурителното дружество
2.3. Други текущи задължения
3.

Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 121в, ал. 10 и 13 от Кодекса за социално
осигуряване и е приета с Решение № 116-Н от
11.ХІ.2009 г. на Комисията за финансов надзор.
Председател: П. Чобанов
12733
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НАЦИОНАЛНА
РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА

§ 3. Приложение № 2 към чл. 8, т. 2 се
изменя така:

Съотношение на ликвидните средства и
текущите задължения (р1 : р2)
Дата .......................
Подпис на лицето, управ
Подпис на лицето, изготвило ляващо и представляващо
справката:
фонда, и печат:

ВЕСТНИК

“

Чл. 1. (1) На военна служба в Националната
разузнавателна служба (НРС) се приемат български граждани, които отговарят на следните
условия:
1. имат висше образование – за офицерите, и средно или по-високо образование – за
сержантите;
2. не са по-възрастни от 40 г. – за офицерите, и 33 г. – за сержантите;
3. годни са за военна служба;
4. не са осъждани за умишлено престъпление
от общ характер независимо от реабилитацията;
5. срещу тях няма образувано наказателно
производство за умишлено престъпление от
общ характер;
6. нямат друго гражданство;
7. не са освобождавани от военна служба
поради наложено дисциплинарно наказание
„уволнение“;
8. покриват нормативите за физическа годност съобразно изискванията за длъжността, на
която се предвижда да бъдат назначени;
9. да владеят най-малко един чужд език съобразно изискванията за длъжността, на която
се предвижда да бъдат назначени;
10. издадено им е разрешение за достъп до
класифицирана информация – държавна тайна с
ниво на класификация в съответствие със списъка
по чл. 37 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).
(2) Вакантните длъжности за офицери и
сержанти в НРС не подлежат на обявяване, а за
приемането на военна служба не се провеждат
публични процедури по обявяване и провеждане
на конкурси.
(3) Приемането на кандидатури за военна
служба в НРС може да се извършва по всяко
време на календарната година, но назначаването
се извършва не по-късно от 31 август.
(4) Инструкцията не се прилага при назначаването и освобождаването на офицерите с
висши офицерски звания, както и удостояването
с висши офицерски звания в НРС.
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Чл. 2. (1) За приемане на военна служба в
НРС кандидатът подава писмено заявление и
прилага следните документи:
1. подробна автобиография;
2. копие от диплома за завършено образование
и придобити квалификации;
3. свидетелство за съдимост;
4. за отслужилите кандидати – документ за
отбита наборна служба и придобито военно
звание и военноотчетна специалност;
5. удостоверение от районния психодиспансер;
6. 2 бр. цветни снимки размер 9/12 см;
7. документи или техни копия, удостоверяващи
трудов и/или служебен стаж;
8. други документи, необходими за процеса на
изучаването на кандидата и за провеждане процедурата по проучване за надеждност по ЗЗКИ.
(2) Кандидатите за служители на НРС попълват и подписват в присъствието на служител
от НРС:
1. въпросник за кадрите по утвърден образец;
2. въпросник за психологическо проучване
по утвърден образец;
3. декларация за наличие на обстоятелствата
по чл. 141, ал. 1, т. 4 – 7 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
(ЗОВСРБ) и за липсата на обстоятелствата по
чл. 188 ЗОВСРБ към момента на приемането на
военна служба;
4. декларация за неразгласяване на информация,
до която кандидатът има достъп при кандидатстването му в НРС, и за неразгласяване на личните
данни на лицата, с които е контактувал при това
кандидатстване, както и съгласие за събиране на
данни във връзка с кандидатурата по утвърден
образец.
Чл. 3. (1) На военна служба в НРС не се
приемат лица, чиито съпруг, роднина по права
линия без ограничения, по съребрена линия до
втора степен включително или по сватовство
до втора степен включително са служители
на службата.
(2) Лицата, приети на военна служба в НРС
до влизането в сила на инструкцията, за които
съществуват посочените отношения на брак,
родство и сватовство с други служители, запазват
служебните си правоотношения с НРС.
(3) При сключване на граждански брак между
служители на НРС служебното правоотношение
с единия от тях се прекратява.
Раздел II
Условия и ред за приемане на военна служба
и назначаване на служители в НРС
Чл. 4. (1) Правоотношението по изпълнение
на военната служба с кандидатите за служба в
НРС възниква въз основа на заповед за приемане на военна служба, издадена от директора
на НРС, с която се присвоява офицерско или
сержантско звание.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава в писмена
форма и съдържа:
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1. правното основание за назначаване на
длъжност;
2. имената и длъжността на лицето, което
издава заповедта;
3. трите имена на назначаваното лице;
4. присвоеното военно звание;
5. наименованието на длъжността, на която
се назначава;
6. размера на основното месечно възнаграждение и допълнителните възнаграждения;
7. датата на издаване;
8. подписа на лицето, издало заповедта.
(3) В заповедта могат да се определят мястото
на службата и допълнителни условия, свързани
със спецификата на длъжността.
(4) След издаването на заповедта копия
се изпращат на структурните звена на НРС,
извършващи финансово-счетоводна и кадрова
дейност.
Чл. 5. (1) След издаването на заповедта
ръководителят на структурното звено на НРС,
извършващо кадрова дейност, или оправомощено от него длъжностно лице връчва срещу
подпис заповедта на назначения военнослужещ,
запознава го с длъжностната му характеристика
и изисква от него да попълни декларации по
чл. 150, ал. 1 ЗОВСРБ.
(2) След връчването на заповедта за приемане
на военна служба по ал. 1 военнослужещият
е длъжен да положи военна клетва със съдържанието по чл. 149, ал. 2 ЗОВСРБ, което се
удостоверява с подписване на клетвен лист.
Чл. 6. (1) Военнослужещият постъпва на
служба по местоназначението си в 10-дневен
срок от датата на връчването на заповедта за
приемане на военна служба.
(2) В заповедта за приемане на военна служба
се посочва мястото, където военнослужещият
е длъжен да се яви за встъпване в длъжност,
ако е различно от местоназначението му.
(3) Ръководителят на структурното звено
на НРС, извършващо кадрова дейност, или
оправомощено от него длъжностно лице и
военнослужещият удостоверяват встъпването в
длъжност с подписването на акт за встъпване
в длъжност.
(4) Ако назначеният военнослужещ не
се яви по местоназначението си в срока по
чл. 6, ал. 1, не положи клетва или не подаде
декларациите по чл. 150, ал. 1 ЗОВСРБ, издадената заповед за приемане на военна служба
се отменя. В този случай правоотношението
по изпълнение на военна служба се смята за
невъзникнало.
(5) Изпълнението на военната служба в НРС
започва с встъпването в длъжност.
Чл. 7. При встъпване в длъжност военнослужещите представят на ръководителя на
структурното звено на НРС, извършващо кадрова дейност, или на оправомощено от него
длъжностно лице:
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1. трудова книжка и/или служебна книжка
или друг документ за трудов стаж и/или служебен стаж;
2. в случай на повторно приемане на военна
служба – документи за изплатени парични и
други обезщетения при освобождаване от военна
служба, както и за последното производство
в звание.
Чл. 8. (1) Директорът на НРС или оправомощено от него длъжностно лице приема
новоназначените офицери.
(2) Новоназначените сержанти се приемат от
началниците на съответните структурни звена.
Чл. 9. (1) Преките началници провеждат встъпителен инструктаж, запознават новоназначените
с характера на работата, дават им указания за
спазване на установения ред и дисциплина и
ги представят на състава на съответното структурно звено.
(2) Служителят по сигурността на информацията организира обучението на новоназначените
в областта на защитата на класифицираната
информация.
Чл. 10. (1) Въвеждането в работа на новоназначените служители е задължение на началниците
на съответните структурни звена.
(2) За изпълнение на задълженията по ал. 1
се изготвя план, утвърден от началника на самостоятелното структурно звено.
Чл. 11. (1) На всеки военнослужещ се съставя
и води служебно дело в структурното звено на
НРС, извършващо кадрова дейност.
(2) Съдържанието на служебното дело, неговото съставяне, водене, съхранение и ползване
се определят от директора на НРС.
(3) На всеки военнослужещ се издава здравна книжка.
Раздел III
Присвояване на първо военно звание, повишаване и понижаване във военно звание, кариерно
развитие, назначаване и преназначаване на
длъжност, максимален и минимален срок за
престояване във военно звание и в длъжност
на военнослужещите в НРС
Чл. 12. (1) Офицерите и сержантите се назначават и преназначават на длъжности, определени
в длъжностното разписание на длъжностите за
офицери и сержанти.
(2) Длъжностните разписания се изготвят
въз основа на Класификатора на длъжностите
на военнослужещите в НРС. Съдържанието
и редът за изготвяне, изменяне и съхраняване
на длъжностните разписания се определят със
заповед на директора на НРС.
Чл. 13. (1) Длъжностната характеристика се
изготвя въз основа на длъжностното разписание
и е неразделна част от него.
(2) В длъжностната характеристика се определят допълнителни изисквания за заемане на
длъжността освен определените в длъжностните
разписания.
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(3) Съдържанието и редът за изготвяне,
изменяне и съхраняване на длъжностните
характеристики се определят със заповед на
директора на НРС.
Чл. 14. (1) Със заповедта за приемане на
военна служба в НРС на военнослужещия се
присвоява военно звание и се назначава на
длъжност при съответно прилагане на чл. 15
от Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България (ППЗОВСРБ).
(2) Директорът на НРС присвоява званията
по ал. 1 и повишава в по-горно звание.
Чл. 15. (1) Военнослужещите се повишават
във военно звание последователно.
(2) На военнослужещите от НРС със сержантски звания може да се присвоява първо
офицерско звание „лейтенант“ и същите да
бъдат назначавани на длъжност по длъжностното
разписание за офицери при служебна необходимост и само ако отговарят на изискванията
по чл. 1, ал. 1.
Чл. 16. Минималният срок за престояване
във военно звание е:
1. „младши сержант“ – 3 години;
2. за останалите сержантски звания – 5 години;
3. „лейтенант“ – 3 години;
4. „старши лейтенант“ – 4 години;
5. „капитан“ до „подполковник“ включително – 5 години;
6. „полковник“ – 4 години.
Чл. 17. Максималният срок за престояване
във военно звание е:
1. за сержантите – до назначаване на длъжност, изискваща по-високо военно звание, или
до навършване на пределна възраст;
2. „лейтенант“ – 5 години;
3. „старши лейтенант“ – 7 години;
4. за всички останали офицерски звания – до
назначаване на длъжност, изискваща по-високо
военно звание, или до навършване на пределна
възраст.
Чл. 18. Военнослужещият може да бъде
повишен в следващо военно звание, ако са
налице следните условия:
1. след изтичане на минималния срок за
престояване във военно звание по чл. 16;
2. притежава изискуемото за съответната
длъжност образование и квалификация;
3. при получена съответна атестационна
оценка;
4. заема или се назначава на длъжност,
изискваща по-високо военно звание.
Чл. 19. Военнослужещите в НРС се понижават във военно звание със заповед на директора
на НРС при наложено дисциплинарно наказание
„понижаване във военно звание с една степен
за срок от 6 месеца до една година“.
Чл. 20. Военнослужещите в НРС се повишават и понижават във военно звание със
заповед на директора на НРС.
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Чл. 21. (1) Кариерното развитие на военнослужещите се осъществява чрез последователно
заемане на изпълнителски и ръководни длъжности
в съответствие с професионалната квалификация,
резултатите от атестирането, разпоредбите на
тази инструкция и в съответствие с длъжностното
разписание.
(2) Военнослужещите се преназначават на
длъжност и се повишават във военно звание
въз основа на решение на комисия за кариерно
развитие на военнослужещите.
(3) Длъжностните лица, които могат да
правят предложения пред комисията по ал. 2,
съставът, редът и организацията на работа на
комисията, критериите за оценяване на показателите и редът за одобряване на кандидатите
се определят с акт на директора на НРС.
Чл. 22. Военнослужещите в НРС се назначават и преназначават на длъжности със заповед
на директора на НРС при:
1. назначаване на по-висока длъжност;
2. назначаване на равна длъжност;
3. назначаване на по-ниска длъжност.
Чл. 23. Военнослужещите в НРС могат да
се преназначават на по-ниска длъжност в обхвата на притежаваното от тях военно звание:
1. по подаден рапорт от военнослужещия;
2. в случаите по чл. 54 ППЗОВСРБ;
3. при извеждане от и на прикритие;
4. при организационно-щатни промени, при
пълна или частична ликвидация.
Чл. 24. Военнослужещите могат да се преназначават на равна длъжност в обхвата на
притежаваното военно звание:
1. при притежаване на необходимото образование и образователно-квалификационна
степен и квалификация;
2. при извеждане от и на прикритие;
3. при организационно-щатни промени, при
пълна или частична ликвидация;
4. когато не изтърпяват дисциплинарно наказание по чл. 244, т. 5 и 6 ЗОВСРБ.
Чл. 25. (1) Военнослужещите могат да се
преназначават на по-висока длъжност в обхвата
на притежаваното военно звание:
1. при притежаване на необходимото образование и образователно-квалификационна
степен и квалификация;
2. след изтичане на минималния срок за
престояване в длъжност;
3. при получена съответна атестационна
оценка;
4. когато не изтърпяват дисциплинарно наказание по чл. 244, т. 5 и 6 ЗОВСРБ.
(2) Военнослужещите могат да бъдат преназначвани на длъжност и да бъдат повишавани
във военно звание:
1. след изтичане на минималния срок за
престояване в длъжност и звание;
2. при получена съответна атестационна
оценка;
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3. при притежаване на необходимото образование и образователно-квалификационна
степен и квалификация;
4. когато не изтърпяват дисциплинарно наказание по чл. 244, т. 4, 5 и 6 ЗОВСРБ.
Чл. 26. Минималният срок за престояване
на длъжности, изискващи военни звания, е,
както следва:
1. за сержанти – 1 година;
2. за офицери с военно звание „лейтенант“
и „старши лейтенант“ – 1 година;
3. за офицери с военни звания от „капитан“
до „полковник“ включително – 2 години.
Чл. 27. Максималният срок за престояване
на длъжности, изискващи военни звания, е:
1. за офицери с военно звание „лейтенант“
и „старши лейтенант“ – 10 години;
2. за офицери с военни звания от „капитан“
до „полковник“ включително – 5 години;
3. за сержанти до преназначаване на друга
длъжност или до навършване на пределна възраст за притежаваното военно звание.
Чл. 28. По предложение на ръководител
на самостоятелно структурно звено офицерите
и сержантите могат да бъдат назначавани да
заместват отсъстващ, съответно друг, офицер
или сержант от звеното при условията и по
реда на чл. 215 ЗОВСРБ, ако отговарят на
изискванията на длъжностната характеристика
за длъжността на отсъстващия военнослужещ.
Срокът на заместването не може да бъде подълъг от срока на отсъствието на титуляря и
не повече от една година.
Чл. 29. (1) По предложение на ръководител
на самостоятелно структурно звено офицерите
и сержантите могат да бъдат назначавани еднократно като временно изпълняващи длъжността съответно на друг офицер или сержант
от структурното звено при условията и по реда
на чл. 216 ЗОВСРБ, ако отговарят на изискванията на длъжностната характеристика за
вакантната длъжност. Срокът на изпълнение
на задълженията на вакантната длъжност е до
назначаване на титуляр, но не повече от една
година.
(2) При назначаване на военнослужещ като
временно изпълняващ длъжността, в случай че
вакантната длъжност изисква по-високо военно
звание, то не се присвоява.
Раздел IV
Освобождаване от длъжност и от военна
служба. Прекратяване на правоотношението за
изпълнение на военна служба и освобождаване
на цивилни служители от НРС
Чл. 30. Военнослужещите от НРС се освобождават от длъжност при:
1. преназначаване на друга длъжност;
2. извеждане от и на прикритие;
3. прекратяване на правоотношението по
изпълнение на военна служба.
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Чл. 31. Правоотношението на военнослужещите от НРС се прекратява със заповед за
освобождаване от военна служба, издадена от
директора на НРС.
Чл. 32. (1) Заповедта по чл. 31 задължително съдържа:
1. длъжностното лице, което я издава;
2. правните и фактическите основания за
прекратяване на правоотношението;
3. разпоредителна част, която съдържа:
а) права и задължения, ред за изпълнение;
б) разпоредби за зачисляване в мобилизационния резерв или за снемане от отчет;
в) срок за сдаване на длъжността;
г) имуществени последици от прекратяване
на правоотношението;
д) разпоредба за отчисляване от списъчния
състав;
е) разпоредба за предоставяне на заверени
преписи от заповедта;
ж) срок и орган, пред който може да се
обжалва заповедта.
(2) Срокът за сдаване на длъжността може
да бъде от 3 работни дни до 2 месеца в зависимост от спецификата на длъжността.
(3) Ръководителят на структурното звено
на НРС, извършващо кадрова дейност, или
оправомощено от него длъжностно лице запознава военнослужещия със съдържанието на
заповедта и със срока за сдаване на длъжността
срещу подпис.
(4) Срокът за сдаване на длъжността започва
да тече от следващия работен ден от запознаването на военнослужещия със заповедта.
(5) След сдаването на длъжността ръководителят на структурното звено на НРС, извършващо кадрова дейност, или оправомощено
от него длъжностно лице връчва заповедта за
освобождаване от военна служба при условията и по реда на чл. 170 ЗОВСРБ. В случаите
по чл. 170, ал. 2, изречение второ ЗОВСРБ
заповедта се счита връчена с удостоверяването
на отказа или с получаването на препоръчано
писмо с обратна разписка.
(6) Когато в мотивите на заповедта за прекратяване на правоотношението по изпълнение
на военна служба се съдържат факти и сведения,
представляващи класифицирана информация,
на военнослужещия се връчва препис-извлечение от заповедта, което не съдържа такава
информация.
Чл. 33. В 30-дневен срок от връчването на
заповедта по чл. 32 ръководителят на структурното звено на НРС, извършващо кадрова
дейност, или оправомощено от него длъжностно
лице изпраща необходимата информация до
съответното военно окръжие.
Чл. 34. (1) Прекратяване на правоотношението по изпълнение на военна служба на
основание чл. 162, т. 1 ЗОВСРБ (по взаимно
съгласие на страните) се извършва при спазване
на следната процедура:
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1. военнослужещият подава рапорт до директора на НРС;
2. началникът на самостоятелното структурно звено, в което служи военнослужещият, и
ръководителят на структурното звено на НРС,
извършващо кадрова дейност, или оправомощени от тях длъжностни лица отразяват своето
становище на рапорта или на отделен лист,
който се завежда към рапорта;
3. рапортът се завежда в деловодството на
НРС; от датата на завеждане на рапорта тече
30-дневен срок за вземане на отношение по
рапорта и за уведомяване на военнослужещия;
4. директорът на НРС взема отношение по
рапорта и лицата по т. 2 уведомяват военнослужещия в срока по т. 3;
5. при положително становище към рапорта
в срока по т. 3 ръководителят на структурното
звено на НРС, извършващо кадрова дейност,
или оправомощено от него длъжностно лице
организира изготвянето на проект на заповед
за прекратяване на правоотношението по изпълнение на военна служба.
(2) В случай че в 30-дневен срок от завеждането на рапорта по ал. 1, т. 3 заповедта не
бъде връчена на военнослужещия, се счита, че
предложението не е прието.
(3) Предложение за прекратяване на правоотношението по изпълнение на военна служба
по взаимно съгласие може да отправи и директорът на НРС. Предложението се отправя
лично до военнослужещия и му се връчва
срещу подпис от ръководителя на структурното
звено на НРС, извършващо кадрова дейност,
или от оправомощено от него длъжностно лице
с отбелязване на датата на връчване. Ако в
30-дневен срок от получаване на предложението военнослужещият не вземе отношение по
него и не уведоми писмено директора на НРС
за съгласието си, се счита, че предложението
не е прието.
Чл. 35. (1) Прекратяване на правоотношението по изпълнение на военна служба на основание чл. 162, т. 2 ЗОВСРБ (при навършване
на пределна възраст от военнослужещия) се
извършва при спазване на следната процедура:
1. ръководителят на структурното звено на
НРС, извършващо кадрова дейност, до 31 октомври на предходната година изготвя списък
на военнослужещите, които навършват пределна
възраст за притежаваното военно звание през
следващата година, и го представя на директора на НРС;
2. за прекратяване на правоотношението
по изпълнение на военна служба се изготвя и
подписва заповед, с която правоотношението се
прекратява, считано от датата на навършване
на пределната възраст.
(2) При промяна на военното звание на
военнослужещия, която води до промяна в пределната възраст, ръководителят на структурното
звено на НРС, извършващо кадрова дейност,
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или оправомощено от него длъжностно лице
уведомява директора на НРС за заличаването
му от списъка по ал. 1, т. 1.
(3) Правоотношението по изпълнение на
военна служба на военнослужещия, който е
навършил пределна възраст за притежаваното
военно звание, се прекратява независимо дали
е придобил право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване.
Чл. 36. (1) Прекратяване на правоотношението по изпълнение на военна служба на
основание чл. 162, т. 3 ЗОВСРБ (при настъпила
негодност за военна служба) се извършва въз
основа на експертно решение или заключение
от военномедицинските органи или психолози,
което е окончателно и не подлежи на обжалване.
(2) Експертното решение или заключението
по ал. 1 се изпраща до директора на НРС.
(3) Прекратяване на правоотношението
по изпълнение на военна служба по ал. 1 се
извършва от датата на връчване на заповедта.
(4) Заповедта за прекратяване на правоотношението по изпълнение на военна служба се
издава от директора на НРС или оправомощено
от него длъжностно лице не по-късно от 30 дни
от датата на издаване на експертното решение
или заключението по ал. 1.
Чл. 37. Прекратяване на правоотношението
по изпълнение на военна служба на основание
чл. 162, т. 4 ЗОВСРБ (при преминаване на
платена изборна длъжност с изключение на
случаите по чл. 187, ал. 3 ЗОВСРБ) се извършва
при спазване на следната процедура:
1. военнослужещият, избран на платена
изборна длъжност, е длъжен да представи в
структурното звено на НРС, извършващо кадрова дейност, документ за избора в 5-дневен
срок от датата на избора;
2. ръководителят на структурното звено на
НРС, извършващо кадрова дейност, или оправомощено от него длъжностно лице незабавно
изготвя предложение, с което запознава военнослужещия, и го изпраща на директора на НРС;
3. директорът на НРС или оправомощено
от него длъжностно лице издава заповед за
освобождаване от военна служба.
Чл. 38. (1) За прекратяване на правоотношението по изпълнение на военна служба
на основание чл. 162, т. 6 ЗОВСРБ (поради
неявяване на военнослужещия за заемане на
длъжността в срока по чл. 172, ал. 2 ЗОВСРБ)
се изпраща рапорт от ръководителя на структурното звено на НРС, извършващо кадрова
дейност, до директора на НРС.
(2) Заповедта за прекратяване на правоотношението по изпълнение на военна служба
се издава от директора на НРС.
Чл. 39. (1) За прекратяване на правоотношението за изпълнение на военна служба
на основание чл. 162, т. 7 ЗОВСРБ (поради
смъртта на военнослужещия) ръководителят

ВЕСТНИК

БРОЙ 94

на структурното звено на НРС, извършващо
кадрова дейност, изпраща рапорт, придружен
с акт за смърт, в 3-дневен срок от датата на
получаване на акта за смърт и предлага проект на заповед за прекратяване на служебното
правоотношение.
(2) Директорът на НРС издава заповед за
прекратяване на правоотношението по военна
служба, с която военнослужещият се снема от
отчет, считано от датата на смъртта.
Чл. 40. (1) Прекратяване на правоотношението за изпълнение на военна служба на
основание чл. 163 ЗОВСРБ (с писмено предизвестие на военнослужещия до директора
на НРС) се извършва с рапорт на военнослужещия до директора на НРС, който се подава
чрез структурното звено на НРС, извършващо
кадрова дейност.
(2) Рапортът по ал. 1, придружен с кадрова
справка, се изпраща до директора на НРС в
7-дневен срок.
(3) С рапорта военнослужещият уведомява
директора на НРС, че след изтичането на срока на предизвестието едностранно прекратява
правоотношението.
(4) Срокът на предизвестието е 3 месеца и
започва да тече от деня, следващ получаването
на предизвестието.
(5) Предизвестието може да бъде оттеглено
до изтичането му със съгласието на директора
на НРС. Оттеглянето се извършва с рапорт.
(6) Правоотношението за изпълнение на
военна служба се прекратява със заповед на
директора на НРС след изтичане срока на
предизвестието.
Чл. 41. (1) На военнослужещите, чиито правоотношения за изпълнение на военна служба
се прекратяват на основание чл. 164 ЗОВСРБ,
се отправя писмено предизвестие.
(2) С предизвестието си по ал. 1 директорът
на НРС уведомява военнослужещия, че са налице законоустановени основания, поради което
едностранно прекратява правоотношението за
изпълнение на военна служба след изтичане
срока на предизвестието.
(3) Срокът на предизвестието е 6-месечен.
(4) В срока на предизвестието военнослужещият сдава длъжността.
(5) Предизвестието се връчва на военнослужещия срещу подпис с отбелязване на датата
на връчване. Срокът на предизвестието започва
да тече от следващия ден след връчването му.
(6) Предизвестия не се връчват на военнослужещите, които са в отпуск за временна
неработоспособност.
(7) В случаите на пълна или частична ликвидация предизвестията на материалноотговорните
лица се връчват след окончателното сдаване на
материалните средства, а на членовете на ликвидационната комисия – след утвърждаването
на акта за ликвидация на структурното звено.
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(8) Правоотношението по изпълнение на
военна служба се прекратява със заповед на
директора на НРС след изтичане срока на
предизвестието.
Чл. 42. Прекратяване на правоотношението
по изпълнение на военна служба на основание
чл. 164, т. 1 ЗОВСРБ (поради съкращаване
на числения състав на НРС, организационнощатни промени, както и пълна или частична
ликвидация) се извършва при наличието на
едно от следните условия:
1. акт на компетентен орган за съкращаване на числения състав на НРС и заповед
на директора на НРС, с която се организира
изпълнението на акта;
2. заповед на директора на НРС за извършване на организационно-щатни промени
в структурата на службата и утвърдена нова
организационно-щатна структура;
3. акт на компетентен орган за пълна или
частична ликвидация и заповед на компетентните длъжностни лица, с която се организира
изпълнението на акта.
Чл. 43. С влизането в сила на акта по
чл. 42 военнослужещите, чиито длъжности са
съкратени, се предлагат от началниците на
структурните звена за отправяне на предизвестие за прекратяване на правоотношението
по изпълнение на военна служба на основание
чл. 164, т. 1 ЗОВСРБ.
Чл. 44. (1) Прекратяване на правоотношението по изпълнение на военна служба на
основание чл. 164, т. 2 ЗОВСРБ (поради промяна в изискванията за заемане на длъжността,
ако военнослужещият не отговаря на тях) се
извършва при наличието на акт на директора
на НРС за промяна в изискванията за заемане
на длъжността.
(2) При промяна на изискванията за заемане на длъжността структурното звено на
НРС, извършващо кадрова дейност, установява
съответствието на военнослужещия с променените изисквания за длъжността, като съставя
протокол, който се утвърждава от началника
на структурното звено, в което служи военнослужещият.
(3) При установяване на несъответствие
началникът на самостоятелното структурно
звено предлага военнослужещия за отправяне
на предизвестие за прекратяване на правоотношението по изпълнение на военна служба
на основание чл. 164, т. 2 ЗОВСРБ.
Чл. 45. Прекратяване на служебното правоотношение по изпълнение на военна служба
на основание чл. 164, т. 3 ЗОВСРБ (поради
изтичане на максималния срок за престояване във военно звание и невъзможност да се
предложи длъжност, съответстваща на образованието и на професионалната квалификация
на военнослужещия) се извършва при наличие
на следната процедура:
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1. по ред, определен със заповед на директора
на НРС, се установява липсата на възможност
да му бъде предложена длъжност, съответстваща на образованието и на професионалната му
квалификация;
2. ръководителят на структурното звено на
НРС, извършващо кадрова дейност, или оправомощено от него длъжностно лице запознава
срещу подпис военнослужещия с акта, с който по реда по т. 1 се констатира липсата на
възможност да му бъде предложена длъжност,
съответстваща на образованието и на професионалната му квалификация;
3. в 3-дневен срок след запознаването с акта
по т. 2 директорът на НРС издава заповед за
освобождаването му.
Чл. 46. Прекратяване на служебното правоотношение по изпълнение на военна служба
на основание чл. 164, т. 4 ЗОВСРБ (поради
изтичане на максималния срок за престояване
в длъжност и невъзможност да се предложи
длъжност, съответстваща на образованието и
на професионалната квалификация на военнослужещия) се извършва по реда на чл. 45.
Чл. 47. (1) Прекратяване на правоотношението по изпълнение на военна служба на
основание чл. 164, т. 5 ЗОВСРБ (поради придобиване право на пенсия при условията на
чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване) се
извършва от директора на НРС по мотивирано
предложение на началника на структурното
звено, в което служи военнослужещият.
(2) Предложението по ал. 1, придружено със
справка за осигурителен стаж, се изпраща по
команден ред до директора на НРС.
(3) Директорът на НРС или оправомощено
от него длъжностно лице се произнася по предложението в 30-дневен срок от получаването му.
(4) При положително решение директорът на
НРС издава заповед, с която военнослужещият
се освобождава от заеманата длъжност и му
се отправя писмено предизвестие за прекратяване на правоотношението по изпълнение на
военна служба.
(5) В срока на предизвестието военнослужещият сдава числящото му се имущество.
Чл. 48. (1) Както военнослужещият, така
и директорът на НРС могат да прекратят
правоотношението и преди да изтече срокът
на отправеното предизвестие, като дължат на
другата страна обезщетение в размер на брутното месечно възнаграждение за неспазения
срок на предизвестието.
(2) Правоотношението по изпълнение на
военна служба се прекратява, след като е изплатено обезщетението по ал. 1.
Чл. 49. (1) Прекратяване на правоотношението по изпълнение на военна служба
без предизвестие на основание чл. 165, т. 1
ЗОВСРБ (при отпадане на основанието за
приемане на военна служба по чл. 141, ал. 1,
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т. 6 ЗОВСРБ) се извършва, при условие че е
налице влязъл в сила акт за придобиване на
друго освен българско гражданство от военнослужещия.
(2) Правоотношението по изпълнение на
военна служба в случаите по ал. 1 се прекратява
при спазване на следната процедура:
1. началникът на самостоятелното структурно
звено, в което служи военнослужещият, изготвя
предложение за прекратяване на правоотношението по изпълнение на военна служба, към
което прилага копие от акта по ал. 1;
2. предложението се изпраща по команден
ред до директора на НРС.
(3) Правоотношението се прекратява със
заповед на директора на НРС от датата на
връчване на заповедта за освобождаване от
военна служба.
Чл. 50. Правоотношението по изпълнение
на военна служба се прекратява с връчване
на заповедта за налагане на дисциплинарно
наказание „уволнение“ и военнослужещият се
освобождава от военна служба на основание
чл. 165, т. 3 ЗОВСРБ.
Чл. 51. (1) Правоотношението по изпълнение на военна служба на основание чл. 165,
т. 4 ЗОВСРБ се прекратява от датата на регистриране на военнослужещия като кандидат за
изборна длъжност от политическа партия или
коалиция в избори за президент, вицепрезидент
на Република България, народни представители, членове на Европейския парламент от
Република България, общински съветници
или кметове.
(2) В случаите по ал. 1 директорът на НРС
издава заповед за прекратяване на правоотношението по изпълнение на военна служба
въз основа на предложение на началника на
структурното звено, в което служи военнослужещият, придружено с документ, удостоверяващ
направена регистрация по ал. 1.
Чл. 52. (1) Прекратяване на правоотношението по изпълнение на военна служба на основание чл. 165, т. 5 ЗОВСРБ (при установяване
на несъвместимост по чл. 188 ЗОВСРБ) се
извършва със заповед на директора на НРС по
предложение на ръководителя на структурното
звено на НРС, извършващо кадрова дейност, и
след представяне на документи, удостоверяващи
съответните обстоятелства.
(2) Правоотношението по изпълнение на
военна служба се прекратява на основание
чл. 165, т. 5 във връзка с чл. 188, ал. 2, т. 1
ЗОВСРБ само ако военнослужещият откаже
да заеме друга предложена му длъжност в съответствие с присвоеното военно звание и ако
няма подходяща вакантна длъжност.
Чл. 53. Правоотношението за изпълнение
на военна служба се прекратява на основание
чл. 165, т. 6 ЗОВСРБ, когато военнослужещият
в продължение на повече от 3 месеца не покрие
нормативите за физическа годност, определени
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със заповед на директора на НРС, с която се
определят условията и редът за проверка на
физическа годност на военнослужещите.
Чл. 54. Правоотношението по изпълнение
на военна служба на основание чл. 165, т. 7
ЗОВСРБ (при отнемане на разрешението за
достъп до класифицирана информация) се
прекратява със заповед на директора на НРС
в 5-дневен срок от получаване на документа,
удостоверяващ отнемане на разрешението
за достъп до класифицирана информация по
предложение на служителя по сигурността на
информацията.
Чл. 55. Прекратяване на служебното правоотношение по изпълнение на военна служба
на основание чл. 165, т. 8 ЗОВСРБ (при изтичане на максималния срок за престояване на
военно звание и отказ на военнослужещия да
заеме предложената му длъжност, съответстваща на неговите образование и професионална
квалификация) се извършва при спазване на
следната процедура:
1. със заповед на директора на НРС въз
основа на решение на комисията за кариерно
развитие се определя длъжност, съответстваща
на образованието и на професионалната му
квалификация;
2. ръководителят на структурното звено на
НРС, извършващо кадрова дейност, или оправомощено от него длъжностно лице запознава
военнослужещия с акта, с който по реда по
т. 1 му се предлага длъжност, съответстваща
на неговите образование и професионална
квалификация;
3. при отказ на военнослужещия да заеме
предложената длъжност по т. 1 директорът на
НРС издава заповед за освобождаването му.
Чл. 56. Прекратяване на правоотношението
по изпълнение на военна служба на основание
чл. 165, т. 9 ЗОВСРБ (при изтичане на максималния срок за престояване в длъжност и
отказ на военнослужещия да заеме предложената му длъжност, съответстваща на неговите
образование и професионална квалификация)
се извършва по реда на чл. 55.
Чл. 57. (1) Несъответствие на военнослужещия с изискванията за заеманата длъжност по
смисъла на чл. 165, т. 10 ЗОВСРБ е налице,
когато:
1. военнослужещият притежава военно
звание, по-високо от изискващото се по длъжностното разписание;
2. военнослужещият не притежава изискващите се по длъжностното разписание и
длъжностната характеристика образование,
образователно-квалификационна степен, научна
степен и научно звание.
(2) Несъответствието по ал. 1 се установява
съвместно от ръководителя на структурното
звено на НРС, извършващо кадрова дейност,
и началника на структурното звено, в което
служи военнослужещият, с протокол.
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(3) При несъответствие, установено по реда
на ал. 2, правоотношението по изпълнение на
военна служба се прекратява със заповед на
директора на НРС, издадена по предложение
на началника на структурното звено, в което
служи военнослужещият, придружено с протокола по ал. 2.
Чл. 58. Прекратяване на служебното правоотношение по изпълнение на военна служба на
основание чл. 169 ЗОВСРБ от военнослужещи,
придобили право на пенсия при условията на
чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, се
извършва при спазване на следната процедура:
1. военнослужещият подава рапорт по команден ред до директора на НРС;
2. директорът на НРС се произнася по рапорта в 30-дневен срок от датата на завеждане
на рапорта в регистратурата;
3. при положително решение на директора
на НРС правоотношението по изпълнение на
военна служба се прекратява със заповед.
Чл. 59. (1) При отмяна на освобождаването
от военна служба от съда военнослужещият
получава обезщетение за времето, през което
е останал без работа, но за не повече от 6
месеца, след представяне на документ от Агенцията по заетостта или писмена декларация,
че не е работил по трудово или по служебно
правоотношение през този период. Когато
през това време военнослужещият е работил
на по-нископлатена работа, той има право на
разликата във възнагражденията.
(2) Началникът на структурното звено, в
което се възстановява военнослужещият:
1. предлага на директора на НРС да издаде
заповед за възстановяване на военнослужещия,
когато длъжността е вакантна или е заета от
друг военнослужещ, но изискванията за нейното
заемане не са променени;
2. изпраща рапорт до директора на НРС,
когато длъжността, на която трябва да бъде
възстановен военнослужещият, е съкратена
или са променени изискванията за заемането
є, на които военнослужещият не отговаря, и
няма друга подходяща длъжност; към рапорта
се прилага протокол от проведената беседа;
3. ръководителят на структурното звено на
НРС, извършващо кадрова дейност, или оправомощено от него длъжностно лице предлага
на военнослужещия подходяща длъжност срещу
подпис.
(3) Директорът на НРС издава заповед, с
която обявява решението на съда и възстановява военнослужещия на длъжност, считано
от влизането в сила на съдебното решение.
Военнослужещият, който в момента заема тази
длъжност, се освобождава от нея и се назначава
на друга подходяща длъжност.
(4) В случай че длъжността, която е заемал
военнослужещият преди освобождаването от
военна служба, е съкратена и не може да му
бъде предложена подходяща вакантна длъжност
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или е отказал да заеме предложената му такава
длъжност, на военнослужещия се отправя пред
известие за прекратяване на правоотношението
по изпълнение на военна служба на основание
чл. 164, т. 1 ЗОВСРБ.
(5) В случай че изискванията за длъжността,
която е заемал военнослужещият преди освобождаването от военна служба, са променени
и той не отговаря на тях, не може да му бъде
предложена подходяща вакантна длъжност или
е отказал да заеме предложената му длъжност,
на военнослужещия се отправя предизвестие за
прекратяване на правоотношението по изпълнение на военна служба на основание чл. 164,
т. 2 ЗОВСРБ. За прекратяване на правоотношението по изпълнение на военна служба се
прилага процедурата по чл. 44, ал. 2 и 3.
Раздел V
Професионална подготовка, обучение и квалификация на служителите от НРС
Чл. 60. Ръководителят на структурното
звено на НРС, извършващо кадрова дейност,
организира обучението на военнослужещите за
разузнавателна дейност в съответствие с установените изисквания.
Чл. 61. Професионалната подготовка, обучението и квалификацията на военнослужещите
се извършват:
1. в самостоятелно структурно звено на НРС
за обучение и повишаване на квалификацията
по ред, при организация и условия, определени
в отделен акт;
2. във висши военни и граждански училища,
професионални колежи и учебни центрове в
страната и в чужбина.
Чл. 62. (1) Военнослужещите могат да кандидатстват и да се обучават за придобиване на
образователно-квалификационна степен във
висши училища в страната след получаване на
разрешение от директора на НРС.
(2) За получаване на разрешение по ал. 1
военнослужещите подават рапорт до директора
на НРС, придружен със становище от съответния
началник на самостоятелното структурно звено
в службата, за необходимостта от провеждане
на такова обучение.
Чл. 63. (1) Военнослужещите, получили
разрешение и приети за обучение, ползват допълнителен платен отпуск за кандидатстване и
обучение във висши граждански и военни училища при условията на чл. 197, ал. 3 ЗОВСРБ.
(2) Военнослужещите, които не са получили
разрешение за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен във висши
училища в страната, могат да се обучават за
собствена сметка, без да ползват допълнителен
платен отпуск при условията на ал. 1.
Чл. 64. Сержантите могат да кандидатстват
за обучение във висши училища след прослужване на 3 години военна служба в НРС и след
разрешение от директора на НРС.
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Чл. 65. (1) Специфичните изисквания за
владеене и ползване на чужди езици с цел обучение, назначаване на длъжност, атестиране и
подбор за задгранична работа се определят със
заповед на директора на НРС.
(2) Изпитите за владеене и ползване на чужд
език се организират от структурното звено на
НРС, извършващо кадрова дейност, и се провеждат в самостоятелното структурно звено на НРС
за обучение и повишаване на квалификацията.
Чл. 66. (1) През работно време военнослужещите подлежат на задължителни и/или внезапни изследвания за употреба на алкохол или
злоупотреба и/или зависимост от наркотични
вещества. Редът за установяване употребата на
алкохол и злоупотребата с наркотични вещества
се определя от директора на НРС.
(2) Директорът на НРС или оправомощено
от него длъжностно лице може да отстрани
временно от служба военнослужещ, който се
явява или е в състояние, което не му позволява
да изпълнява служебните си задължения, или
след употреба на алкохол, или злоупотреба с
наркотични вещества.
(3) Отстраняването от служба се извършва
с писмена заповед в момента на установяване
състоянието на военнослужещия, което не му
позволява да изпълнява служебните си задължения.
(4) Срокът за отстраняване от служба по
ал. 3 е до възстановяване на годността за изпълнение на задълженията от военнослужещия.
(5) Военнослужещият няма право на възнаграждение за времето, през което е отстранен
от служба.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Инструкцията се издава на основание
§ 8, ал. 1, 2, 3 и 5 от Правилника за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България (ДВ, бр. 44 от 2009 г.).
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§ 2. За неуредените случаи съответно се
прилагат ЗОВСРБ, ППЗОВСРБ и вътрешноведомствените актове, издадени от директора на
НРС. При противоречие между Инструкцията
за военна служба в НРС и другите вътрешноведомствени актове, издадени от директора на
НРС, се прилага тази инструкция.
§ 3. Инструкцията влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Директор: К. Киров
12789

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № НС-254
от 19 ноември 2009 г.
На 19 ноември 2009 г. на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 37, ал. 4 ЗМИ предсрочно
са прекратени пълномощията на народния
представител Йорданка Асенова Фандъкова,
избрана от 24. многомандатен избирателен
район – София, от листата на ПП „ГЕРБ“ в
41-вото Народно събрание.
На основание чл. 115, ал. 1 от Закона за
избиране на народни представители Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избрана за народен представител
в 24. многомандатен избирателен район – София, Стефани Михнева Михайлова от листата
на ПП „ГЕРБ“.
Председател: Св. Димитрова
Секретар: М. Карадайъ
12883
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
Младост 3, бл. 314, вх. Г (4), ет. 1, общински неДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
жилищен имот, стопанисван от район „Младост“,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
с АОС № 1627 от 17.VI.2009 г.; магазин № 2, ж.к.
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1968
от 3 ноември 2009 г.
На основание чл. 127, ал. 10 ЗУТ предвид обстоятелството, че курортен комплекс „Пампорово“
е селищно образувание с национално значение
(съгласно РМС № 45 от 25.І.2005 г.), във връзка
с писмо вх. № 08-Ч-22 от 5.Х.2009 г. на кмета
на община Чепеларе, протокол от проведено на
4.VІ.2007 г. обществено обсъждане, протокол от
5.VІ.2007 г. на ОбЕСУТ при община Чепеларе,
Решение № 599 по протокол № 45 от 13.VІ.2007 г.
на Общинския съвет – гр. Чепеларе, становища на
заинтересуваните териториални администрации,
на специализираните контролни органи и експлоатационните дружества, становище по Екологична
оценка № 2-1 от 22.VІІ.2009 г. на Министерството
на околната среда и водите, решения по протокол
№ КАЕП-02-35 от 18.VІ.2007 г. и решения по т. ІІ
от протокол № УТП-01-02-30 от 27.Х.2009 г. на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика одобрявам
проект за изменение на общия устройствен план
на курортен комплекс „Пампорово“ – в частта на
община Чепеларе, съгласно приетата графична и
текстова част на документацията, представляваща
неразделна част от заповедта.
Заповедта е окончателна и не подлежи на обжалване.
12737

Министър: Р. Плевнелиев

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 3210-П
от 10 ноември 2009 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 1, чл. 4,
ал. 1, чл. 31, ал. 1 и 3, чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,
чл. 22 от Наредбата на условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични
търгове за продажба на акции – собственост на
държавата, и в съответствие с протоколно решение
№ 12795 от 10.ХІ.2009 г. на Изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация реши продажбата на
акциите, собственост на държавата в капитала на
„Дунарит“ – АД, Русе, да се извърши чрез централизиран публичен търг.
12720

Изпълнителен директор: Т. Николов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 673
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК, чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следните обекти: магазин, ж.к.

Младост 4, бл. 438, вх. Г (4), ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“, с АОС
№ 1626 от 17.VI.2009 г.; магазин № 1, ж.к. Младост
4, бл. 438, вх. Б (2), ет. 1, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Младост“, с АОС
№ 1626 от 17.VI.2009 г., и чрез конкурс за следния
обект: магазин № 1, ж.к. Младост 4, бл. 438, вх. Г
(4), ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Младост“, с АОС № 1626 от 17.VI.2009 г.,
със съответното им право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационните сделки за обектите.
12831

Председател: А. Иванов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 841
от 4 септември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 431 от 24.VІІ.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 20.І.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към хидрофор, ж. к. Люлин, между бл. 136 и 135,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Люлин“, бивша обособена част от „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕАД, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална цена – 19 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.І.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в
сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
За председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12832
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РЕШЕНИЕ № 842
от 4 септември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 972 от 11.Х.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 19.І.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение за
социални контакти, ж.к. Връх Манчо, бл. 3, вх. Г,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Връбница“, заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 15 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.І.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
За председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12833

РЕШЕНИЕ № 843
от 4 септември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 326 от 21.V.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 26.І.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо
помещение № 1, ж.к. Зона Б-5-3, бл. 24, I сутерен,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, заедно със съответното право на
строеж.
2. Начална цена – 29 000 лв. Сделката се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.І.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в
сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
За председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12834

РЕШЕНИЕ № 846
от 4 септември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 326 от 21.V.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 21.І.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо
помещение № 2, ж.к. Зона Б-5-3, бл. 24, I сутерен,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, заедно със съответното право на
строеж.
2. Начална цена – 30 000 лв. Сделката се облага
с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1 000 лв.
4. Депозитът за участие – 3000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.І.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1,
стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
За председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12835

РЕШЕНИЕ № 849
от 11 септември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 515 от 29.VІІ.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 28.І.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 12, пл. Възраждане 2(3), общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Възраждане“, заедно
със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 50 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
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4. Депозитът за участие – 5 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.І.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в
сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет.1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12836

РЕШЕНИЕ № 861
от 11 септември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 431 от 24.VII.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 27.I.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към
хидрофор, ж.к. Люлин, до бл. 740, бивша обособена
част от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Люлин“, заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 16 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация–до 25.I.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в
сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12837
РЕШЕНИЕ № 895
от 2 октомври 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 516 от 29.VІІ.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 25.І.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
„Славейков“ 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж.к. Надежда, до бл. 157 и бл. 156,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Надежда“, заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 65 000 ла. Сделката не се облага с ДДС. Извършените от наемателя подобрения
на стойност 22 400 лв. не са включени в обявената
начална тръжна цена и се дължат на наемателя от
спечелилия търга участник.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.І.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в
сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12838

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 335
от 21 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Айтос, одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за обекти на техническата
инфраструктура: „Трасе на ел. кабел от УПИ І-10,
ІІ-11, ІІІ-12, м. 13, м. Мариш пунар, землище на с.
Караново, до подстанция „Айтос“ с обхват: 013013
(полски път), 013019 (пасище, мера), 000069 (полски
път), път № BGS1001 (ІІІ-539, Караново – Айтос),
000154 (полски път), 000602 (полски път), 000263
(полски път), 000264 (полски път), 000131 (полски
път), 000133 (полски път), 000134 (полски път), 000132
(полски път), 000205 (канал), 000203 (пасище, мера);
улица между кв. 257 и 260 на запад, кв. 258 и 259
от изток и кв. 256 от юг в гр. Айтос; УПИ ІІІ-3058
в кв. 261 и УПИ ІV-3057 в кв. 261 в гр. Айтос.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Айтос до
Административния съд – гр. Бургас.
Председател: З. Али
12650

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 435
от 30 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Канализационен тласкател за захранване на ПИ 02508.7.149“
по кадастралната карта на гр. Балчик.
Председател: Ст. Павлов
12810
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РЕШЕНИЕ № 436
от 30 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – парцеларен план за уличен
водопровод за захранване на ПИ 02508.7.149 по
кадастралната карта на гр. Балчик.
12811

Председател: Ст. Павлов

РЕШЕНИЕ № 437
от 30 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Подземен
електропровод – 20 kV – захранване на БКТП в ПИ
02508.7.149“ по кадастралната карта на гр. Балчик.
12812

Председател: Ст. Павлов

ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 309
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Батак, реши:
1. Одобрява парцеларен план за обект: „Транспортно-комуникационна схема за пътна връзка и
ОД за имотите край път III-376 Превала – Цигов
чарк – Ракитово в участъка от км 0+000 (кръстовището с път II-37, м. Превала) до км 3+904 (начало
курорт „Язовир „Батак“) вдясно“ с възложител
община Батак.
2. Възлага на кмета на общината да предприеме
необходимите стъпки по провеждане на процедурата.
12739

Председател: Ер. Саатчъ

ОБЩИНА ВЕТОВО
РЕШЕНИЕ № 418
от 30 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А,
чл. 129, ал. 1, чл. 93, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 5 и
чл. 112, ал. 2, т. 10 ЗУТ и протокол на ОЕСУТ
от 30.ІХ.2009 г. Общинският съвет – гр. Ветово,
одобрява ПУП – парцеларен план за подземна
оптична мрежа за електронни съобщения на КТ
„Делта“ – ООД, на територията на община Ветово,
област Русе.
12839

Председател: Н. Реджеб

РЕШЕНИЕ № 419
от 30 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А,
чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ и протокол
на ОЕСУТ от 30.ІХ.2009 г. Общинският съвет – гр.
Ветово, одобрява ПУП – ИПР на УПИ І-1344 и
ПИ 1344 А, кв. 117 по плана на гр. Ветово, и ИПЗ
за новообразуван УПИ І-1344, 1344 А, кв. 117 по
плана на гр. Ветово, община Ветово.
12840

Председател: Н. Реджеб
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РЕШЕНИЕ № 420
от 30 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 1 и 2, § 8, ал. 2, т. 2 и 3
ЗУТ и протокол на ОЕСУТ от 9.ІХ.2009 г. Общинският съвет – гр. Ветово, одобрява ПУП – ИПУР
от о.т. 30 до о.т. 31 по плана на с. Смирненски и
ПУП – ИПР на УПИ І-51 в кв. 14 и УПИ VІ-52
в кв. 13 по плана на с. Смирненски, община Ветово, с който вътрешнорегулационните линии на
цитираните имоти се поставят в съответствие с
кадастралните граници на същите.
12841

Председател: Н. Реджеб

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 462
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
чл. 22, ал. 1 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Горна Оряховица, реши:
1. Обявява нов търг с явно наддаване за продажба на обект: дворно място с площ 1535 кв.м,
за което е отредено УПИ VІІ – за производствено-складова дейност в кв. 29 по плана на район
„Север“ – Горна Оряховица, заедно с незавършен
обект, представляващ сутерен и два етажа, състоящ
се от физкултурен салон, плувен басейн и битови
помещения (ет. 1 – мъжки съблекални, сервизни
помещения, учителска стая и лекарски кабинет,
ет. 2 – дамски съблекални, сервизни помещения
и учителска стая).
2. Продажбата на общинския нежилищен имот
по т. 1 да се извърши чрез публичен търг с явно
наддаване.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
3.1. Начална тръжна цена – 137 100 лв. без ДДС
или 164 520 лв. с ДДС. Цената се оферира в левове
и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация.
3.2. Стъпка на наддаване – 5 % от началната
тръжна цена – 6855 лв.
3.3. Депозитът за участие е парична вноска
в размер 41 130 лв. и се превеж да по банкова сметка на общината по фонд „Приватизац и я“ в ба н к а „Ун и К ред и т Булба н к“ – I BA N:
BG55U NCR75273243690505, SW IF T BIС код на
„УниКредит Булбанк“: UNICRBGSF, БАЕ код на
„УниКредит Булбанк“: UNCR7527, при „УниКредит
Булбанк“, клон Горна Оряховица, в срок до 20-ия
ден считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
3.4. Тръжната документация се закупува от община Горна Оряховица, пл. Г. Измирлиев 5, стая
107, на цена 150 лв. без ДДС или 180 лв. с ДДС и
се заплаща в касата на общината преди получаване
на документацията. Лицето, закупуващо тръжна
документация, представя документ за самоличност,
а в случаите на представителство – и документ,
удостоверяващ представителната му власт.
3.5. Срок за закупуване на тръжната документация – до 15-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
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3.6. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – 12 ч. на 25-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“. Предложенията се подават в деловодството
на община Горна Оряховица.
3.7. Посещения и огледи на обекта могат да се
извършват всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в работното му време след
закупуване на документация.
3.8. Търгът ще се проведе на 25-ия ден считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч. в стая 102 на община Горна
Оряховица.
3.9. Достигнатата тръжна цена на продадения
по т. 1 общински нежилищен имот да се заплати
еднократно или разсрочено в левове при разсрочено
плащане – начална вноска не по-малко от 50 %
от определената цена; разсрочване на дължимата
част – до 6 месеца след датата на подписване на
договора; лихва върху дължимата част – ОЛП
плюс 10 пункта надбавка от деня на сключването
на договора за продажба до окончателното изплащане на обекта.
4. Утвърждава тръжната документация и проекта
на договор за продажба на имота по т. 1.
5. Възлага на кмета на общината да подготви
търга и да назначи комисия за провеждането на
търга.
6. Упълномощава кмета на общината да одобри
протоколите от проведените търгове, да определи
спечелилия участник със заповед и да сключи договора за продажба.
Председател: Д. Костадинов
12842

РЕШЕНИЕ № 463
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
чл. 22, ал. 1 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3 ал. 3,
т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Горна Оряховица, реши:
1. Обявява нов търг с явно наддаване за продажба
на обект: дворно място с площ 2183 кв.м, за което
е отреден УПИ ІІІ – за производствено-складова
дейност в кв. 29 по плана на район „Север“ – Горна
Оряховица, заедно с незавършен обект, състоящ
се от сутерен и два етажа (съблекални за жени и
мъже със сервизни помещения), малък физкултурен
салон и котелно.
2. Продажбата на общинския нежилищен имот
по т. 1 да се извърши чрез публичен търг с явно
наддаване.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
3.1. Начална тръжна цена – 111 200 лв. без ДДС
или 133 440 лв. с ДДС. Цената се оферира в левове
и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация.
3.2. Стъпка на наддаване – 10 % от началната
тръжна цена – 5560 лв.
3.3. Депозитът за участие е парична вноска
в размер 33 360 лв. и се превеж да по банкова сметка на общината по фон д „Приватизац и я“ в ба н к а „Ун и К ред и т Булба н к“ – I BA N:
BG55U NCR75273243690505, SW IF T BIС код на
„УниКредит Булбанк“: UNICRBGSF, БАЕ код на
„УниКредит Булбанк“: UNCR7527, при „УниКредит
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Булбанк“, клон Горна Оряховица, в срок до 20-ия
ден считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
3.4. Тръжната документация се закупува от община Горна Оряховица, пл. Г. Измирлиев 5, стая
107, на цена 150 лв. без ДДС или 180 лв. с ДДС и
се заплаща в касата на общината преди получаване
на документацията. Лицето, закупуващо тръжна
документация, представя документ за самоличност,
а в случаите на представителство – и документ,
удостоверяващ представителната му власт.
3.5. Срок за закупуване на тръжната документация – до 15-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
3.6. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – 12 ч. на 24-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“. Предложенията се подават в деловодството
на община Горна Оряховица.
3.7. Посещения и огледи на обекта могат да се
извършват всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в работното му време
след закупуване на документация.
3.8. Търгът ще се проведе на 24-ия ден считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч. в стая 102 на община Горна
Оряховица.
3.9. Достигнатата тръжна цена на продадения
по т. 1 общински нежилищен имот да се заплати
еднократно или разсрочено в левове при разсрочено
плащане – начална вноска не по-малко от 50 %
от определената цена; разсрочване на дължимата
част – до 6 месеца след датата на подписване на
договора; лихва върху дължимата част – ОЛП
плюс 10 пункта надбавка от деня на сключването
на договора за продажба до окончателното изплащане на обекта.
4. Утвърждава тръжна документация и проект
на договор за продажба на имота по т. 1.
5. Възлага на кмета на общината да подготви
търга и да назначи тръжната комисия за провеждането на търга.
6. Упълномощава кмета на общината да одобри
протоколите от проведените търгове, да определи
спечелилия участник със заповед и да сключи договора за продажба.
Председател: Д. Костадинов
12843

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 27-6
от 27 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8,
ал. 1, чл. 9 НТК и Решение № 23-10 от 26.V.2009 г.
Общинският съвет – гр. Добрич, реши:
I. Да се проведе търг за обект – общинска собственост, при следните условия:
1. Наименование на обекта на търга – дворно
място с площ 2490 кв. м, представляващо поземлен
имот с идентификатор 72624.611.264 по кадастралната
карта на гр. Добрич, одобрена със Заповед № РД18-15 от 12.V.2005 г. на изпълнителния директор на
АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-Д-863 от
4.VIII.2008 г. на началника на СГКК – гр. Добрич,
заедно със 7-етажна сграда и изби, със застроена
площ 679 кв. м (бивше общежитие), представляващо
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самостоятелен обект с идентификатор 72624.611.264.1,
местонахождение: гр. Добрич, район Промишлена
зона „Север“, стар идентификатор кв. 5, УПИ VI
по плана на ПЗ „Север“, кв. Петър Сарийски, местност Реджията. За имота има издадена скица C-202
от 8.II.2008 г. с виза от 20.VIII.2008 г. на главния
архитект на община гр. Добрич с разрешение за
преустройство на съществуваща сграда; нов АОС
№ 4147 от 30.IX.2008 г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 14631 от 16.X.2008 г., акт № 85,
том IXС, дело № 7729, партида книга 51 599; стар
АОС № 1374 от 21.XI.2000 г., вписан под № 40, том
IV, нот. дело № 722, вх. рег. № 2169 от 6.II.2006 г.
в Службата по вписванията – гр. Добрич.
2. Начална тръжна цена – в размер 98 650 лв.
без ДДС.
2.1. Цената се оферира и заплаща в левове.
2.2. Начин на плащане – достигнатата на търга
продажна цена еднократно да се изплати до деня
(или в деня) на сключване на договора.
2.3. Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на община гр. Добрич – специална
сметка за приходи от приватизация: IBAN  – BG
62 SOMB 9130 32 10000550, код – SOMBBGSF, при
„Общинска банка“ – АД, клон Добрич, ул. Независимост 14, гр. Добрич.
2.4. Сделката се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 6000 лв.
4. Размер на депозита и краен срок за внасянето
му – 10 на сто от началната тръжна цена, който
да се внесе по набирателната сметка на община
гр. Добрич: IBAN  – BG 71 SOMB 9130 33 10000501,
код – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД,
клон Добрич, ул. Независимост 14, гр. Добрич,
краен срок за внасяне – най-късно до изтичане на
срока за подаване на предложения.
5. Място, където се закупува тръжната документация, и цена – тръжната документация се закупува
в община гр. Добрич, ул. България 12, в Центъра
за информация и услуги на общината, ет. 1, трето
работно място „Общинска собственост“, след заплащане на 77 лв. (без ДДС) в Центъра за информация
и услуги на общината, ет. 1, работно място „Каса“.
6. Срок за закупуване на тръжната документация – до 15-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
7. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 17 ч. на 16-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
в сградата на общината, ул. България 12, ет. 1,
Центъра за информация и услуги, работно място
„Деловодство“.
8. Срок за извършване на огледи на обекта на
търга – всеки работен ден до 15-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ след закупуване на тръжната документация.
9. Място, ден и начален час за провеждането
на търга – търгът за продажба ще се проведе на
17-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч. в сградата
на общината, ул. България 12, ет. 2, в малката
заседателна зала.
10. Утвърждава тръжната документация, информационния меморандум и проектодоговора за
продажба като част от нея.
11. Назначава членове в комисията, която организира и провежда търга.
12. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба при същите условия
на решението, но със следните срокове:

ВЕСТНИК

БРОЙ 94

12.1. срок за закупуване на тръжната документация – до 29-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“;
12.2. срок за подаване на предложения за участие в търга – до 17 ч. на 30-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в сградата на общината, ул. България 12,
ет. 1, Центъра за информация и услуги, работно
място „Деловодство“;
12.3. срок за извършване на огледи на обекта
на търга – всеки работен ден до 29-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжната
документация;
12.4. място, ден и начален час на провеждането
на търга – търгът за продажба да се проведе на
31-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч. в сградата
на общината, ул. България 12, ет. 2, в малката
заседателна зала.
II. Възлага на кмета на общината назначаване
на комисия за провеждане на търга, като определи
за председател на същата общински съветник, и
последващите съгласно закона действия по изпълнението на решението.
III. На основание чл. 39 НТК се задържат
депозитите както на участника, спечелил търга,
така и на класирания на второ място участник,
тъй като не са сключили по своя вина договора за
приватизация.
12700

Председател: Ив. Мандев

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 309
от 2 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1,
2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите и с
оглед финализиране на откритата с Решение № 865
от 2008 г. процедура за приватизация Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот, представляващ УПИ (урегулиран поземлен имот) X-531
в кв. 28, с. Ясеново, с площ 660 кв.м съгласно ПР на
с. Ясеново, одобрен със Заповед № 356 от 2.V.2006 г.
на кмета на общината, заедно с построената в него
едноетажна масивна сграда с предназначение „автоспирка“ със застроена площ 45 кв.м при граници
на имота: север – УПИ VIII, изток – алея и УПИ
II, запад – УПИ IX-533, юг – улица, при следните
условия:
1. Начална тръжна цена – 15 500 лв. В цената
не е включен ДДС върху 45,29 % от нея (частта на
неосвободените доставки в общата цена). Цената се
оферира в левове. Достигнатата цена се заплаща от
спечелилия участник в левове до деня на подписване
на договора за продажба по IBAN сметка: BG 79
SOMB 9130 3221727350 в „Общинска банка“ – АД,
клон Пловдив, офис Казанлък, BIC код: SOMBBGSF.
Дължимият ДДС се заплаща в същия срок по IBAN
сметка: BG14 SOMB9130 3221727356 в „Общинска
банка“ – АД, клон Пловдив, офис Казанлък, BIC
код: SOMBBGSF.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
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3. Депозитът за участие е парична вноска в размер
50 % от началната тръжна цена, която се внася по
IBAN сметка: BG 88 SOMB 9130 3321727301 в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис Казанлък,
BIC код: SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Закупуване на тръжна документация – стая 19
на община Казанлък срещу квитанция за платена
такса за тръжна документация в размер 300 лв.
(без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ при
община Казанлък до изтичане срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са такси от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) заверено от кандидата копие на актуално
удостоверение за вписване в търговския регистър
(не се прилага за кандидати – физически лица,
които нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението
за вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по ЗПСК, и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до 12,30 ч.
в последния работен ден, предхождащ датата на
търга, в деловодството на община Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 35-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
в 13 ч. в стая 29 в сградата на община Казанлък.
II. Утвърждава тръжната документация за продажба на имота по т. I.
III. За провеждане на търга по т. I назначава
комисия.
IV. Упълномощава кмета на община Казанлък
да извърши всички действия по организиране и
провеждане на търга, подготовка и сключване на
договор за приватизация, регламентирани в чл. 31,
ал. 2 ЗПСК, раздел I на глава пета и глава седма
от Наредбата за търговете и конкурсите.
12652

Председател: В. Самарски

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 548
от 1 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Карлово, одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на кабелно захранване на УПИ 039087 – жилищно строителство
в местност Дар сокак, землище с. Васил Левски,
преминаващо през поземлен имот № 000073 – полски път в землище с. Васил Левски, публична
общинска собственост.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Карлово до
Административния съд – гр. Пловдив.
Председател: Т. Стоев
12738

ОБЩИНА КАРНОБАТ
РЕШЕНИЕ № 263
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за
трасе на довеждащ колектор, водопровод и обслужващ път до пречиствателна станция за отпадъчни
води в поземлен имот № 046003 в местност Гюр
чешма, землището на гр. Карнобат.
Председател: Т. Ченешев
12740
РЕШЕНИЕ № 264
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за
трасе на ел. захранване на катодна станция в обхват
поземлени имоти № 000231, 000242, 000243 и 9004
по КВС, землище на с. Венец, община Карнобат.
Председател: Т. Ченешев
12741
РЕШЕНИЕ № 265
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план)
за водоснабдяване на с. Козаре, община Карнобат.
Председател: Т. Ченешев
12742
РЕШЕНИЕ № 266
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за
довеждащ колектор, водопровод, обслужващ път и
ел. провод до пречиствателна станция за отпадъчни
води в поземлен имот № 000084 в местност Герена,
землище с. Кликач, община Карнобат.
Председател: Т. Ченешев
12743
РЕШЕНИЕ № 267
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план)
за довеждащ колектор, водопровод, обслужващ
път и ел. провод до пречиствателна станция за
отпадъчни води в поземлен имот № 058001 в местност Селската река, землище с. Екзарх Антимово,
община Карнобат.
Председател: Т. Ченешев
12744
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РЕШЕНИЕ № 268
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за
водоснабдяване на с. Хаджиите, община Карнобат.
12745

Председател: Т. Ченешев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАПОВЕД № РД-08-259
от 12 ноември 2009 г.
На основание § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ във връзка с
чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ в изпълнение на цитирани
по-долу, влезли в сила съдебни решения, с които
за отделни имоти е отменена заповед на областния управител № 13 от 27.І.2005 г. за одобряване
на плана на новообразуваните имоти, одобрявам
план на новообразуваните имоти и регистъра към
него за местността Мало поле в землището на гр.
Монтана, община Монтана, приети от комисия по
чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, в частта му за имотите
по следните съдебни решения:
1. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
2.VІ.2006 г. по адм. д. № 70 по описа за 2006 г.:
– имот № 4.353 с площ 4260 кв. м на Петко
Иванов Петков;
– имот № 4.354 с площ 604 кв. м – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ.
2. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
30.Х.2006 г. по адм. д. № 74 по описа за 2006 г.:
– имот № 4.105 с площ 600 кв. м на наследниците на Младен Първанов Белия.
Жалби срещу одобрения план на цитираните в
заповедта новообразувани имоти могат се подават
от заинтересуваните лица чрез областния управител
пред Административния съд – Монтана, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“ съгласно § 4, ал. 6 ПЗР ЗСПЗЗ и чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ.
12753

Областен управител: Ив. Петров

ЗАПОВЕД № РД-08-260
от 12 ноември 2009 г.
На основание § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ във връзка с
чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ и в изпълнение на цитирани
по-долу, влезли в сила съдебни решения, с които
за отделни имоти е отменена заповед на областния
управител № 30 от 7.ІІ.2006 г. за одобряване на
плана на новообразуваните имоти, одобрявам план
на новообразуваните имоти и регистъра към него
за местността Парта в землищата на гр. Монтана
и с. Долна Вереница, община Монтана, приет от
комисия по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, в частта му
за имотите по следните съдебни решения:
1. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
18.ІV.2007 г. по адм. д. № 316 по описа за 2006 г.:
имот № 19.417 с площ 658 кв. м на Любен Христов Хайласки;
имот № 19.415 с площ 5188,2 кв. м на Иван
Павлов Младенов;
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имот № 19.416 с площ 600 кв. м на Георги
Петров Георгиев.
2. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
27.ІІІ.2007 г. по адм. д. № 8 по описа за 2007 г.:
имот № 670.428 с площ 601 кв. м на Недялко Атанасов Недялков и Антоанета Недялкова Атанасова;
имот № 670.429 с площ 599 кв. м на Дука Каменова Георгиева и Камен Георгиев Беломелски;
имот № 20.446 с площ 599 кв. м на Дука Каменова Георгиева и Камен Георгиев Беломелски.
3. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
12.ІІІ.2007 г. по адм. д. № 393 по описа за 2006 г.:
имот № 18.345 с площ 700 кв. м на Бисерка
Христова Войова;
имот № 18.346 с площ 254 кв. м на Лило Тончев
Ангелов.
4. Решение на Окръжния съд – Монтана от
13.ІІІ.2007 г. по адм. д. № 260 по описа за 2006 г.:
имот № 670.420 с площ 600 кв. м на Кирил
Кръстев Иванов;
имот № 670.421 с площ 4263 кв. м – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ.
5. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
4.ІV.2007 г. по адм. д. № 398 по описа за 2006 г.:
имот № 19.416 с площ 600 кв. м на Георги
Петров Георгиев;
имот № 19.415 с площ 5188,2 кв. м на Иван
Павлов Младенов.
6. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
13.ІV.2007 г. по адм. д. № 372 по описа за 2006 г.:
имот № 21.361 с площ 600 кв. м на Георги Каменов Георгиев;
имот № 21.360 с площ 3147 кв. м на Тодор Николов Узунов;
имот № 21.381 с площ 1588 на Гаврил Атанасов
Ганчев;
имот № 21.382 с площ 1097 кв. м на Георги
Тодоров Тосков;
имот № 21.383 с площ 212 кв. м – път.
7. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
16.ІІ.2007 г. по адм. д. № 362 по описа за 2006 г.:
имот № 22.180 с площ 980 кв. м на Иван Найденов Живкин.
8. Решение на Окръжния съд – Монтана от
27.ІІ.2007 г. по адм. д. № 395 по описа за 2006 г.:
имот № 21.364 с площ 600 кв. м на Васил Кирилов Гълъбов;
имот № 21.365 с площ 3720 кв. м на Рангел
Илиев Братоев.
9. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
21.ІІІ.2007 г. по адм. д. № 318 по описа за 2006 г.:
нови имоти:
имот № 20.435 с площ 450 кв. м на Николай
Борисов Александров;
имот № 20.436 с площ 10 650 кв. м на Иван
Павлов Младенов.
10. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
14.ХІІ.2006 г. по адм. д. № 228 по описа за 2006 г.:
имот № 19.190 с площ 910 кв. м на Иван Рангелов Първанов.
11. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
11.ХІІ.2006 г. по адм. д. № 222 по описа за 2006 г.:
имот № 22.352 с площ 3000 кв. м на Таска Младенова Нанкова;
имот № 22.353 с площ 1814 кв. м – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ.
12. По решение на Окръжния съд – Монтана, от
11.ХІІ.2006 г. по адм. д. № 261 по описа за 2006 г.:
имот № 22.355 с площ 492 кв. м на Митко Николов Йорданов;
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имот № 22.356 с площ 604 кв. м на Красимир
Николов Йорданов;
имот № 22.354 с площ 1910 кв. м на Милица
Евстатиева Еленкова.
13. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
14.ХІІ.2006 г. по адм. д. № 266 по описа за 2006 г.:
имот № 19.284 с площ 1058 кв. м на Борис Райков Веселинов.
14. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
15.ХІІ.2006 г. по адм. д. № 255 по описа за 2006 г.:
имот № 21.246 с площ 440 кв. м на Георги Йорданов Александров;
имот № 21.245 с площ 508 кв. м на Младен
Средков Младенов;
имот № 21.247 с площ 345 кв. м на Александър
Йорданов Александров.
15. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
18.ХІІ.2006 г. по адм. дело № 226 по описа за 2006 г.:
имот № 19.423 с площ 1000 кв. м на Петко
Апостолов Цветков;
имот № 19.424 с площ 5773 – земи по чл. 19
ЗСПЗЗ.
16. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
14.ІІ.2006 г. по адм. д. № 379 по описа за 2006 г.:
имот № 18.353 с площ 668 кв. м на Боряна Борисова Иванова;
имот № 18.352 с площ 705 кв. м на Иван Марков Спасов;
имот № 18.351 с площ 1291 кв. м на Иван Марков Спасов.
17. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
30.ІІІ.2007 г. по адм. д. № 221 по описа за 2006 г.:
имот № 19.425 с площ 600 кв. м на Божин Антонов Иванов;
имот № 19.426 с площ 1300 кв. м на Янка Христова и Иван Ананиев Пеев;
имот № 19.427 с площ 1275 кв. м на Симеон
Върбанов Симеонов.
18. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
18.ІV.2007 г. по адм. д. № 381 по описа за 2006 г.:
имот № 670.423 с площ 600 кв. м на Параскева
Каменова Георгиева;
имот № 670.422 с площ 2845 кв. м на Катерина
Димитрова Денчева.
19. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
1.ІІІ.2007 г. по адм. д. № 267 по описа за 2006 г.:
имот № 17.093 с площ 9116 кв. м на Георги
Иванов Петров;
имот № 17.133 с площ 6310 кв. м на Георги
Иванов Петров;
имот № 17.475 с площ 4758,7 кв. м на Георги
Иванов Петров.
20. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
14.ХІІ.2006 г. по адм. д. № 230 по описа за 2006 г.:
имот № 22.350 с площ 5750 кв. м на Иванка
Велкова Бранкова;
имот № 22.326 с площ 1000 кв. м на наследниците на Йосиф Цеков Григоров;
имот № 22.328 с площ 1002 кв. м на Анани
Георгиев Ананиев.
21. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
15.ХІІ.2006 г. по адм. д. № 258 по описа за 2006 г.:
имот № 17.476 с площ 4200 кв. м на Лило Тончев Ангелов.
22. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
27.ІІІ.2007 г. по адм. д. № 5 по описа за 2007 г.:
имот № 21.367 с площ 500 кв. м на Стойчо
Димитров Петров;
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имот № 21. 366 с площ 835,9 кв. м на Милан
Димитров Буболин.
23. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
16.ІV.2007 г. по адм. д. № 358 по описа за 2006 г.:
имот № 17.478 с площ 618 кв. м на Марко Илиев
Белчев;
имот № 17.477 с площ 1415 кв. м – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ;
имот № 17.49 с площ 600 кв. м – земи по чл. 19
ЗСПЗЗ.
24.Решение на Окръжния съд – Монтана, от
19.ХІІ.2006 г. по адм. д. № 224 по описа за 2006 г.:
имот № 21.369 с площ 500 кв. м на Цанка Илиева Тодорова;
имот № 21.370 с площ 3654 кв. м – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ.
25. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
14.ХІІ.2006 г. по адм. д. № 231 по описа за 2006 г.:
имот № 17.463 с площ 3500 кв. м на Цветко
Найденов Иванов;
имот № 17.464 с площ 278 кв. м – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ.
26. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
5.VІ.2007 г. по адм. д. № 208 по описа за 2007 г.:
имот № 18.354 с площ 687 кв. м на Ана Рангелова Найденова, Пламен Илиев Найденов и Рангел
Илиев Рангелов;
имот № 18.355 с площ 3268 кв. м на Методи
Тасков Кръстев.
27. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
30.V.2007 г. по адм. д. № 221 по описа за 2007 г.:
имот № 20.437 с площ 336 кв. м на Татяна Тодорова Илиева;
имот № 670.424 с площ 164 кв. м на Татяна
Тодорова Илиева;
имот № 20.439 с площ 1583 кв. м на Димитър
Гаврилов Петров;
имот № 20.440 с площ 155 кв. м на Димитър
Гаврилов Петров;
имот № 20.438 с площ 1422 кв. м – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ;
имот № 20.441 с площ 330 кв. м – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ;
имот № 20.442 с площ 26 кв. м – земи по чл. 19
ЗСПЗЗ;
имот № 20.443 с площ 46 кв. м – земи по чл. 19
ЗСПЗЗ;
имот № 670.425 с площ 5011 кв. м – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ.
28. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
31.V.2007 г. по адм. д. № 278 по описа за 2006 г.:
имот № 20.444 с площ 953 кв. м на Олег Митков
Ангелов;
имот № 20.445 с площ 953 кв. м на Ангел Мит
ков Ангелов.
29. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
18.V.2007 г. по адм. д. № 394 по описа за 2006 г.:
имот № 21.371 с площ 434 кв. м на Йордан
Антонов Ангелов;
имот № 21.372 с площ 6538 кв. м на Антон
Методиев Колов.
30. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
4.V.2007 г. по адм. д. № 396 по описа за 2006 г.:
имот № 670.427 с площ 900 кв. м на Александър
Найденов Киров;
имот № 670.426 с площ 2340 кв. м на Алекси
Антонов Алексов;
имот № 670.430 с площ 2161 кв. м на Алекси
Антонов Алексов.

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

31. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
4.VІ.2007 г. по адм. д. № 217 по описа за 2006 г.:
имот № 670.436 с площ 966 кв. м на Благой
Рангелов Вачев;
имот № 670.437 с площ 552 кв. м Никола Атанасов Антонов.
32. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
4.VІ.2007 г. по адм. д. № 10 по описа за 2007 г.:
имот № 21.374 с площ 500 кв. м на Личко Цеков
Вълчов;
имот № 21.373 с площ 1356 кв. м на Александър
Захариев Милушев.
33. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
4.VІ.2007 г. по адм. д. № 11 по описа за 2007 г.:
имот № 17.473 с площ 357 кв. м. на Илия Николов Симеонов;
имот № 17.472 с площ 1176 кв. м на Райна Иванова Цветкова;
имот № 17.474 с площ 137 кв. м на Райна Иванова Цветкова.
34. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
15.ІІІ.2007 г. по адм. д. № 4 по описа за 2007 г.:
имот № 22.358 с площ 780 кв. м на наследници
на Цветан Костов Иванов;
имот № 22.357 с площ 668 кв. м. на Никола
Антонов Милчов.
35. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
5.VІ.2007 г. по адм. д. № 268 по описа за 2006 г.:
имот № 670.182 с площ 1313 кв. м на наследници
на Камен Русинов Цветков.
36. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
18.І.2007 г. по адм. д. 241/2006 г., потвърдено с
Решение на ВАС № 4955 от 18.V.2007 г. по адм. д.
№ 2903/2007 г.:
имот № 670.195 с площ 6513 кв. м на наследници
на Милчо Антонов Милчев;
имот № 670.192 с площ 1352 кв. м на наследници
на Милчо Антонов Милчев;
имот № 670.193 с площ 496 кв. м на насл. на
Александър Борисов Гергов;
имот № 670.197 с площ 652 кв. м на Макавей
Иванов Марков.
37. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
5.ІV.2007 г. по адм. д. № 317 по описа за 2006 г.:
имот № 18.008 с площ 1667 кв. м на наследници
на Кирил Найденов Нешев;
имот № 17.467 с площ 1118 кв. м на наследници
на Кирил Найденов Нешев.
38. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
18.VІ.2007 г. по адм. д. № 20 по описа за 2007 г.:
имот № 670.435 с площ 600 кв. м на Борис
Цветков Лозанов;
имот № 670.434 с площ 1896 кв. м на Анани
Средков Първанов;
имот № 670.390 с площ 600 кв. м на Георги
Илиев Василев.
39. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
28.VІ.2007 г. по адм. д. № 175 по описа за 2007 г.:
имот № 20.304 с площ 5391 кв.м на насл. на
Петър Трендафилов Луканов;
имот № 20.331 с площ 1617 кв.м на насл. на
Петър Трендафилов Луканов.
40. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
18.VІ.2007 г. по адм. д. № 150 по описа за 2007 г.:
имот № 20.448 с площ 464 кв. м на Стефка
Миланова Рашевска;
имот № 20.447 с площ 345 кв. м – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ;
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имот № 20.450 с площ 1570 кв. м – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ;
имот № 20.449 с площ 894 кв. м – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ.
41. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
18.VІ.2007 г. по адм. д. № 19 по описа за 2007 г.:
имот 22.361 с площ 600 кв. м на Петър Николов
Пейчев;
имот 22.362 с площ 9334 кв. м – земи по чл. 19
ЗСПЗЗ.
42. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
11.VІІ.2007 г. по адм. д. № 24 по описа за 2007 г.:
имот № 17.469 с площ 506 кв. м на Никола
Ананиев Миланов;
имот № 17.468 с площ 837 кв. м на Атанас Пет
ков Димитров Конджов.
43. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
3.VІІ.2007 г. по адм. д. № 219 по описа за 2007 г.:
имот № 18.107 с площ 700 кв. м на Иван Марков Спасов;
имот № 18.328 с площ 219 кв. м на Иван Марков Спасов;
имот № 18.351 с площ 1291 кв. м на Иван Марков Спасов;
имот № 18.327 с площ 569 кв. м на Владо Тодоров Григоров.
44. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
10.VІІ.2007 г. по адм. д. № 172 по описа за 2007 г.:
имот № 19.016 с площ 999,98 кв. м на наследници
на Илия Средков Петков;
имот № 19.017 с площ 1320,7 кв. м – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ;
имот № 19.120 с площ 589 кв. м – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ.
45. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
12.VІ.2007 г. по адм. д. № 223 по описа за 2006 г.:
имот № 20.454 с площ 884 кв. м на Виктор
Илиев Панайотов;
имот № 20.453 с площ 7954 кв. м – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ.
46. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
5.VІІ.2007 г. по адм. д. № 229 по описа за 2006 г.:
имот № 21.375 с площ 1200 кв. м на Богдана
Илиева Душкова;
имот № 21.376 с площ 8683 кв. м – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ;
имот № 21.377 с площ 154 кв. м – път.
47. Решение на Окръжния съд – Монтана, от
26.ІХ.2007 г. по адм. д. № 237 по описа за 2007 г.:
имот № 18.326 с площ 2484 кв. м на Методи
Тасков Кръстев.
48. Решение на Окръжния съд – Монтана от
10.VІІ.2007 г. по адм. д. № 380 по описа за 2006 г.:
имот № 19.001 с площ 1576 кв. м на Васил
Петров Маринов;
имот № 19.018 с площ 567 кв. м на Васил Петров
Маринов;
имот № 19.058 с площ 5862 кв. м на Васил
Петров Маринов.
Жалби срещу одобрения план на цитираните в
заповедта новообразувани имоти могат се подават
от заинтересуваните чрез областния управител пред
Административния съд – Монтана, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“ съгласно § 4, ал. 6 ПЗР ЗСПЗЗ и чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ.
Областен управител: Ив. Петров
12754
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ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
РЕШЕНИЕ № 418-12
от 30 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Нови пазар, одобрява проект за ПУП – план за
регулация на кв. 16 и кв. 28 по плана на с. Стан,
който е изложен в стая 404 на общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез общината до
Административния съд – Шумен.
12813

Председател: И. Кирчева

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 390
от 12 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1
ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Павликени, реши:
1. Допълва обект – административно-производствена част (ел. бюро), разположен в партерния етаж
на жилищен блок в УПИ ІV, кв. 75 по ПУП на гр.
Павликени – незавършен обект на строителството,
представляващ обособена част от имуществото на
търговско дружество „БКС“ – ЕООД, и актуван
с Акт за частна общинска собственост № 66 от
7.ІХ.1998 г. в списъка на общинските нежилищни
имоти, незавършените обекти на строителството и
обособените части на търговски дружества, подлежащи на приватизация (приет с решение № 111 от
14.ХІ.2002 г. на Общинския съвет – гр. Павликени,
обн., ДВ, бр. 116 от 2002 г.).
2. Определя метод за продажба на посочения имот
чрез публичен търг по реда на ЗПСК и Наредбата
за търговете и конкурсите при следните условия:
а) обект на търга – административно-производствена част (ел. бюро), разположен в партерния
етаж на жилищен блок в УПИ ІV, кв. 75 по ПУП
на гр. Павликени, представляващ незавършен обект
на строителството със застроена площ 35,90 кв.м
и съответния процент идеални части от общите
части на цялата сграда и отстъпеното право на
строеж, при граници и съседи: изток – улица, юг
и запад – магазини, север – банка;
б) търгът да се проведе на 31-вия ден след обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч.
в заседателната зала на община Павликени; при
неявяване на кандидати да бъде проведен повторен
търг при същите условия 30 дни след приключване
на първата тръжна процедура.
в) начална тръжна цена – 18 000 лв., представ
ляваща пазарната оценка на обекта, определена от
лицензиран оценител;
г) стъпка на наддаване – 500 лв., представляваща 2,78 % от началната тръжна цена;
д) депозит за участие в търга – в размер 10 % от
началната тръжна цена, или 1800 лв., който се внася
по банкова сметка на община Павликени IBAN:
BG35UNCR7527334296133, BIC код: UNCRBGSF при
„УниКредит Булбанк“ – АД, клон Павликени, до
12 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане
на търга;
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е) цена на тръжната документация – 200 лв.,
която се заплаща в брой в касата на Информационния център в административната сграда на община
Павликени; тръжната документация се получава в
Информационния център след представяне на документ за платена цена и може да се закупи до 12 ч.
на деня, предхождащ деня на провеждане на търга;
ж) предложения за участие в търга се подават
до 17 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане
на тръжната процедура;
з) оглед на обекта може да се извърши всеки
работен ден до деня на провеждане на търга в
присъствието на представител на общината след
закупуване на тръжна документация от кандидата.
3. Утвърж дава тръжната документация със
съдържанието по чл. 9 от Наредбата за търговете
и конкурсите, която представлява неразделна част
от решението.
4. Възлага на кмета на община Павликени да
назначи тръжна комисия, която да проведе тръжната процедура в съответствие с изискванията на
чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите, и да
определи със заповед спечелилия търга участник
въз основа на представения от комисията протокол.
5. Упълномощава кмета на община Павликени
да сключи приватизационния договор.
12603

Председател: Д. Дончев

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 195
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и
след разисквания Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
1. Одобрява проект на ПУП – ПРЗ (план за регулация и застрояване) и схемите към него – окончателен проект на част „Руски І“ и „Руски ІІ“,
Пазарджик, представляващ територията, заключена
между бул. Цар Освободител, бул. Александър Стамболийски, бул. Христо Ботев и ул. Любен Боянов,
с предложенията и допълненията на Експертния
съвет по устройство на територията, направени с
решение LVІ от протокол № 15 от 15.Х.2009 г.
2. Одобрява РУП (КЗСП) за част от поземлени
имоти в обхвата на този план, които съответстват
на новия застроителен план по приложения списък.
3. Приема предложението за въвеждане на специфични правила и нормативи при прилагане на
ПУП – ПРЗ за част „Руски І“ и „Руски ІІ“.
12795

Председател: Г. Йорданов

РЕШЕНИЕ № 202
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА, чл. 58, ал. 2, т. 1, чл. 59, ал. 1 и 4
от Закона за концесиите, чл. 87 и чл. 88, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за концесиите,
Решение № 145 от 30 юли 2009 г., взето с протокол
№ 12, и Решение № 158 от 10 септември 2009 г., взето
с протокол № 13, на Общинския съвет – гр. Пазарджик, за откриване на процедура за предоставяне на
концесия за услуга върху обект – публична общинска
собственост, представляващ терен за газостанция,
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попадащ в част от улица – в частта с о.т. 875в,
875б, 875а, 875, 884, 880 и 886 по плана на Пазарджик, обособена като благоустроена територия,
с концесионна площ 824 кв. м, част от поземлен
имот с идентификатор 55155.507.10 и протоколи по
чл. 48, ал. 2 от Закона за концесиите на комисия,
назначена със Заповед № 1721 от 28.VIII.2009 г. на
кмета на община Пазарджик и доклад по чл. 58,
ал. 1 от Закона за концесиите на кмета на община
Пазарджик, и след станалите разисквания Общинският съвет – Пазарджик, реши:
І. Определя „Автоведа“ – ООД, Пазарджик,
ЕИК 112574783, със седалище Пазарджик, ул. Стефан Караджа 44, представлявано от Данчо Манолов Желев, за концесионер на обект – публична
общинска собственост, представляващ терен за
газостанция с площ 824 кв. м, намиращ се на север
от кв. 416 по плана на Пазарджик, попадащ в част
от улица – в частта с о.т. – о.т. 875в, 875б, 875а,
875, 884, 880 и 886 по плана на Пазарджик, одобрен
със Заповед № 232 от 15.V.1981 г., обособена като
благоустроена територия, съгласно скица № 302 от
1.VI.2009 г., издадена от дирекция „ТСУ“ при община
Пазарджик. Границите на концесионната площ са:
север, североизток – ул. Пловдивска; изток – зелена
площ; юг – зелена площ; запад, северозапад – бул.
Княгиня Мария-Луиза. Обектът е част от поземлен имот с идентификатор 55155.507.10, с начин на
трайно ползване „за друг вид озеленени площи“
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28.X.2008 г.
на изпълнителен директор на АГКК, с площ 4561
кв. м, при съседи: 55155.501.9630, 55155.503.9520,
55155.507.9, 55155.507.14, 55155.507.11, 55155.502.9539,
55155.502.9540, със собственик община Пазарджик
съгласно ск ица на поземлен имот № 2819 от
30.V.2009 г., издадена от Службата по геодезия,
картография и кадастър, Пазарджик.
ІІ. В съответствие с резултатите от проведената
открита процедура основните елементи на концесията се конкретизират, както следва:
1. Основен предмет на концесията – управление и поддържане на обекта срeщу правото на
концесионера да експлоатира обекта, предлагайки
услугата – продажба на газ за автомобили и за бита.
2. Допълнителен предмет – извършване на:
2.1. частична рехабилитация и ремонт на обекта
на концесията;
2.2. съпътстваща дейност – извършването на
други стопански дейности, свързани с основната
дейност (продажба на различни масла, аксесоари и
др.), от които концесионерът ще може да получава
допълнителен доход.
3. Цена на концесията – 109 800 лв., която се
заплаща на 18 годишни концесионни вноски, всяка
под формата на годишно концесионно възнаграждение, платими по сметка на община Пазарджик,
след изтичане на гратисния период.
4. Определя двугодишен гратисен период от
влизането в сила на договора за концесия, през
който концесионерът няма да заплаща годишно
концесионно възнаграждение, като през този период
се задължава да направи 100% от предвидените
инвестиции.
5. Размерът на годишното концесионно възнаграждение се определя на 6100 лв., като същото
се актуализира на всеки 3 г. с индекса на потребителските цени, обявяван от НСИ, отнасящ се за
годината преди падежа на индексация. Годишното
концесионно възнаграждение се актуализира и при
промяна на инфлационния индекс над 20 % годишно.

ВЕСТНИК

БРОЙ 94

6. Размерът на еднок рат ното концесионно
възнаграж дение се определя на 1500 лв. След
подписване на концесионния договор внесеният
депозит се трансформира в еднократно концесионно
възнаграждение.
7. Определя общ размер на инвестициите, които
концесионерът се задължава да направи в обекта –
210 000 лв. с включен ДДС, в срок 2 г. от влизане в
сила на концесията. Разпределението на средствата
по видове дейности се посочва в инвестиционната
програма, която представлява неразделна част от
договора за предоставяне на концесия.
8. Брой разкрити работни места – 5.
9. Определя следните гаранции:
9.1. Парична гаранция за изпълнение на концесионния договор в размер 100 % от годишното
концесионно възнаграждение, внесена в едномесечен
срок от подписването на концесионния договор и
се поддържа от концесионера в този размер през
целия период на концесията.
9.2. Еднократна парична гаранция в размер 50 %
от годишното концесионно възнаграждение за гарантиране задължението за предаване на обекта на
концесия в състояние, позволяващо продължително
и безпроблемно ползване, след прекратяване на
договора за концесия, платима еднократно в срок
до един месец от подписването на концесионния
договор.
9.3. Банкова гаранция за гарантиране задължението на концесионера да изпълни инвестиционната програма до размера на същата, представена
в едномесечен срок след датата на съгласуване на
инвестиционната програма.
9.4. Концесионерът се задължава да открие
специална банкова сметка, в която да отчислява
ежегодно по 100 лв. за осигуряване изпълнението
на задълженията, свързани с опазване на околната
среда и охраната на труда, удостоверено с банков
документ, издаден в едномесечен срок от подписване
на договора за концесия.
10. Срок на концесията – 20 г.
ІІІ. Определя срок два месеца за сключване на
концесионния договор в съответствие с чл. 62 от
Закона за концесиите.
ІV. Определя кмета на общината за орган, който:
1. Да сключи концесионния договор.
2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на
договора, с изключение на тези по прекратяването му.
3. Да организира контрола по изпълнението на
концесионния договор.
V. Концесионният договор се ск лючва при
условията на това решение, Решение № 145 от
30.VII.2009 г., взето с протокол № 12, и Решение
№ 158 от 10.IX.2009 г., взето с протокол № 13 на
Общинския съвет – Пазарджик, и направената от
„Автоведа“ – ООД, Пазарджик, оферта за участие
в откритата процедура.
VІ. Концесионният договор влиза в сила в
едномесечен срок от датата на подписването му
след представяне на предвидените гаранции и при
условията, определени в него.
VІІ. Решението подлежи на обжалване относно
неговата законосъобразност пред Комисията за
защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на
глава единадесета от Закона за концесиите.
12604

Председател: Г. Йорданов
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РЕШЕНИЕ № 203
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА, чл. 58, ал. 2, т. 1, чл. 59, ал. 1 и 4
от Закона за концесиите, чл. 87 и чл. 88, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за концесиите,
Решение № 146 от 30 юли 2009 г., взето с протокол
№ 12, и Решение № 159 от 10 септември 2009 г.,
взето с протокол № 13 на Общинския съвет – гр.
Пазарджик, за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обекти – публична общинска собственост, представляващи 16
терена за автобусни спирки в Пазарджик, съгласно
транспортната схема на града, с обща концесионна площ 201 кв.м и протоколи по чл. 48, ал. 2 от
Закона за концесиите на комисия, назначена със
Заповед № 1722 от 28.VІІІ.2009 г. на кмета на община
Пазарджик, и доклад по чл. 58, ал. 1 от Закона за
концесиите на кмета на община Пазарджик и след
станалите разисквания Общинският съвет – гр.
Пазарджик, реши:
І. Определя „Медиаконтакт Пазарджик Аутдор“ – ООД, София, ЕИК 200687660, със седалище
София 1504, район „Оборище“, ул. Марин Дринов
30, ет. 1, ап. 3, представлявано от Христо Стоянов
Петров, за концесионер на обекти – публична общинска собственост, представляващи 16 терена за
автобусни спирки в Пазарджик, съгласно транспорт
ната схема на града, с обща концесионна площ 201
кв.м. Границите на концесионната площ са съгласно
схеми от № 1 до № 11, издадени от дирекция „Архитектура“ на община Пазарджик в съответствие
с кадастралната карта и кадастралните регистри.
ІІ. В съответствие с резултатите от проведената
открита процедура основните елементи на концесията се конкретизират, както следва:
1. Основен предмет на концесията – управление и поддържане на обектите срeщу правото на
концесионера да ги експлоатира, предлагайки
рекламни услуги.
2. Допълнителен предмет – извършване на
частична рехабилитация и ремонт на обектите на
концесията.
3. Цена на концесията – 29 500 лв., която се заплаща на 14,5 годишни концесионни вноски, всяка
под формата на годишно концесионно възнаграждение, платими по сметка на Община Пазарджик,
след изтичане на гратисния период.
4. Определя шестмесечен гратисен период от
влизането в сила на договора за концесия, за който
концесионерът няма да заплаща концесионно възнаграждение, като през този период се задължава
да направи 100% от предвидените инвестиции.
5. Размерът на годишното концесионно възнаграждение се определя на 2034,48 лв., като същото
да се актуализира на всеки 3 години с индекса на
потребителските цени, обявяван от НСИ, отнасящ
се за годината преди падежа на индексация. Годишното концесионно възнаграждение се актуализира
и при промяна на инфлационния индекс над 20%
годишно. Концесионното възнаграждение за първата
година се определя на 1017,24 лв.
6. Размерът на еднок рат ното концесионно
възнаграж дение се определя на 1500 лв. След
подписване на концесионния договор внесеният
депозит се трансформира в еднократно концесионно
възнаграждение.
7. Определ я общ размер на инвестициите,
които концесионерът се задължава да направи в
обектите на концесията – 223 500 лв. с включен
ДДС, в срок 2 години от влизане в сила на концесията. Разпределението на средствата по видове
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дейности се посочва в инвестиционната програма,
която представлява неразделна част от договора за
предоставяне на концесия.
8. Брой разкрити работни места – 20.
9. Определя следните гаранции:
9.1. Парична гаранция за изпълнение на концесионния договор в размер 100 % от годишното
концесионно възнаграждение, внесена в едномесечен
срок от подписването на концесионния договор,
която се поддържа от концесионера в този размер
през целия период на концесията.
9.2. Еднократна парична гаранция в размер
50 % от годишното концесионно възнаграждение
за гарантиране задължението за предаване на
обекта на концесия в състояние, позволяващо
продължително и безпроблемно ползване, след
прекратяване на договора за концесия, платима
еднократно в срок до един месец от подписването
на концесионния договор.
9.3. Банкова гаранция за гарантиране задължението на концесионера да изпълни инвестиционната
програма в размер 10 % от същата, представена в
едномесечен срок след датата на съгласуване на
инвестиционната програма.
9.4. Концесионерът се задължава да открие
специална банкова сметка, в която да отчислява
ежегодно по 200 лв. за осигуряване изпълнението
на задълженията, свързани с опазване на околната
среда и охраната на труда, удостоверено с банков
документ, издаден в едномесечен срок от подписване
на договора за концесия.
10. Срок на концесията – 15 години.
ІІІ. Определя срок два месеца за сключване на
концесионния договор в съответствие с чл. 62 от
Закона за концесиите.
ІV. Определя кмета на общината за орган, който:
1. Да сключи концесионния договор.
2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на
договора, с изключение на тези по прекратяването му.
3. Да организира контрола по изпълнението на
концесионния договор.
V. Концесионният договор се сключва при условията на това решение, Решение № 146 от 30 юли
2009 г., взето с протокол № 12, и Решение № 159
от 10 септември 2009 г., взето с протокол № 13 на
Общинския съвет – гр. Пазарджик, и направената от „Медиаконтакт Пазарджик Аутдор“ – ООД,
София, оферта за участие в откритата процедура.
VІ. Концесионният договор влиза в сила в
едномесечен срок от датата на подписването му
след представяне на предвидените гаранции и при
условията, определени в него.
VІІ. Решението подлежи на обжалване относно
неговата законосъобразност пред Комисията за
защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на
глава единадесета от Закона за концесиите.
Председател: Г. Йорданов
12605

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 324
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА и чл. 129,
а л. 1 ЗУ Т, предложение на к мета на община
Панагюрище с вх. № ОС-02-412 от 8.ІХ.2009 г.
и становище на ПК „ТСУ“ – протокол № 85 от
21.Х.2009 г., Общинският съвет – гр. Панагюрище,
реши: одобрява проекта за изменение на подробен
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устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), включващ част от кв. 24, 30а
и 36 по плана на с. Панагюрски колонии, община
Панагюрище, както следва:
от кв. 24 – от УПИ ІІ – за магазин и трафопост,
по действащия план се създават два нови урегулирани поземлени имота – УПИ ІІ – за магазин и
трафопост, и УПИ ХІІ – общ.;
кв. 30а се заличава от действащия план УПИ
ХХІІІ – за младежки лагер, и се създават следните
нови урегулирани поземлени имоти: УПИ І – общ.,
УПИ ІІ – общ., УПИ ІІІ – общ., УПИ ХІV, УПИ
ХІХ, УПИ ХХ, УПИ ХХІ, УПИ ХХІІ – общ., УПИ
ХХVІІІ – общ., УПИ ХХІХ – общ., УПИ ХХХ – общ.,
УПИ ХХХІ – общ., и УПИ ХХХІІ – общ.;
кв. 36 се заличава от действащия план УПИ
ІІІ – за кв. 3, и се създават следните нови урегулирани поземлени имоти: УПИ ІІІ – общ., УПИ
V – общ., УПИ VІ – общ., и УПИ VІІ – общ.
12606

Председател: Ф. Калбуров

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ЗД-00-187
от 6 ноември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ във връзка с
чл. 35, ал. 1 ППЗОЗЗ одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ на линеен обект: „Трасе за кабелно захранване
на средно напрежение за обект: Фотоволтаична
централа в землището на с. Каравелово, община
Карлово“, преминаващо през поземлени имоти:
№ 041242, 000510, 000715, 000716, 000754 в землището
на с. Каравелово, община Карлово, и № 000103,
000078, 000185, 000204 в землището на с. Анево,
община Сопот, област Пловдив, с трасе, нанесено
с прекъсната синя линия върху приложената ситуация в М 1:2000, определено с координатите на
точките на върховете.
Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта може
да се обжалва относно законосъобразността є чрез
областния управител на област Пловдив до Административния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
12653

Областен управител: Ив. Тотев

ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 369
от 30 октомври 2009 г.
На основание чл. 45, ал. 9 ЗМСМА, чл. 12, ал. 2
от Наредбата за анализите на правното състояние
и приватизационни оценки и за условията и реда
за лицензиране на оценители, чл. 1, ал. 2, т. 3,
чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1,
т. 1, чл. 3, ал. 3, чл. 5, чл. 7, чл. 8, ал. 1, 2 и 3,
чл. 10, ал. 2, чл. 35з, 35и, 36 и 39 НТК Общинският
съвет – гр. Попово, реши:
1. Приема приватизационната оценка и правен
анализ на обект: Магазин – III – аптека – гр. Попово, бул. България 98, УПИ XI-1651, кв. 101, със
ЗП 40,88 кв. м с АОС № 22 от 14.ХІ.1996 г. с право
на строеж – 27 430 лв.
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2. Да се проведе публично оповестен конкурс
на един етап за приватизация на обекта по т. 1 при
следните условия:
2.1. минимална конкурсна цена – 27 430 лв.;
2.2. обектът се предлага за аптека;
2.3. купувачът се задължава в срок 5 години да
не променя предмета на дейност на обекта;
2.4. участниците в конкурса трябва да отговарят на изискванията на чл. 222, ал. 1 на Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина.
3. Утвърждава конкурсната документация за
провеждане на публично оповестен конкурс на
един етап.
3.1. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 20-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“ в стая 209 на общината
след представяне на документ за внесени 100 лв.
без ДДС в касата на информационния център на
общината.
3.2. При закупуване на конкурсна документация кандидатите представят съдебно решение за
регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или
пълномощно при упълномощаване и попълват
декларация за неразгласяване на информацията.
3.3. Депозитът за участие в конкурса в размер 10 %
от минималната конкурсна цена (2743 лв.) се внася
до 30-ия ден от обнародване на решението в „Държавен вестник“ по с-ка BG75UBBS80023300135430,
BIC код на банката UBBS BGSF.
3.4. Срок за подаване на конкурсните документи – до 30-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
3.5. Срок за оглед на обекта и получаване на
допълнителна информация – до 30-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от
9 до 12 ч. всеки присъствен ден след представяне
на документ за закупена конкурсна документация.
4. За обекта кандидатите за участие в конкурса
подписват декларация, че приемат условията на
конкурса по т. 2.
5. Назначава комисия, която да организира и
проведе конкурса, и я упълномощава с дейностите
по чл. 35в и чл. 35д, ал. 2 и 3 НТК.
6. Упълномощава кмета на общината по чл. 35з,
35и и 36 НТК да определи спечелилия конкурса
участник, класирания на второ място за обекта и
да сключи договора за приватизация с него.
12746

Председател: Т. Трифонов

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 527
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 58,
ал. 3 и чл. 59, ал. 1 ЗК и чл. 89, ал. 1 ППЗК Общинският съвет – Свиленград, реши:
I. Определя за концесионер на обект: „База
за отдих на Община Свиленград“, представляващ
недвижим поземлен имот № 116013 в землището
на с. Мезек, община Свиленград, местността Калето, ЕКАТТЕ 47737, с площ на имота 1,400 дка с
РЗП=369 кв.м – двуетажна масивна сграда с мазе
и мансарден етаж, актуван с акт за общинска
частна собственост № 3225 от 29.ІV.2009 г., „Димар“ – ООД, Свиленград, ул. Волгоград 6, ЕИК
126729051, с управител Мартин Димитров Делибозов и Димитър Димитров Делибозов съгласно
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условията за откриване на процедурата за концесия,
определени с Решение № 461 от 25.VІ.2009 г. на
Общинския съвет – Свиленград.
II. Определя допълнителни условия на концесията, права и задължения на страните, съответстващи на предложената оферта на „Димар“ – ООД,
Свиленград, извън определените или определени
в граници с Решение № 461 от 25.VІ.2009 г., както
следва:
1. Размер на концесионното плащане – 3300 лв.
2. Размер на инвестициите за целия период на
концесията – 511 500 лв.
3. Разкриване на работни места – 5.
4. Инвестиционната програма да обхваща следните мероприятия:
4.1. Инвестиции за първите четири години след
сключването на концесионния договор, включващи дейности по рехабилитация на двуетажната
масивна сграда, представляваща база за отдих с
РЗП=369 кв.м, благоустрояване на терена с площ
1,400 дка около нея, разделени по години, както
следва:
4.1.1. през първата година да бъдат реализирани
от страна на концесионера инвестиции в размер
56 600 лв. за осъществяване на следните дейности:
а) изработване на проект за ремонтно-възстановителни работи, както и за благоустрояване на
прилежащия терен – 6000 лв.;
б) ремонт на покрив и изпълнение на покривна
топлоизолация – 29 500 лв.;
в) демонтаж на дървена дограма и монтаж на
РVС дограма – 21 100 лв.;
4.1.2. през втората година ще бъдат реализирани
от страна на концесионера инвестиции в размер
71 300 лв. за осъществяване на следните дейности:
а) вътрешен ремонт на помещения и санитарни
възли – демонтаж на дървена ламперия, шпакловка
и боядисване на стени и тавани, ремонт на бани и
тоалетни – 27 700 лв.;
б) т ех нолог и ч но обору д ва не и обза веж дане – 18 000 лв.;
в) подмяна на ВиК и ел.инсталация – 25 600 лв.;
4.1.3. през третата година да бъдат реализирани
от страна на концесионера инвестиции в размер
38 600 лв. за осъществяване на следните дейности:
а) вътрешен ремонт на кухненски помещения в
приземен етаж и банкетна зала – 24 600 лв.;
б) технологично оборудване и обзавеждане за
същите помещения – 14 000 лв.;
4.1.4. през четвъртата година да бъдат реализирани от страна на концесионера инвестиции в
размер на 30 000 лв. за осъществяване на следните
дейности:
а) ремонт на външна инфраструктура, включваща алеи и пътеки в имота, съществуващ паркинг – 8000 лв.;
б) благоустрояване на имота, предмет на концесията, включващ допълнително озеленяване,
парково осветление, изпълнение на детски кът и
барбекю, съгласно съгласуван с концедента проект – 22 000 лв.;
общо инвестициите за първите 4 години са в
размер 196 500 лв.
4.2. Инвестиции след 4-тата година до края на
сключване на договора за концесия в размер не
по-малко от 315 000 лв., разпределени прогнозно
за всяка година, съответно в размер 15 000 лв.
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Инвестициите от страна на концесионера за този
период да включват следните дейности:
а) поддържане на туристическо-информационен
център, в поземлен имот № 116014, включващо текущ
ремонт на сградата на всеки 5 години, свързано с
външно и вътрешно боядисване, ремонт на покрив
и други СМР по препоръка на концедента, съгласно Решение № 461 от 25.VІ.2009 г. на Общинския
съвет – Свиленград;
б) извършване на рехабилитация на обекта на
концесията на всеки десет години на експлоатация в размер не по-малко от 30 000 лв. съгласно
Решение № 461 от 25.VІ.2009 г. на Общинския
съвет – Свиленград;
в) ежегодно озеленяване на целия имот № 116014,
в който се намира общинският туристическо-информационен център;
г) ежегодно (два пъти в годината) почистване
на храстите по пътя до Средновековната крепост,
намираща се в непосредствена близост, и почистване
на заградената площ вътре в крепостта съгласно
Решение № 461 от 25.VІ.2009 г.
5. Други условия, права и задължения извън
за д ъ л ж и т ел н и т е с ъгласно Решен ие № 461 о т
25.06.2009 г. на Общинския съвет – Свиленград:
5.1. Предоставяне на туристически услуги под
различни форми: за празненства, колоездене, даване
под наем на туристически пособия (велосипеди
и др.), екопътеки, както и други съпътстващи
дейности.
5.2. Професиона л но ползва не на б ъдещ и я
туристически обект от страна на общината за
образователни нужди, като обучения, културни
мероприятия (семинари, срещи), зелени училища
на наши ученици, но не повече от 20 дни в календарната година.
5.3. Като част от социалната програма се предвижда:
– за срока на концесията концесионерът се
ангажира с откриване на минимум 5 работни
места, като приоритетно ще бъдат назначавани
лица с постоянно местожителство на територията
на Община Свиленград;
– да бъдат провеждани редовни квалификационни курсове за персонала в сферата на туризма и
туристическите услуги;
– партньорство с ПГССИ „Христо Ботев“,
които обучават кадри в сферата на туризма, под
формата на спонсорство, обучение на ученици или
отпускане на стипендии за учащи се.
5.4. Като част от програмата за управление и
поддържане се предвижда:
– управление на обекта с персонал, отговарящ
на изискванията на Наредбата за категоризиране
на средствата за подслон, местата за настаняване
и заведенията за хранене и развлечения от 2005 г.
като квалификация и езикови умения;
– постоянно обучение на наетия персонал и
мениджърски екип;
– разработване на маркетингови проучвания
на пазара и рекламна политика на фирмата на
туристическия продукт и туристическите обекти
на територията на с. Мезек, община Свиленград;
– сключване на договорни отношения с други
търговци по отношение на поддържането на имота
с цел реализиране на поетите ангажименти за
текущи ремонти на обекта на концесията, както
и на обектите – общинска собственост, описани в
инвестиционната програма.
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5.5. Като част от програмата за безопасност и
сигурност се предвижда изпълнението на строителните дейности, както и впоследствие управлението
и поддържането на имота, свързани с предоставяне на туристически услуги, да се извършват при
спазване на законовите нормативи за безопасност
и сигурност на труда.
III. Упълномощава кмета на общината да сключи
договор за концесия с „Димар“ – ООД, Свиленград,
съгласно Решение № 461 от 25.VІ.2009 г. и допълнителните условия като права и задължения, описани
в т. II, в двумесечен срок от влизането му в сила.
Председател: Т. Коларова

12814
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РЕШЕНИЕ № 554
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ във връзка с решение на
ОЕСУТ Общинският съвет – Свиленград, одобрява
план за застрояване и ел. и ВиК схеми към него на
ПИ № 011005 в м. Речни лозя в землището на Свиленград, като имотът се отрежда за „фотоволтаична
електроцентрала“ и се определя с ограничителни
линии в червен цвят нискоетажно свободно застрояване. Неразделна част от решението са приложеният
план за застрояване, ел. и ВиК схемата към него.
Председател: Т. Коларова
12751

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 532
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ във връзка с решение на
ОЕСУТ Общинският съвет – Свиленград, одобрява
план за застрояване и ел. схема към него на ПИ
№ 151060 в м. Канаклийска ува в землището на
Свиленград, като имотът се отрежда за „обществено
обслужване и складова дейност“ и се определя с
ограничителни линии в червен цвят нискоетажно
свободно застрояване. Неразделна част от решението е приложеният план за застрояване и ел.
схемата към него.
Председател: Т. Коларова
12748

РЕШЕНИЕ № 533
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ във връзка с решение на
ОЕСУТ Общинският съвет – Свиленград, одобрява
план за застрояване на ПИ № 015009 в м. Речни
лозя в землището на Свиленград, като имотът се
отрежда за „жилищни нужди“ и се определя с
ограничителни линии в червен цвят нискоетажно
свободно застрояване. Неразделна част от решението
е приложеният план за застрояване.
Председател: Т. Коларова
12749

РЕШЕНИЕ № 534
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1, чл. 59, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на
ОЕСУТ, прието с протокол № 13 от 16.IX.2009 г.,
Общинският съвет – Свиленград, одобрява ПУП
(парцеларен план) за изграждане на обект: Оптична
кабелна линия Капитан Андреево (Ш-1 – граница Република Турция) през имоти ПИ № 032049,
ПИ № 032048, ПИ № 000124, ПИ № 000017 и ПИ
№ 031126, намиращи се в землището на с. Капитан
Андреево, ЕКАТТЕ 36110.
Неразделна част от решението е приложеният
ПУП (парцеларен план).
12750

Председател: Т. Коларова

РЕШЕНИЕ № 936
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 128, ал. 13 ЗУТ, решение
№ 301 от 2009 г. на Експертния съвет по устройство
на територията, взето на заседание с протокол № 23
от 20.Х.2009 г., Общинският съвет – гр. Силистра,
одобрява подробен устройствен план ПУП – ПЗ
за създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот
№ 57251.500.586 в землището на с. Ламбриново,
община Силистра.
Възлага на кмета на общината да изпрати
в 7-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ проекта на ПУП за посочения имот и
изпълнението на решението.
Председател: Ал. Сабанов
12721
РЕШЕНИЕ № 937
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 302 от
2009 г. на Експертния съвет по устройство на
територията, взето на заседание с протокол № 23
от 20.Х.2009 г., Общинският съвет – гр. Силистра,
одобрява подробен устройствен план ПУП – ПЗ за
създаване на устройствена основа за изграждане на
фотоволтаична централа и подстанция в поземлен
имот № 000103 в землището на с. Калипетрово,
община Силистра.
Възлага на кмета да изпрати в 7-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ проекта
за ПУП за посочения имот и изпълнението на
решението.
Председател: Ал. Сабанов
12722
РЕШЕНИЕ № 942
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение № 288 на
Експертния съвет по устройство на територията,
взето на заседание с протокол № 21 от 7.Х.2009 г.,
Общинският съвет – гр. Силистра, одобрява следния подробен устройствен план на територията на
община Силистра: „Изменение на ПУП – план за
застрояване за ритуална зала към гробищен парк
в ПИ № 66425.32.11 в землището на гр. Силистра“.
Председател: Ал. Сабанов
12702
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ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 733
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
1. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
обект: „Ел. проводно отклонение 20 kV (подземен
кабел) до ПИ 020021, местност „Големия дюзлюк“,
землище с. Блатец, община Сливен“, с дължина 615
м, преминаващ през имоти 000063, 000062, 000033,
000035, 000036, 000061, 000037, 000058 в землище с.
Блатец, община Сливен.
2. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за изграждане на обект:
„Надземно трасе на ел. провод от 110 kV от т. 1
до т. 47 в землищата на с. Бяла, с. Гавраилово, с.
Голямо Чочовен и с. Селиминово, община Сливен“,
с дължина на трасето 9928 м.
3. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за трасе за изграждане
на подземен 20 kV електропровод в землищата на
селата Малко Чочовен, Голямо Чочовен и Гавраилово, община Сливен, и ПУП за имоти: 018027 (стар
018002) и 018024 (стар 018023) в местност „Разпити“;
011021 (стар 011001), 011023 (стар 011008), 015024 (стар
015001) и 015026 (стар 015004) в местност „Козуйна“;
017039 (стар 017001) и 017012 в местност „Белю клин“;
010018 (стар 010013) в местност „Гермекая“ и 016020
(стар 016016) в местност „Карафилик“, землище
с. Голямо Чочовен, община Сливен; 000026 (стар
000012), 000028 (стар 000012), 000030 (стар 000012),
000031 (стар 000012), 000032 (стар 000012), 000033 (стар
000012) и 000137 (стар 000014), в местност „Касканджа“, землище с. Малко Чочовен, община Сливен;
14275.64.108, 14275.64.109, 14275.64.110, 14275.64.111,
14275.64.112, 14275.64.113, 14275.64.118, 14275.64.119,
14275.64.120, 14275.64.121, 14275.64.122, 14275.64.123,
14275.64.124, 14275.64.125, 14275.64.137, 14275.64.126,
14275.64.114, 14275.64.115, 14275.64.116 и 14275.64.117, в
местност „Елата“, землище с. Гавраилово, община
Сливен; 085040 (стар 085020) в местност „Враилец“,
083017 (стар 083016) в местност „Пряслапа“, 074080
(стар 074019) в местност „Пряволите“ и 071096 (стар
071095) в местност „Гайдовец“, землище с. Бяла,
община Сливен, от разширение вятърногенераторен
парк с. Бяла, община Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ от
заинтересуваните чрез общинската администрация
до Административния съд – Сливен.
Председател: М. Григорова
12752

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ЗАПОВЕД № ЗУТ-3
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с чл. 150,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 2 ЗУТ, Заповед на областния управител на Софийска област № ЗУТ-1 от
10.VІІ.2009 г., искане вх. № 26.00.148 от 15.Х.2009 г.
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на „Елаците мед“ – АД, Решение на МС № 4 от
9.І.1996 г., Заповед № 167 на МС от 12.ІV.1996 г.,
Заповед № 436 на МС от 23.Х.1996 г., Решение на
МС № 381 от 2.VІ.2007 г., Заповед № 116 на МС от
1.ІV.1997 г., Решение на МС № 138 от 5.ІІІ.2009 г.,
предварително съгласие за изключване на гори
и земи от горския фонд № 27-731 от 27.І.2009 г.
на ДАГ, Решение на МОСВ – РИОСВ № 02-04
от 2009 г., съгласувателно писмо изх. № ТО-158
от 13.VІІІ.2009 г. на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, положително становище № 961
от 31.VІІІ.2009 г. на МЗ – РИОКОЗ – Софийска
област, съгласуване изх. № 216 от 26.VІІІ.2009 г. на
„ЧЕЗ разпределение България“ – АД, положително
становище от експертен съвет, протокол № 6 от
17.ІХ.2009 г. на община Мирково, съгласуване на
ПУП – ПЗ с решение № 233 на ОбС – Златица,
изготвен комплексен доклад на основание чл. 142,
ал. 5 и ал. 6, т. 2 и чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ за оценка
на съответствието със съществените изисквания
към строежите, изготвен от фирма „Стройнадзор
НСН“ – ООД, София, одобрявам ПУП – ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване)
за обект: „Увеличаване експлоатационния живот
на хвостохранилище „Бенковски – 2“ чрез усвояване на допълнителни обеми към въздушния
откос на хвостова стена „Ай дере“, разположен
в землището на с. Бенковски, община Мирково,
с ЕК АТТЕ 03842 – ПИ № 096023, 095004, 000189,
094013, 096021, 096017, 096020, 096019, с обща площ
1518,52 дка и землището на с. Петрич, община
Златица, с ЕК АТТЕ 56137 – ПИ № 051046, 051039,
051041, 051043, 051038, 051035, 051029, 051031, 051022,
051033, 051027 с обща площ 376,805 дка при следните устройствени показатели: за ПИ № 096023,
051046 – съществуващо хвостохранилище: устройствена зона Пч, П застр. – 100 %, Кинт – 2,5, за
всички останали имоти, предмет на разработката:
устройствена зона Пч, П застр. – 80 %, Кинт – 2,5,
озел. – 20 %, съгласно одобрените графични части
на документацията, представляващи неразделна
част от заповедта.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – София-област, в 14-дневен срок
от съобщението съгласно чл. 218 ЗУТ.
Областен управител: Кр. Живков
12598

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 482
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1,
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 456 от 25.ІХ.2009 г. Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
1. Продажбата на общински нежилищен имот на
ул. Васил Априлов 64 в Шумен, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 83510.661.219,
съответстващ на поземлен имот пл. № 617, включен
в УПИ І „КЖС“ в кв. 17 по действащия ПУП на
Шумен, заедно с изградената в него масивна сграда
с идентификатор 83510.661.219.1 по кадастралната
карта на Шумен съгласно АОС № 2777 да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
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2.1. Начална тръжна цена – 310 000 лв., която
се оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация.
2.2. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
2.3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 31 000 лв. и се превежда по банкова сметка
на община Шумен, посочена в тръжната документация, в срок до 20-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Тръжната документация се закупува от
община Шумен, бул. Славянски 17, стаи 368 и
376. Цената на тръжната документация е 1000 лв.
и се заплаща в касата на община Шумен преди
получаване на документацията. Лицето, закупуващо тръжна документация, следва да представи
документ за самоличност, а в случаите на представителство – и документ, удостоверяващ представителната му власт.
2.5. Срок за закупуване на тръжната документация – до 15-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
2.6. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – 16 ч. на 21-вия ден, считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“. Предложенията се подават в стая № 204
на община Шумен.
2.7. Посещения и оглед на обекта могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение за
право на извършване на оглед, издадено от община
Шумен.
2.8. Търгът ще се проведе на 22-рия ден считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в 10 ч. в зала № 363 на община Шумен.
2.9. Плащането на достигнатата цена се извършва
чрез банков превод в 7-дневен срок от сключването
на договора за продажба. Върху достигнатата цена
не се дължи ДДС съгласно чл. 45, ал. 1 и 3 ЗДДС.
3. Приема анализа на правното състояние,
приватизационната оценка и информационния
меморандум на имота.
4. Утвърждава тръжната документация и проекта
на договор за продажба на обекта.
5. Упълномощава кмета на общината да проведе
търга и да сключи приватизационната сделка.
12747

Председател: Д. Русева

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 394
от 27 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – гр.
Ямбол, одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на електрически
кабел 20 kV за ПИ 068012 през поземлени имоти
№ 005188, 000218, 000084, 000111 и 000234 по КВС
на с. Роза, община „Тунджа“.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез община „Тунджа“ – Ямбол, до Административния съд – Ямбол.
12607

Председател: С. Колев

ВЕСТНИК
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10. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал на
„Нетера“ – ЕООД, София, разрешение за строеж
№ РС-31 от 13.ХІ.2009 г. за обект: „Изтегляне и
монтаж на оптичен кабел с 48 оптични влакна
в собствена съществуваща канална мрежа от гр.
Сливен – шахта пред техническия офис на бул.
Христо Ботев, бл. 45, през с. Константин до гр.
Горна Оряховица – шахта „Резонанс“ на ул. Патриарх Евтимий“, на територията на общини Велико
Търново и Сливен. Разрешението за строеж може
да бъде обжалвано в 14-дневен срок след обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез
дирекция „Правна“ при МРРБ.
12735
49. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал Заповед РС-30 от 5.XI.2009 г. на „Енел Марица-изток
3“ – АД, за допълване на разрешение за строеж
№ РС-28 от 25.VI.2007 г. за обект: „Завод за обезводняване на гипс – склад за гипс и транспортна
система“ по отношение етапността на изпълнение.
12736
47. – Бургаският свободен университет обявява конкурс за доцент (по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ)
по 05.02.18 икономика и управление (планиране и
прогнозиране във фирмата) със срок 4 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, Бургас, ул. Сан Стефано 62,
стая 206, тел. 056-900-486.
12863
76. – Бургаският свободен университет обявява
конкурси (по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ) за: професори
по: 05.05.08 гражданско и семейно право – един, със
срок 3 месеца; 05.05.16 наказателно право – един,
със срок 4 месеца; доценти по: 01.01.12 информатика – един; 01.01.13 математическо моделиране
и приложение на математиката – един, и двата
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, Бургас, ул.
Сан Стефано 62, стая 206, тел. 056/900-486.
12864
697. – Институтът по молекулярна биология
„Академик Румен Цанев“ при БАН, София, обявява конкурси за: старши научен сътрудник І ст. по
01.05.10 биоорганична химия и химия на биологичноактивните вещества; старши научен сътрудник
ІІ ст. по 01.06.04 молекулярна биология за нуждите
на секция „Регулация на генната активност“, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 21, ет. 4, тел. 872-80-50.
12861
892. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за
доцент по 03.01.53 социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията за Катедрата по
здравна политика и мениджмънт със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. За справки:
тел./факс 9432127, София, ул. Бяло море 8, МБАЛ
„Царица Йоанна“, ет. V, Факултет по обществено
здраве, деканат.
13022
97. – Институтът по психология – МВР, обявява конкурс за старши научен сътрудник ІІ ст.
по 05.06.21 психология на дейността (за държавен
служител) със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 179 ЗМВР, т. 9 и 10
ППЗНСНЗ. Кандидатите за участие в конкурса
да подават необходимите документи в Института
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по психология – МВР, на адрес: София, кв. Иван
Вазов, ул. Балша 10, тел. 02/9521-213.
12860
63. – Регионалният природонаучен музей – Пловдив, обявява конкурс за научен сътрудник по 01.06.02
зоология (гръбначни) към научната група при музея
със срок 1 месец от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в канцеларията на музея,
ул. Христо Г. Данов 34, тел. 032/626683.
12862
54. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Шумен, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за част от землището на гр. Нови пазар (без
територията на Нови пазар – зона юг, при граници
улиците: Христо Смирненски, Илия Вълчев, Хан
Крум, Хан Аспарух, Ат. Радов, Марица, Греков, 2
юни, 3 март, Люлин и Пирин), община Нови пазар.
Кадастралната карта и кадастралният регистър
на недвижимите имоти са в Службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър–Шумен.
12628
82. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява,
че през октомври 2009 г. са продадени следните
общински обекти:
1. Помещение към трафопост, ж. к. Надежда
1, до бл. 103 и 104, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“, продадено чрез
публичен търг с явно наддаване на Владислав
Християнов Бояджиев за 99 000 лв., изплатени
изцяло от купувача. Сделката е освободена от ДДС
(чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
2. Магазин на ъгъла на ул. Гюешево и ул. Камен
Андреев (бивша ул. Темелко Ненков 2), общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“, продаден чрез публичен търг с явно наддаване
на „Рос сити“ – ЕООД, представлявано от Росица
Христова Терзийска, за 61 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена от ДДС
(чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
3. Помещение към трафопост, ж. к. Слатина,
до бл. 14, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“, продадено чрез публичен
търг с явно наддаване на „Карелия – РТ“ – ООД,
представлявано от Росица Владимирова Ташева, за
6000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката
е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
4. Офис № 2, ж. к. Зона Б-5-3, бл. 24, ет. 2, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, продаден чрез публичен търг с явно
наддаване на Тодор Милев Жилков за 54 000 лв.,
върху които е начислен ДДС в размер 10 800 лв.
Общата сума по договора е в размер 64 800 лв.,
изплатени изцяло от купувача.
5. Офис № 3, ж. к. Зона Б-5-3, бл. 24, ет. 2, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, продаден чрез публичен търг с явно
наддаване на Тодор Милев Жилков за 59 000 лв.,
върху които е начислен ДДС в размер 11 800 лв.
Общата сума по договора е в размер 70 800 лв.,
изплатени изцяло от купувача.
6. Магазин № 1, ж. к. Света Троица, бл. 145,
вх. А, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Илинден“, продаден чрез публичен търг
с явно наддаване на Огнян Видинов Гълъбов за
71 000 лев., изплатени изцяло от купувача. Сделката
е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
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7. Магазин № 1, ул. Владимир Минков – Лотко,
бл. 10, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Слатина“, продаден чрез публичен търг с
явно наддаване на Ралица Цветанова Иванова за
54 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката
е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
8. Помещение към трафопост, ж. к. Слатина,
до бл. 64, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“, продадено чрез публичен
търг с явно наддаване на Симеон Радоев Ячков, за
8000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката
е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
12573
3. – Столична община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
парцеларен план за основно и резервно електрозахранване на обект „Интегрирана система от
съоръжения за третиране на битови отпадъци на
Столична община“, м. Хан Богров, с трасе в землището на с. Горни Богров, ЕКАТТЕ 16448, масиви 11,
13, 10, 86 и в землището на с. Яна, ЕКАТТЕ 87401,
масиви 55, 54, 49, 62, 64, 67, 69, който е изложен в
район „Кремиковци“. Заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Кремиковци“.
12581
3. – Община Аксаково, област Варна, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план, за
обект: „Кабелно електрозахранване“ за ПИ 043021
по КВС на землище с. Кичево, община Аксаково,
област Варна. Подробният устройствен план засяга
следните поземлени имоти по КВС на землище с. Кичево: 000268, 000209, 000262, 000261, 000249 – полски
пътища на община Аксаково, 000008 – път III клас на
държавата, и 043021 – „Лукойл България“ – ЕООД,
дължина на трасето 1969 м. Планът се намира в
сградата на общинска администрация Аксаково и
всички заинтересувани могат да се запознаят с него.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до кмета на общината.
12600
4. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за Летище Варна,
община Аксаково, област Варна, с цел обособяване
на нови урегулирани поземлени имоти с конкретно
отреждане и показатели за устройство и застрояване.
Проектът на подробния устройствен план се намира
в сградата на общинска администрация Аксаково и
всички заинтересувани могат да се запознаят с него.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта на подробния
устройствен план до кмета на община Аксаково.
12601
1. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план, за обект: „Външно ел. захранване на БКТП
1х1000 kVA, 20/0,4 kV“ в УПИ ХІ „за трафопост“ – кв.
43 по плана на с. Игнатиево, община Аксаково,
област Варна. Подробният устройствен план засяга
следните поземлени имоти по КВС на землище
с. Игнатиево: 000116, 000117, 000114 – полски пътища на община Аксаково, и 000112 – път ІV клас
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на община Аксаково; дължина на трасето 320,60 м.
Планът се намира в сградата на общинската администрация Аксаково и всички заинтересувани
могат да се запознаят с него. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до кмета на община Аксаково.
12844
2. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план, за техническата инфраструктура за обект:
„Електропровод“ в обхвата на масив № 42 по КВС
на землище с. Кичево, община Аксаково, област
Варна. Подробният устройствен план засяга поземлени имоти по КВС на землище с. Кичево: 242,
261 и 209 – полски пътища на община Аксаково
с дължина на трасето 642 м. Планът се намира в
сградата на общинската администрация Аксаково и
всички заинтересувани могат да се запознаят с него.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до кмета на община Аксаково.
12845
3. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план, за обект: „Външен водопровод“ за ПИ 046044
по КВС на з-ще с. Кичево, община Аксаково, област
Варна. Подробният устройствен план засяга поземлени имоти по КВС на з-ще с. Кичево: 000394 – полски
път на община Аксаково, 000008 – път ІІІ клас на
държавата, 046042 – Румяна Тодорова Тодорова,
046043 – Жасмин Йорданов Каразлатев и Калин
Стефанов Сутев, 046040 – Янко Николов Стоянов,
046051 – „Призма – ЕС“ – ООД, 046037 – Николай
Емилов Николов, 046045 и 046046 – „Карада“ – ООД;
дължина на трасето – 495 м. Планът се намира в
сградата на общинската администрация Аксаково и
всички заинтересувани лица могат да се запознаят с
него. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до кмета на община Аксаково.
12846
15. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява на заинтересуваните собственици, че е
изработен ПУП – парцеларен план, за външно ел.
захранване на базова станция на „БТК“ – АД, № VA
4262 G в ПИ 02508.88.797 по кадастралната карта
на гр. Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по ПУП към община Балчик.
12815
57. – Община Банско на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план, за „Кабел 20
kV между КТП в имот 023020 и В/ст „ТМ Комерс“ в
имот 020036, м. Кошерината, землище на гр. Банско,
община Банско. Документацията по изработения
проект е на разположение всеки работен ден в стая
309 в сградата на община Банско. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат подавани
до общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
12758

ВЕСТНИК

БРОЙ 94

92. – Община Банско на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план, за „Ел. кабел
от съществуващ ТП „Валевица“ в ПИ 21498.150.2 по
ККИР – гр. Добринище, община Банско, през поземлени имоти 21498.352.263, 21498.352.278, 21498.352.277,
21498.352.71, 21498.352.264, 21498.150.2, 21498.151.2,
21498.151.10 и 21498.151.403 по ККИР – гр. Добринище, община Банско, за жилищна сграда в ПИ
21498.151.11 по ККИР – землище гр. Добринище,
община Банско“. Документацията по изработения
проект е на разположение всеки работен ден в стая
309 в сградата на община Банско. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат подавани
до общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
12816
32. – Община гр. Болярово, област Ямбол, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект за подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване,
на кв. № 14, 14А и 14Б по регулационния план на
с. Стефан Караджово, област Ямбол. Изготвеният
ПУП – ПРЗ се намира в отдел С, УТ и БКС при
община Болярово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта ПУП – ПРЗ до община Болярово чрез управление С, УТ и БКС.
12705
6. – Областният управител на област Велико
Търново на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с
чл. 148, ал. 1 и 3, чл. 145, ал. 2 и чл. 64, ал. 4 ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица, че е издал
строително разрешение за обект на техническата
инфраструктура № 32 от 21.Х.2009 г. на „ВиК Йовковци“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. П. К. Яворов 30. Възложител
за обект на техническата инфраструктура: „Подмяна
на довеждащ водопровод и нов напорен водоем – с.
Арбанаси, община Велико Търново“ на територията
на общини Велико Търново и Лясковец, област
Велико Търново.
12761
105. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване за
обект: „Укрепване свлачище в кв. Асенова махала – гр. Велико Търново, в обхвата на части от
ПИ № 10447.156.27, 10447.156.52 и 10447.156.53 по
кадастралната карта на землището на гр. Велико
Търново, който се намира в общинската администрация, стая 516. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Велико Търново.
12657
9. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване,
комуникационна схема и план-схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП с цел промяна
предназначението на ПИ № 064057, местност Лолака – землище на с. Беляковец, за производствена и
складова дейност. Проектът се намира в общинската
администрация, стая 520. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Велико Търново.
12847
96. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план – план за регулация за кв. 20, 83
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и 85 по плана на с. Българево, община Каварна,
област Добрич. Проектът се намира в отдел „ТУС“
при община Каварна, като заинтересуваните могат
да се запознаят със същия и направят писмени
искания, предложения и възражения по проекта в
едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
12755
41. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план, за линейна
инфраструктура, представляващ захранващ електропровод по трасе: ПИ № 14, 126, № 36.78, ПИ
№ 12.93 землище с. Раковски, община Каварна.
Проектът се намира в отдел „ТУС“ при община
Каварна, като заинтересуваните могат да се запознаят със същия и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
12796
42. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план, за линейна
инфраструктура, представляващ захранващ електропровод по трасе ПИ № 28.136, № 28.126, ПИ
№ 20.129 – РПМ ІІІ – 296 – землище с. Могилище
и землище гр. Каварна, община Каварна. Проектът
се намира в отдел „ТУС“ при община Каварна, като
заинтересуваните могат да се запознаят със същия
и да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
12797
43. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план, за линейна инфраструктура, представляващ захранващ електропровод
по трасе: ПИ № 24.100, № 25.85, ПИ № 14.71 – землище с. Могилище, и ПИ № 25.5; ПИ № 25.84; ПИ
№ 26.20 – землище гр. Каварна, община Каварна.
Проектът се намира в отдел „ТУС“ при община
Каварна, като заинтересуваните могат да се запознаят със същия и направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
12798
837. – Община Карнобат на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че проектът за
окончателен списък на правоимащите граждани
за 2009 г. е изложен на информационното табло на
общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника
списъкът подлежи на обжалване по реда на АПК
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред кмета на община Карнобат.
12756
10. – Община Котел, област Сливен, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ, съобщава, че е изработен
ПУП – парцеларен план, по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
за линеен обект на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии на
обект: „Стопански път от м. Гръцки дол до м. Кореник – гр. Котел“. Проектният път минава през
землищата на с. Жеравна и гр. Котел, област Сливен, за имоти: ПИ № 29283.412.29 и кадастралната
карта на с. Жеравна, землище с. Жеравна; 65.17,
2.977, 65.7, 65.12, 2.964, 3.026, 2.995, 3.134, 2.983, 2.985,
4.828, 2.994, 4.836, 4.838, 2.988, 4.839, 2.987, 4.840,
2.986, 0.678, 0.701, 68.111, 68.112, 68.103, 68.55, 68.78,
68.43, 68.105, 68.113 по КВС землище гр. Котел. На
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основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
12817
84. – Общинската служба по земеделие – гр.
Кюстендил, на основание чл. 18д, ал. 7 и 8 ПП
ЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване
собствеността върху земеделски земи, че са изработени карта и регистър на имотите в стопански
двор в землището на с. Шипочано (ЕКАТТЕ 83257),
община Кюстендил. Заинтересуваните имат право
да направят писмени възражения в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“. Картите
и регистърът ще бъдат окачени на видно място в
кметството на землището.
12760
29. – Община Несебър на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че изготвеният
проект на окончателния списък по чл. 5, ал. 1
ППЗУПГМЖСВ на правоимащи граждани, подали
документи в местната комисия до 13.Х.2009 г., е
изложен на информационното табло в сградата на
община Несебър. Списъкът подлежи на оспорване
по реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
12757
5. – Община Своге на основание чл. 6, ал. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за уреждане
правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове съобщава на гражданите, че
допълнителните списъци са изготвени и изложени в
общината. Списъците подлежат на обжалване пред
кмета на общината в 14-дневен срок.
12655
50. – Община Сливен, на основание чл. 6, ал. 2
ППЗПГМЖСВ съобщава, че списък № 1 на правоимащите жилищноспестовни вложители за 2009 г.,
подали документи до 21.V.2009 г., е изложен в общината на витрината на Центъра за административно
обслужване на гражданите. На основание чл. 6, ал. 3
ППЗПГМЖСВ списъкът може да бъде обжалван
по реда на Административнопроцесуалния кодекс
пред областния управител или пред Административния съд в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
12656
103. – Областният управител на област Смолян
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е одобрен проект и е издадено
разрешение за строеж № 17 от 7.Х.2009 г. за обект:
„Път ІІ-8681 – Рудозем – Смилян – от км 0+000 до
км 4+360 и от км 4+360 до км 8+431“, попадащ на
териториите на община Смолян и община Рудозем,
област Смолян. Проектът и разрешението за строеж
могат да бъдат разгледани от заинтересуваните в
деловодството на областна администрация Смолян
и обжалвани пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от съобщаването им.
12572
92. – Община Смядово на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава на заинтересованите, че
списъкът на правоимащите, изготвен на основание
чл. 5, ал. 1 ППЗУПГМЖСВ от местната комисия
по чл. 8, ал. 2 от закона, е обявен на таблото за
обяви в община Смядово. Съгласно чл. 6, ал. 3
ППЗУПГМЖСВ в 14-дневен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ списъкът може да се
обжалва по реда на Административнопроцесуалния
кодекс пред кмета на общината.
12706
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48. – Областният управител на Софийска област
на основание чл. 148, ал. 3 във връзка с чл. 150,
ал. 1, ал. 2, т. 1 и 2, ал. 3 и 5 и чл. 152, ал. 1 ЗУТ,
комплексен доклад за оценка на съответствието
на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, изготвен от „Стройнадзор
НСН“ – ООД, София, и одобрен инвестиционен
проект по реда на чл. 145, ал. 2 ЗУТ е издал разрешение за строеж № 10 от 2.XI.2009 г. на „Елаците
МЕД“ – АД, за строеж първа категория, буква „г“
съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 ЗУТ и чл. 2, ал. 4, т. 2д
от Наредба № 1 от 2003 г.: „Увеличаване експлоатационния живот на хвостохранилище „Бенковски – 2“ чрез усвояване на допълнителни обеми
към въздушния откос на хвостова стена „Ай дере“.
На основание чл. 218 ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване пред Административния
съд – София област в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
12599
99. – Община Средец, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени подробни устройствени планове – планове за
регулация, съставени съгласно чл. 110, ал. 2 ЗУТ
за с. Загорци, с. Проход, с. Орлинци, с. Сливово
и с. Бистрец, които са изложен за разглеждане в
общината, отдел „Устройство на територията“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения
и искания по проектите до отдел „УТ“.
12848
65. – Община Угърчин, област Ловеч, дирекция „СА“ обявява на основание чл. 128, ал. 2 във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ на заинтересованите лица (собственици), че е изготвен проект:
„Парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Ел. захранване на Базова
приемно-предавателна станция на „БТК“ – АД,
VT 5236-А“ в м. Свинево, поземлен имот 185016 по
КВС на с. Голец, община Угърчин, област Ловеч,
ЕКАТТЕ 15552. Трасето преминава през територии:
на община Угърчин – улици и полски пътища
и пасища мери, на държавата – гл. път І клас
(ИАП – ОПУ – Ловеч) и през имот № 185016 на
наемодателя Виталий Весков Велчевски. Промяната е съгласно изработения проект. Проектът се
намира в стая № 106 на първия етаж в сградата на
община Угърчин. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица в 30-дневен срок считан от
датата на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“, след като се запознаят с проекта, могат
да направят мотивирано възражение, предложение
или искане по проекта, ако имат такова по него,
чрез кмета на община Угърчин до общинската
администрация. 30-дневният срок е преклузивен
и след изтичането му възражения не могат да се
правят, а ако има такива, те се приемат като невалидни с нищожна юридическа стойност.
12759
11. – Община Хисаря на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ уведомява заинтересуваните, че е изработен
проект на подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на гр. Хисаря, кв. Веригово – окончателен проект. Проектът е изложен за
разглеждане в сградата на община Хисаря, отдел
„Устройство на територията“, ет. 2. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
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могат да подадат писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация гр. Хисаря.
12799
9. – Община „Тунджа“ – гр. Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план (парцеларен
план) на трасе на кабел НН и Ср.Н за присъединяване към електроразпределителна мрежа на
фотоволтаични инсталации за производство на ел.
енергия в УПИ I-017124, II-017125, III-017126, IV017127 и V-017046, кв. 17 по КВС на землище с. Симеоново. Проектът на подробния устройствен план
е на разположение на заинтересуваните в дирекция
„ТСУ и УПП“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения
по проекта до общиската администрация.
12704

СЪДИЛИЩА
Върховният касационен съд, гра ж данска и
търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през януари 2010 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения и
дати, както следва:
НА 18.І.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000095/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 36/2007 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от „СОТ Дейзи Монтана“ – ЕООД, чрез
адвокат Караджов, Монтана, бул. Трети март 84,
ет. 2; Иванка Димитрова Радославова чрез адвокат Караджов, Монтана, бул. Трети март 84, ет. 2;
Максим Митов Митов, София, кв. Лозенец, ул.
Славище 18, ет. 1, ап. 2.
Първо гражданско отделение, 000179/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3605/2007 по описа на 2-ро ГО ВКС, подадена от
Невена Александрова Тахова чрез адвокат Рачев,
София, ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1
срещу Венка Иванова Еремиева, Кюстендил, ул.
Княз Батенберг, бл. Здравец, ет. 5, ап. 17; Йордан
Христов Христов, Варна, ж. к. Чайка, бл. 65, ет. 2,
ап. 8.
Първо гражданско отделение, 003231/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 122/2008 по описа на Окръжен съд Враца,
подадена от Евтим Иванов Найденчовски, Враца,
ж. к. Дъбника, бл. 122, вх. В, ап. 44, срещу Иван
Йорданов Крачунов, Враца, ж. к. Дъбника, бл. 18,
вх. В, ет. 2, ап. 52; Ирина Георгиева Крачунова,
Враца, ж. к. Дъбника, бл. 16, вх. В, ет. 2, ап. 52;
Николай Иванов Йорданов, Враца, кв. Кулата, ул.
Ботева поляна 2; Николай Иванов Йорданов чрез
баща му Иван Крачунов, Враца, ж. к. Дъбника,
бл. 18, вх. В, ет. 2, ап. 52.
Първо гражданско отделение, 003623/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
3027/2007 по описа на Софийски градски съд, по-
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дадена от Столична община чрез адвокат Добрева,
София, ул. Света София 8, срещу Дора Георгиева
Маринкева, София, ул. Георги Сава Раковски 117,
ет. 4, ап. 11.
Първо гражданско отделение, 000001/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2705/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Столична община, район „Банкя“, Банкя,
ул. Цар Симеон 1, срещу Рона Василева Рашкова
чрез адвокат Филипова, София, ул. Алабин 33, ет. 1,
кантора 137; Николай Петров Рашков чрез адвокат
Филипова, София, ул. Алабин 33, ет. 1, кантора 137;
министъра на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Кирил и Методий 17 – 19.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 002512/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
168/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Хабип Реджепов Ковачев, чрез адвокат
Светлана Николова, Смолян, ул. Бузлуджа 11,
ет. 2, офис 8-8а, срещу Общинска служба „Земеделие“ – Смолян, бул. България 12; Държавно горско
стопанство с. Смилян, област Смолян; Държавно
горско стопанство Смолян, бул. България 83; Община
Смолян, бул. България 12; Регионална дирекция по
горите – Смолян, ул. Първи май 2.
Второ гражданско отделение, 002728/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
119/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена
от Иван Дилянов Цачев чрез адвокат Кольо Петков Андреев със съдебен адрес Пловдив, ул. Райко
Даскалов 48, ет. 1, офис 1, срещу Стоил Стоянов
Марчев чрез адвокат Маргарита Димова със съдебен
адрес Пловдив, ул. Йоаким Груев 26, партер.
Второ гражданско отделение, 002749/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
428/2007 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Жоро Илиев Коев, с. Студено буче, област
Монтана; Жоро Илиев Коев чрез адвокат Красимир Иванов Босев, Монтана, ул. Васил Левски 15,
ет. 2, срещу Даниела Николова Колова, Монтана,
ул. Морава 7.
Второ гражданско отделение, 002760/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
978/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Георги Александров Георгиев чрез адвокат Петър
Александров Тренев със съдебен адрес София, ул.
Любен Каравелов 24, ет. 2, ап. 3; Георги Тодоров
Панайотов чрез адвокат Петър Александров Тренев със съдебен адрес София, ул. Любен Каравелов 24, ет. 2, ап. 3; Такухи Гарабед Хачарян чрез
адвокат Петър Александров Тренев със съдебен
адрес София, ул. Любен Каравелов 24, ет. 2, ап. 3;
Десислава Петкова Захариева чрез адвокат Петър
Александров Тренев със съдебен адрес София, ул.
Любен Каравелов 24, ет. 2, ап. 3; Андрей Евгениев
Захариев чрез адвокат Петър Александров Тренев
със съдебен адрес София, ул. Любен Каравелов 24,
ет. 2, ап. 3; Саркис Магърдич Гюлазян чрез адвокат
Петър Александров Тренев със съдебен адрес София,
ул. Любен Каравелов 24, ет. 2, ап. 3, срещу Васил
Георгиев Бъчваров чрез адвокат Георги Костадинов, Бургас, ул. Патриарх Евтимий 1, вх. 1, ет. 1;
Мария Георгиева Бъчварова чрез адвокат Георги
Костадинов, Бургас, ул. Патриарх Евтимий 1, вх. 1,
ет. 1; Любомир Тодоров Панайотов, Ямбол, ж. к.
Хале, бл. 9, вх. А, ет. 8, ап. 22.
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Второ гражданско отделение, 003512/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
151/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Бениамино Христов Йотов чрез адвокат Михаил
Пенев Михалев, Бургас, ул. Цар Иван Шишман 9,
ет. 2, срещу Танчо Христов Маринов чрез адвокат
Атанас Пройчев Тасков със съдебен адрес Бургас,
ул. Гурко 7а, ет. 4; Филка Христова Вълканова чрез
адвокат Атанас Пройчев Тасков със съдебен адрес
Бургас, ул. Гурко 7а, ет. 4; Христо Тодоров Маринов,
Бургас, к. с. Славейков, бл. 33, вх. 2, ет. 4, ап. 10.
Второ гражданско отделение, 004492/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2278/2007 по описа на Апелативен съд София, подадена от Министерството на отбраната, София, ул.
Дякон Игнатий 3, срещу Милен Василев Георгиев,
Свиленград, бул. България 16.
Второ гражданско отделение, 000088/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
467/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Петър Анастасов Величков, Смолян, бул.
България 28, вх. А, ет. 2, ап. 3, срещу Държавно
горско стопанство – Смолян, бул. България 83;
Държавно горско стопанство – Пампорово, к. к.
Пампорово; Общинска служба „Земеделие“ – Смолян, бул. България 12; Регионална дирекция по
горите – Смолян, ул. Първи май 2.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 002778/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
77/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена
от Георги Костадинов Ставрев, с. Орехово, община
Чепеларе, област Смолян, срещу Общинска служба
„Земеделие и гори“, гр Чепеларе; Държавно лесничейство – с. Хвойна, област Смолян; Регионално
управление на горите, Смолян.
Трето гражданско отделение, 003557/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
423/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Илия Лазаров Скендеров, София, ул.
Тодорини кукли, бл. 87, вх. Е, ап. 118, срещу Общинска служба „Земеделие и гори“, гр. Сандански;
Община Сандански.
Трето гражданско отделение, 001452/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3123/2006 по описа на Софийския градски съд,
подадена от Павлина Нанова Павлова-Камбурова,
София, ул. Листопад 5, срещу Нанси Нанова Захариева, София, ул. Листопад 5.
Трето гражданско отделение, 001495/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
865/2007 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Петко Николов Петков, Русе, бул. Съединение 23,
срещу Ною Христов Ноев, с. Червена вода – Птицекомбинат, област Русе, бл. 4, ет. 4; Ною Христов
Ноев, Русе, ул. Пловдив 14; Стефан Христов Ноев,
Русе, ул. Димитър Атанасов 2, бл. Латински – адвокат Милена Карачорова; Марийка Христова
Лишева, Плевен, ул. Хаджи Димитър 39.
Трето гражданско отделение, 001586/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
557/2007 по описа на Окръжен съд Хасково, пода-
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дена от „Камбоджана“ – ЕООД, Хасково, ул. Васил
Друмев 13 – адвокат Димитър Николов, срещу Неделчо Филчев Филчев, Асеновград, ул. Тракия 31,
ет. 2; Веселка Атанасова Филчева, Асеновград, ул.
Тракия 31, ет. 2; Юлиян Митков Ходулов, Хасково,
ул. Странджа планина, бл. 11 – 13, ет. 2, ап. 8.
Трето гражданско отделение, 002128/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3819/2004 по описа на Софийски градски съд, подадена от Атанас Методиев Пумпалов, София, ж.
к. Люлин 2, бл. 239, вх. 1, ет. 1, ап. 3 – адвокат
Александър Живков; Иван Методиев Пумпалов,
София, ж. к. Люлин 2, бл. 239, вх. 1, ет. 1, ап. 3 – адвокат Александър Живков, срещу Надежда Константинова Хаджиева, София, ул. Средна гора 32,
ет. 3, ап. 10 – адвокат Петър Георгиев; Гергана
Венциславова Стефанова, София, бул. Македония 12 – адвокат Рачо Рачев; Драган Димитров
Върбанов, София, ул. Фритьоф Нансен 31, ет. 2,
ап. 5 – адвокат Николай Илиев; Зорка Симеонова
Върбанова, София, ул. Фритьоф Нансен 31, ет. 2,
ап. 5 – адвокат Николай Илиев; Искра Драганова
Върбанова, София, ул. Фритьоф Нансен 31, ет. 2,
ап. 5 – адвокат Николай Илиев; Лъчезар Драганов
Върбанов, София, ул. Фритьоф Нансен 31, ет. 2,
ап. 5 – адвокат Николай Илиев; Владимир Драганов Върбанов, София, ул. Фритьоф Нансен 31,
ет. 2, ап. 5 – адвокат Николай Илиев.
Трето гражданско отделение, 000005/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
58/2007 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Межбурие Шезаи Исмаил със съдебен адрес,
Русе, ул. Славянска 18, ет. 2 – адвокат Светла
Костадинова, срещу Силвио Недков Денев със
съдебен адрес Русе, ул. Църковна независимост 18,
ет. 5 – адвокат Светлина Стефанова.
Трето гражданско отделение, 000598/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
434/2008 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена
от Николинка Милева Тодорова, Добрич, ул. Оп.
Димитър Ковачев 8, вх. В, ап. 10, срещу „Обреден
дом“ – ЕООД, Добрич, ул. Адриана Будевска 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 002438/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
3196/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Йорданка Любенова Дуевска, с. Нареченски
бани, област Пловдив, ул. Панорама 21, срещу Общинска служба „Земеделие и гори“ – Асеновград,
ул. Железарска 5; Държавно лесничейство – Асеновград, ул. Ал. Стамболийски 25; Регионално управление на горите, Пловдив, бул. Санкт Петербург 57.
Четвърто гражданско отделение, 002454/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 182/2008 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Георги Иванов Славов, с. Орехово, община Чепеларе, област Смолян; Стефан Димитров
Калафиров, с. Орехово, община Чепеларе, област
Смолян, срещу Общинска служба „Земеделие и
гори“, Чепеларе, област Смолян; Държавно лесничейство – Хвойна, област Смолян; Регионално
управление на горите – Смолян, ул. Първи май 2.
Четвърто гражданско отделение, 003532/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2201/2006 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Ася Кирилова Стамболиева със
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съдебен адрес София, ул. Н. Коперник 17, ет. 1,
офис „Г“ – адвокат Георги Добрев, срещу Димитър
Асенов Тасков чрез адвокат Ю. Спасов, София, бул.
Хр. Смирненски 11, ет. 5.
Четвърто гражданско отделение, 002146/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 47/2008 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Община Русе, пл. Свобода
6, срещу Виолетка Райнева Тодорова, Русе, ул. Г.
Бенковски 2, вх. В, ет. 3; Теодор Христов Тодоров,
Русе, ул. Г. Бенковски 2, вх. В, ет. 3.
Четвърто гражданско отделениe, 003500/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
117/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Донка Маринова Черковска чрез
адвокат Цвятко Иванов Цвятков, Стара Загора,
ул. Методи Кусев 35, вх. А, ет. 1, ап. 1; Дешка
Маринова Черковска чрез адвокат Цвятко Иванов
Цвятков, Стара Загора, ул. Методи Кусев 35, вх. А,
ет. 1, ап. 1, срещу Антоанета Дудева Тодорова чрез
адвокат Светлана Комсийска, Стара Загора, ул. Ген.
Столетов 42, вх. А.
Четвърто гражданско отделение, 003764/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
3834/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Таня Петрова Караколева чрез адвокат
Диана Гърдева, Казанлък, ул. Иван Вазов 3, срещу
Министерството на образованието и науката, София,
бул. Дондуков 2А.
Четвърто гражданско отделение, 004022/2008
по описа на пето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1633/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Община Пловдив, пл. Ст. Стамболов
1, Пловдив, срещу Иван Милков Караилиев чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2; Стоян Милков Караилиев чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2; Мария Милкова Караилиева чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 004616/2008
по описа на пето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
838/2007 по описа на Окръжен съд София, подадена
от Пенка Кирилова Кандова, гр. Елин Пелин, бул.
Новоселци 40, срещу Павел Николов Митрев чрез
адвокат Велю Гюров, София, ул. Цар Симеон 78;
Найден Николов Митрев, с. Нови хан, община Елин
Пелин, ул. Еледжик 2; Гергана Николова Ангелова,
с. Нови хан, община Елин Пелин, ул. Еледжик 2.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 000390/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
194/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Румен Димитров Христов чрез адвокат
Александър Ангелов, София, ул. Алабин 48, срещу
„Лакрима“ – АД, представлявано от Горан Димитров Герджиков, Пазарджик, ул. Царица Йоана 29.
Първо търговско отделение, 000401/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
519/2008 по описа на Апелативен съд Варна, подадена
от „Симони“ – ООД, в ликвидация, с ликвидатор
Дончо Петров Тодоров, Шумен, бул. Ришки проход
68А; „Симони“ – ООД, в ликвидация, с ликвидатор Дончо Петров Тодоров чрез адвокат Иван
Кузманов, Шумен, ул. Съединение 68, ап. 4, срещу
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Господин Илиев Стоянов чрез адвокат Борислав
Геронтиев, Шумен, ул. Съединение 119А, офис 5;
„Вита – РВ“ – ЕООД, Казанлък, с управител Господин Стоянов, чрез адвокат Борислав Геронтиев,
Шумен, ул. Съединение 119А, офис 5.
Първо търговско отделение, 000451/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1643/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Олд Маунт Дистилърс“ – ООД, с
управител Снежана Вескова Спасова чрез адвокат
Николина Митова, София, ул. Гургулят 10, партер,
офис 1, срещу „Винтайм“ – ООД, с управител
Плавен Тодоров чрез адвокат Цонков, Търговище,
ул. Бенковски 9.
Първо търговско отделение, 000456/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 384/2008
по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Бедрос
Левон Пехливанян, Русе, ул. Ст. Стамболов 15; ЕТ
Бедрос Левон Пехливанян с фирма „Галенс – Бедрос
Пехливанян“ чрез адвокат Димитър Цонев, Русе,
ул. Аспарух 31, срещу „Булагро“ – АД, Стара Загора, ул. Отец Паисий 164; „Булагро“ – АД, чрез
адвокат Павлина Иванова, Русе, ул. Хан Аспарух
31, ет. 2; „Агротераком“ – ООД, Русе, ул. Петко
Каравелов 7; Георги Йорданов Янков, Русе, ул.
Драгоман 6, вх. Б, ет. 2; „Фарин“ – АД, Добрич,
ул. Бойчо Огнянов 6; Живко Христов Живков, Русе,
ул. Петко Каравелов 7.
Първо търговско отделение, 000482/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1251/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Костов“ – ООД, с управител Коста
Вълчев Костов, Хасково, ул. Генерал Карцов 19 – 21,
ап. 3, срещу „Дая Електрик“ – ООД, чрез адвокат
Таня Трендафилова Захариева, Хасково, ул. Петко
Р. Славейков 3, офис 416.
НА 19.І.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000954/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4301/2007 по описа на 1 г. о. на ВКС, подадена от
Катерина Георгиева Арабаджиева, Варна, кв. Вл.
Варненчик, бл. 5, вх. 2, ап. 26; Гина Дамянова Синева, Варна, кв. Вл. Варненчик, бл. 9, вх. 2, ет. 3,
ап. 23; Веска Стоянова Петрова, Варна, кв. Вл.
Варненчик, бл. 9, вх. 2, ет. 3, ап. 23; Стоян Георгиев
Стоянов, Варна, кв. Вл. Варненчик, бл. 5, вх. 3,
ап. 7; Злати Киров Златев чрез Марийка Златева,
Варна, кв. Вл. Варненчик 11, вх. 6, ап. 16; Марин
Славов Георгиев, Варна, кв. Вл. Варненчик, бл. 11,
вх. 8, ет. 4, ап. 10; Милен Маринов Славов, Варна,
кв. Вл. Варненчик, бл. 11, вх. 8, ет. 4, ап. 10, срещу
Калина Георгиева Бойчева, Варна, ул. Плевен 26 А;
Светозар Димитров Стоилов, Варна, ул. Плевен 26
А; Петя Димитрова Гецова, Варна, ул. Плевен 26 А;
Гина Дамянова Синева, Варна, ж. к. Владиславово,
бл. 9, вх. 2, ет. 3, ап. 23; Веска Стоянова Петрова,
Варна, ж. к. Владиславово, бл. 9, вх. 2, ет. 3, ап. 23.
Първо гражданско отделение, 003594/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
176/2008 по описа на Окръжен съд Търговище, подадена от Станка Драганова Николова, Търговище,
ул. Спиридон Грамадов 26; Стефан Петков Статев,
Търговище, ул. Спиридон Грамадов 26, срещу Община Търговище, пл. Свобода 1.
Първо гражданско отделение, 004163/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
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26/2008 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Основно училище „Филип Тотю“ чрез
адвокат Иванова, Павликени, пл. Свобода 24, ет. 3,
ст. 30, срещу Милка Георгиева Кръстева чрез адвокат
Григорова, Велико Търново, ул. Възрожденска 2.
Първо гражданско отделение, 005115/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
858/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Илонка Веселинова Велинова чрез адвокат
Филко Розов, София, ул. Граф Игнатиев 38А, ет. 1,
ап. 3 – съдебен адрес; Бистра Георгиева ТодороваБошева чрез адвокат Филко Розов, София, ул. Граф
Игнатиев 38А, ет. 1, ап. 3 – съдебен адрес; Бойко
Йорданов Чавдаров чрез адвокат Филко Розов,
София, ул. Граф Игнатиев 38А, ет. 1, ап. 3 – съдебен адрес; Меглена Иванова Попова чрез адвокат
Филко Розов, София, ул. Граф Игнатиев 38А, ет. 1,
ап. 3 – съдебен адрес; Янко Борисов Николов чрез
адвокат Филко Розов, София, ул. Граф Игнатиев
38А, ет. 1, ап. 3 – съдебен адрес; Кръстьо Лулчев
Вакарелов чрез адвокат Филко Розов, София, ул.
Граф Игнатиев 38А, ет. 1, ап. 3 – съдебен адрес;
Виргиния Луканова Вакарелова чрез адвокат Филко
Розов, София, ул. Граф Игнатиев 38А, ет. 1, ап. 3 –
съдебен адрес; Петър Илиев Радулов чрез адвокат
Филко Розов, София, ул. Граф Игнатиев 38А, ет. 1,
ап. 3 – съдебен адрес; Наталия Деянова Радулова
чрез адвокат Филко Розов, София, ул. Граф Игнатиев 38А, ет. 1, ап. 3 – съдебен адрес; Валентин
Николов Маринов чрез адвокат Филко Розов,
София, ул. Граф Игнатиев 38А, ет. 1, ет. 3 – съдебен адрес; Нина Николова Седефова чрез адвокат
Филко Розов, София, ул. Граф Игнатиев 38А, ет. 1,
ап. 3 – съдебен адрес; Евгения Василева Малинова
чрез адвокат Филко Розов, София, ул. Граф Игнатиев
38А, ет. 1, ап. 3 – съдебен адрес; Мария Иванова
Пашова чрез адвокат Филко Розов, София, ул.
Граф Игнатиев 38А, ет. 1, ап. 3 – съдебен адрес;
Калинка Цветкова Иванова чрез адвокат Филко
Розов, София, ул. Граф Игнатиев 38А, ет. 1, ап. 3 –
съдебен адрес; Валентин Добрев Иванов чрез адвокат
Филко Розов, София, ул. Граф Игнатиев 38А, ет. 1,
ап. 3 – съдебен адрес; Стефан Асенов Келчев чрез
адвокат Филко Розов, София, ул. Граф Игнатиев
38А, ет. 1, ап. 3 – съдебен адрес; Любомир Асенов
Келчев чрез адвокат Филко Розов, София, ул. Граф
Игнатиев 38А, ет. 1, ап. 3 – съдебен адрес; Пламен
Георгиев Гатев чрез адвокат Филко Розов, София,
ул. Граф Игнатиев 38А, ет. 1, ап. 3 – съдебен
адрес; Светлана Стоянова Стоянова чрез адвокат
Филко Розов, София, ул. Граф Игнатиев 38А, ет. 1,
ап. 3 – съдебен адрес; Димитър Лилов Нетов чрез
адвокат Филко Розов, София, ул. Граф Игнатиев
38А, ет. 1, ап. 3 – съдебен адрес; Йорданка Андреева Нетова чрез адвокат Филко Розов, София,
ул. Граф Игнатиев 38А, ет. 1, ап. 3 – съдебен
адрес; Анатолий Ненов Христовски чрез адвокат
Филко Розов, София, ул. Граф Игнатиев 38А, ет. 1,
ап. 3 – съдебен адрес; Рангел Нотков Гълъбов чрез
адвокат Филко Розов, София, ул. Граф Игнатиев
38А, ет. 1, ап. 3 – съдебен адрес; Анна Иванова
Гълъбова чрез адвокат Филко Розов, София, ул.
Граф Игнатиев 38А, ет. 1, ап. 3 – съдебен адрес;
Георги Манолов Терзиев чрез адвокат Филко Розов,
София, ул. Граф Игнатиев 38А, ет. 1, ап. 3 – съдебен
адрес; Николай Костадинов Вучков чрез адвокат
Филко Розов, София, ул. Граф Игнатиев 38А, ет. 1,
ап. 3 – съдебен адрес; Тодор Петров Матов чрез
адвокат Филко Розов, София, ул. Граф Игнатиев 38А,
ет. 1, ап. 3 – съдебен адрес; Кунчо Стоянов Шопов
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чрез адвокат Филко Розов, София, ул. Граф Игнатиев
38А, ет. 1, ап. 3 – съдебен адрес; Живка Стефанова
Велева чрез адвокат Филко Розов, София, ул. Граф
Игнатиев 38А, ет. 1, ап. 3 – съдебен адрес; Нели
Стоянова Димитрова чрез адвокат Филко Розов,
София, ул. Граф Игнатиев 38А, ет. 1, ап. 3 – съдебен адрес; Мария Иванова Михайлова чрез адвокат
Филко Розов, София, ул. Граф Игнатиев 38А, ет. 1,
ап. 3 – съдебен адрес; Йорданка Димитрова Петкова чрез адвокат Филко Розов, София, ул. Граф
Игнатиев 38А, ет. 1, ап. 3 – съдебен адрес; Жанин
Пенчева Силдарева чрез адвокат Филко Розов, София, ул. Граф Игнатиев 38А, ет. 1, ап. 3 – съдебен
адрес; Надежда Божидарова Димова чрез адвокат
Филко Розов, София, ул. Граф Игнатиев 38А, ет. 1,
ап. 3 – съдебен адрес; Иван Петков Иванов чрез
адвокат Филко Розов, София, ул. Граф Игнатиев
38А, ет. 1, ап. 3 – съдебен адрес; Иванка Стоянова
Иванова чрез адвокат Филко Розов, София, ул.
Граф Игнатиев 38А, ет. 1, ап. 3 – съдебен адрес;
Асен Стефанов Калчев чрез адвокат Филко Розов,
София, ул. Граф Игнатиев 38А, ет. 1, ап. 3 – съдебен
адрес; Марийка Първанова Калчева чрез адвокат
Филко Розов, София, ул. Граф Игнатиев 38А, ет. 1,
ап. 3 – съдебен адрес; Мария Русева Маджарова
чрез адвокат Филко Розов, София, ул. Граф Игнатиев
38А, ет. 1, ап. 3 – съдебен адрес; Катя Йорданова
Тенева чрез адвокат Филко Розов, София, ул. Граф
Игнатиев 38А, ет. 1, ап. 3 – съдебен адрес; Красимир Русинов Иванов чрез адвокат Филко Розов,
София, ул. Граф Игнатиев 38А, ет. 1, ап. 3 – съдебен
адрес, срещу Дирекция „Материално-техническо
осигуряване и социално обслужване“ – МВР, София, ул. Княз Борис І № 124; Марина Маринова
Петрова, София, ул. 6 септември 13, вх. А, ет. 3,
ап. 13; Димитрина Григорова Ангелова, София,
ул. 6 септември 13, вх. А, ет. 2; Мая Николова
Ангелова, София, ул. 6 септември 13, вх. А, ет. 2;
Руси Тотев Маджаров, София, ул. 6 септември 13,
вх. Б, ет. 2, ап. 31; Пенка Димитрова Стефанова,
София, бул. Цар Освободител 8, и трето лице
Екатерина Симеонова Атанасова чрез адвокат
Людмила Тришкин, София, ул. Ангел Кънчев 29,
вх. Б – съдебен адрес; Андрей Симеонов Блъсков
чрез адвокат Людмила Тришкин, София, ул. Ангел
Кънчев 29, вх. Б – съдебен адрес.
Първо гражданско отделение, 000096/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
408/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Елена Иванова Сарахошева чрез адвокат
Пакулева, гр. Чепеларе, област Смолян, ул. Васил
Дечев 24 А, х-л „Здравец“, срещу Общинска служба
„Земеделие и гори“, гр. Чепеларе, област Смолян;
Държавно лесничейство – с. Хвойна, област Смолян; Регионално управление на горите – Смолян,
ул. Първи май 2.
Първо гражданско отделение, 000211/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2179/2001 по описа на Софийски градски съд, подадена
от Недка Стефанова Петкова чрез адвокат Танков,
София, ул. Цар Симеон 82, вх. В, срещу Здравка
Иванова Чернаева, София, ул. Феликс Каниц 4.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 003514/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
312/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
София, район „Илинден“, ул. Цар Симеон 330, срещу Ахавни Норайр Тавитян чрез адвокат Мариана
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Вълкова, съдебен адрес София, кв. Лозенец, ул.
Равнец 1, вх. 1, ет. 1, ап. 1, и трето лице „Пазари
Възраждане“ – ЕАД, София, бул. Сливница 168 А.
Трето гражданско отделение, 003810/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
211/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена
от Професионална гимназия по туризъм, Чепеларе,
ул. Спортна 17, срещу Радка Иванова Христозова,
Чепеларе, ул. Хан Аспарух 5, бл. Скиор 5, ет. 10.
Трето гражданско отделение, 005100/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
201/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Марийка Александрова Александрова чрез
адвокат Петър Станев, съдебен адрес Варна, ул.
Ал. Дякович 45, ет. 4; Еленка Александрова Тодорова чрез адвокат Петър Станев, съдебен адрес,
Варна, ул. Ал. Дякович 45, ет. 4, срещу Общинска
служба „Земеделие и гори“, гр. Аксаково, област
Варна, община Аксаково, ул. Георги Петлешев 58 Б.
Трето гражданско отделение, 004322/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3356/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Арома“ – АД, София, кв. Илиянци, ул.
Кирил Благоев 10, срещу Зафир Атанасов Зафиров,
София, ж. к. Бели брези, бл. 3, ет. 9, ап. 31.
Трето гражданско отделение, 004452/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
454/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Елена Спасова Караянкова чрез адвокат Валентин Цвятков Карабойчев, съдебен адрес
Пазарджик, ул. Цар Самуил 28, кантора 13; Константин Тодоров Караянков чрез адвокат Валентин
Цвятков Карабойчев, съдебен адрес Пазарджик,
ул. Цар Самуил 28, кантора 13, срещу Венелина
Спасова Бошкилова чрез адвокат Адриана Кашъмова, Пазарджик, ул. Иван Вазов 12, ет. 1, офис 4;
„Агротехимпекс“ – ЕООД, чрез адвокат Адриана
Кашъмова, Пазарджик, ул. Иван Вазов 12, ет. 1,
офис 4; Владимир Ангелов Петров чрез адвокат
Адриана Кашъмова, Пазарджик, ул. Иван Вазов 12,
ет. 1, офис 4; Ивелина Тонюва Кукова чрез адвокат
Адриана Кашъмова, Пазарджик, ул. Иван Вазов
12, ет. 1, офис 4; Сирус Гаффарзаде Хюсеин чрез
адвокат Адриана Кашъмова, Пазарджик, ул. Иван
Вазов 12, ет. 1, офис 4; Кирил Тодоров Георгиев чрез
адвокат Адриана Кашъмова, Пазарджик, ул. Иван
Вазов 12, ет. 1, офис 4; Дамянка Стоянова Георгиева
чрез адвокат Адриана Кашъмова, Пазарджик, ул.
Иван Вазов 12, ет. 1, офис 4; Валентина Атанасова
Бързева чрез процесуален представител Цветанка
Ангелова Костадинова, Пазарджик, ул. Иван Вазов
28, кантора 5; „Шарков – Инженеринг 5“ – ООД,
чрез Александър Николов Александров, Велико
Търново, ул. България 27; Етажна собственост на
жилищна сграда чрез адвокат Адриана Кашъмова,
Пазарджик, ул. Иван Вазов 12, ет. 1, офис 4; Иванка Величкова Петрова, Пазарджик, бул. Княгиня
Мария-Луиза 157, ет. 2, ап. 4; Стефан Михайлов
Димитров чрез адвокат Адриана Кашъмова, Пазарджик, ул. Иван Вазов 12, ет. 1, офис 4.
Трето гражданско отделение, 001958/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3506/2004 по описа на Софийски градски съд, подадена от Вихра Константинова Пиперкова чрез
адвокат Росица Димитрова, съдебен адрес София,
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бул. Прага 26, ет. 1, ап. 4; Пею Илиев Шопов
чрез адвокат Георги Митрев, София, бул. Христо
Ботев 12, срещу Генчо Андонов Коджабашийски
чрез адвокат Стефанова, София, ул. Козлодуй 81;
Людмила Емилова Коджабашийска чрез адвокат
Стефанова, София, ул. Козлодуй 81; Ели Иванова
Христова, София, ж. к. Левски В, бл. 6, вх. В, ап. 52;
Васил Трендафилов Христов, София, ж. к. Левски
В, бл. 6, вх. В, ап. 52.
Трето гражданско отделение, 001965/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
448/2007 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Валери Еманоилов Господинов чрез адвокат
Стефанов, съдебен адрес Варна, ул. Баба Тонка 13,
ет. 2; Красимира Панайотова Господинова чрез
адвокат Стефанов, съдебен адрес Варна, ул. Баба
Тонка 13, ет. 2, срещу Димитър Георгиев Панайотов,
Варна, ул. Струга 21; Юлиян Иванов Гендов, Варна,
ул. Цани Гинчев 18, ет. 3, ап. 13; Гица Илиева Панайотова, Варна, ул. Струга 21; Николинка Кирилова
Костадинова, Варна, бул. Вл. Варненчик 229, вх. 5,
ет. 6, ап. 155; Виолета Костадинова Кателиева,
Варна, ул. Радост, бл. 1, вх. Б, ет. 3, ап. 17; Йонко
Костадинов Великов, Варна, бул. Вл. Варненчик 229,
вх. 5, ет. 6, ап. 155.
Трето гражданско отделение, 002372/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
676/2007 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена
от Анелия Павлова Петкова, София, ж. к. Люлин,
бл. 983, вх. Г, ет. 1, ап. 81, срещу Николай Стоянов
Младенов, София, ж. к. Дружба 1, бл. 161, вх. В,
ап. 76; Никола Стоянов Младенов, София, ж. к.
Дружба, бл. 161, вх. В, ет. 5, ап. 76; Елда Николова
Младенова, София, ж. к. Дружба, бл. 161, вх. В,
ет. 5, ап. 76; Кинка Николова Станева, София, ж.
к. Овча купел, бл. 509, вх. А, ет. 2, ап. 6; Николай
Стоянов Младенов, София, ж. к. Дружба 1, бл. 161,
вх. В, ап. 76.
Трето гражданско отделение, 000039/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2021/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Николай Славов Чакъров чрез адвокат Зл. Жожева, съдебен адрес Варна, бул. Княз Борис І № 115
(ДКС); Национална агенция за приходите – Териториална дирекция на НАП, чрез адвокат Владимир
Колев – сл. адрес Варна, бул. Княз Дондуков 52.
Трето гражданско отделение, 000046/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
234/2008 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Живка Тодорова Вълина, Монтана, ул. Ген.
Столетов 39, ет. 1, ап. 1; Евгени Тодоров Лазаров,
с. Долно Белотинци, област Монтана, срещу Олег
Цветанов Лазаров, Монтана, ул. Любен Каравелов
8; Георги Цветанов Лазаров, Монтана, ул. Любен
Каравелов 8; Вероника Любомирова Петкова, Монтана, ул. Любен Каравелов 8; Бисер Любомиров
Петков, Монтана, ул. Любен Каравелов 8; Богомил
Благоев Вълин, Монтана, ул. Ген. Столетов 39, ет. 1,
ап. 1; Кичка Илиева Лазарова, с. Долно Белотинци,
област Монтана.
Трето гражданско отделение, 000058/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
84/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Дияна Илиева Иванова чрез адвокат
Васил Бенчев, съдебен адрес Велико Търново, ул.
Цанко Церковски 39; Иван Стефанов Иванов чрез
адвокат Васил Бенчев, съдебен адрес Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39, срещу Веска Петрова
Христова чрез адвокат Димчо Диманов, Казанлък,
ул. Княз Ал. Батенберг 33.
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Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 003528/2007
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2562/2001 по описа на Софийски градски съд, подадена от Валентина Георгиева Борисова чрез адвокат
Р. Котов, София, ул. Московска 21; Ирина Пламенова Борисова чрез адвокат Р. Котов, София, ул.
Московска 21, срещу Гоцка Радева Петрова, София,
ул. Якубица 13; Невена Ненкова Стефанова, София,
ул. Якубица 13 – 15; Стефан Ненков Стефанов,
София, ул. Якубица 13 – 15; Ради Крумов Радев,
София, ул. Якубица 13 – 15; Христина Крумова
Гонева, София, ул. Якубица 13 – 15.
Четвърто гражданско отделение, 001624/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
493/2007 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Кольо Маринов Колев, Стара Загора,
ул. Чая 16; Марин Колев Маринов, Стара Загора,
ул. Чая 16, срещу Марин Маринов Маринов, Стара
Загора, ул. Освобождение 1, вх. А, ет. 6, ап. 43.
Четвърто гражданско отделение, 001680/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
463/2005 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от „Разметаница“ – ООД, гр. Бобов дол,
област Кюстендил, ул. Димитър Благоев 38, срещу
Община Бобов дол, област Кюстендил.
Четвърто гражданско отделение, 001730/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
967/2006 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Никола Станчев Панайотов, Созопол, област
Бургас, ул. Морска 19, срещу Стамо Панайотов
Стамов, Созопол, област Бургас, ул. Каваците 5;
Руска Недялкова Славкова, Созопол, област Бургас,
ул. Каваците 5; Панчо Стамов Панайотов чрез адвокат Наталия Крилова, Бургас, ул. Цар Асен 26,
ет. 1; Стоянка Желязкова Панайотова чрез адвокат
Наталия Крилова, Бургас, ул. Цар Асен 26, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 002000/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1051/2006 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от „Слънчев бряг“ – АД, Несебър, област
Бургас, т. к. Слънчев бряг, срещу Димитър Иванов
Андонов, Пловдив, ул. Волга 44; Елена Аспарухова
Андонова, Пловдив, ул. Волга 44; Драгомир Тодоров
Енев, Пловдив, ул. Иван Ст. Гешев 34; Валентина
Костадинова Енева, Пловдив, ул. Иван Ст. Гешев
34; „Ливи – инвест“ – ООД, Пловдив, ул. Кръстьо
Пастухов 32; ЕТ Станчо Колев Христов с фирма
„ТДК – Станчо Христов“, Несебър, ул. Еделвайс
1, вх. А, ап. 3; ЕТ Радослав Стоянов Карайотов с
фирма „Радослав Карайотов“, Бургас, ж. к. Братя
Миладинови, бл. 117, вх. 7, ет. 4; Таня Стоянова
Христова, Несебър, ул. Еделвайс 1, вх. А, ап. 3;
Яна Михова Карайотова, Бургас, ж. к. Братя Миладинови, бл. 117, вх. 7, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 002066/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
53/2007 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Окръжен кооперативен съюз, Шумен, бул.
Славянска 24, срещу „Камчия“ – АД, Шумен, ул.
Добри Войников 9 – 13, кантора 10, чрез адвокат
Петър Рафаилов.
Четвърто гражданско отделение, 002659/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

дело 968/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Христо Тодоров Бозуков със съдебен
адрес Пловдив, ул. Й. Груев 38, ет. 2; Марин Велчев
Цветков със съдебен адрес Пловдив, ул. Й. Груев 38,
ет. 2; Мартин Маринов Цветков със съдебен адрес
Пловдив, ул. Й. Груев 38, ет. 2; Мирела Маринова
Цветкова със съдебен адрес Пловдив, ул. Й. Груев
38, ет. 2; Невенка Анастасова Бозукова със съдебен адрес Пловдив, ул. Й. Груев 38, ет. 2; Тодорка
Иванова Бозукова със съдебен адрес Пловдив, ул.
Й. Груев 38, ет. 2; Мария Димитрова Бозукова
със съдебен адрес Пловдив, ул. Й. Груев 38, ет. 2;
Раймери Анастасова Бозукова със съдебен адрес
Пловдив, ул. Й. Груев 38, ет. 2; Иргман Бозукова
със съдебен адрес Пловдив, ул. Й. Груев 38, ет. 2;
Тодорка Хараламбова Глухарова със съдебен адрес
Пловдив, ул. Й. Груев 38, ет. 2; Мария Хараламбова Куртенкова със съдебен адрес Пловдив, ул.
Й. Груев 38, ет. 2; Михаил Николов Джувков със
съдебен адрес Пловдив, ул. Й. Груев 38, ет. 2; Румяна
Николова Джувкова със съдебен адрес Пловдив,
ул. Й. Груев 38, ет. 2; Асен Петров Кюлюмов чрез
Михаил Кюлюмов със съдебен адрес Пловдив, ул.
Й. Груев 38, ет. 2; Михаил Петров Кюлюмов със
съдебен адрес Пловдив, ул. Й. Груев 38, ет. 2; Петко
Павлов Хаджинеделев със съдебен адрес Пловдив,
ул. Й. Груев 38, ет. 2; Станка Лулчева Узунова със
съдебен адрес Пловдив, ул. Й. Груев 38, ет. 2; Йовко
Лулчев Обрейков със съдебен адрес Пловдив, ул. Й.
Груев 38, ет. 2; Анастасия Константинова Куцоглу,
Пловдив, ул. Отец Паисий 2, ет. 2, офис 3, чрез
адвокат Кънев; Василка Константинова Куцоглу,
Пловдив, ул. Отец Паисий 2, ет. 2, офис 3, чрез
адвокат Кънев; Руска Николова Анастасова, Пловдив, ул. Отец Паисий 2, ет. 2, офис 3, чрез адвокат
Кънев; Цветанка Георгиева Анастасова, Пловдив,
ул. Отец Паисий 2, ет. 2, офис 3, чрез адвокат Кънев; Анастасия Георгиева Анастасова, Пловдив, ул.
Отец Паисий 2, ет. 2, офис 3, чрез адвокат Кънев;
Анастасия Анастасова Бурова, Пловдив, ул. Отец
Паисий 2, ет. 2, офис 3, чрез адвокат Кънев; Елена
Христова Станева, Пловдив, ул. Отец Паисий 2,
ет. 2, офис 3, чрез адвокат Кънев; Венета Кръстева
Станева, Пловдив, ул. Отец Паисий 2, ет. 2, офис 3,
чрез адвокат Кънев; Елисавета Андонова Станева,
Пловдив, ул. Отец Паисий 2, ет. 2, офис 3, чрез
адвокат Кънев; Евгения Андонова Станева, Пловдив, ул. Отец Паисий 2, ет. 2, офис 3, чрез адвокат
Кънев; Пенка Стефанова Цицелкова, Пловдив, ул.
Отец Паисий 2, ет. 2, офис 3, чрез адвокат Кънев
срещу Юлиан Георгиев Илчев, Пловдив, ул. Йоаким
Груем 38, ет. 2, чрез адвокат Николай Ангелов;
Лиляна Петрова Русева, Пловдив, ул. Йоаким Груев
38, ет. 2, чрез адвокат Ангелов.
Четвърто гражданско отделение, 004421/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
205/2007 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Ламбро Ангелов Керезов, София, ул. Лавеле
32, ет. 5, кантора 3, чрез адвокат Иванова, срещу
Александър Минков Цочев, София, ул. Сердика
23; Нели Менкова Гунева, София, ул. Сердика 23;
Лиляна Асенова Маринова, София, ул. Сердика 23;
Роман Ангелов Благоев, София, ж. к. Дружба 412,
вх. В, ет. 5, ап. 64; Иван Ангелов Благоев, София,
ж. к. Дружба 412, вх. В, ет. 5, ап. 64; Фани Петкова Савинова чрез адвокат Величкова, София, ул.
Сердика 23; Мартин Мартинов Гунев чрез адвокат
Величкова, София, ул. Сердика 23; Филип Мартинов
Гунев, чрез адвокат Величкова, София, ул. Сердика 23; Христо Наумов Гунев, София, ул. Дукатска
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планина 7; Емил Янчев Георгиев, София, ул. Коста
Лулчев 60, вх. В, ет. 1, ап. 3; Юлиян Иванов Благоев, София, ул. Щросмайер 206, вх. В, ет. 7, ап. 66;
Георги Янчев Георгиев, София, ул. Будапеща 82;
Александър Иванов Иванов чрез адвокат Генова,
Ловеч, А двокатска кантора – Ловеч; Цветанка
Христова Иванова чрез адвокат Генова, Ловеч,
Адвокатска кантора – Ловеч; Евгени Димитров
Пощаков, София, ул. К. Кисимов бл. 303, ап. 24;
Дора Генчева Пощакова, София, ж. к. Изток, ул.
К. Кисимов 9, ап. 31; Ани Янчева Георгиева, София, ж. к. Дървеница, бл. 17, ет. 5, ап. 58, вх. В;
Христо Димитров Пощаков, София, ул. Раковски
145, вх. Г, ет. 2, ап. 9.
Четвърто гражданско отделение, 001407/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 4451/2004 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Георги Русчев Русчев, София, ж.
к. Павлово, ул. Купените 20, ет. 1, ап. 2, срещу Зоя
Цанева Русчева, София, ул. Парчевич 37 Б, ет. 3,
чрез адвокат Гунев; Милка Вельова Русчева, София,
бул. Скобелев 16Б; Камен Георгиев Русчев, София,
ж. к. Бели брези, бл. 28, ет. 4, ап. 16.
Четвърто гражданско отделение, 001523/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1889/2006 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Константин Пенков Бозов със съдебен
адрес Пловдив, ул. Опълченска 1, ет. 1, адвокат
Алексиев; Светозар Пенков Бозов със съдебен адрес
Пловдив, ул. Опълченска 1, ет. 1, адвокат Алексиев;
Димитър Костов Бозов със съдебен адрес Пловдив,
ул. Опълченска 1, ет. 1, адвокат Алексиев, срещу
Жана Янкова Янкова, Пловдив, ул. Сливница 6,
ет. 5, адвокат Крум Георгиев; Димитър Янков Бозов, Пловдив, ул. Сливница 6, ет. 5, адвокат Крум
Георгиев; Мирослав Пенков Бозов, Пловдив, ул.
Сливница 6, ет. 5, адвокат Крум Георгиев; Николай Пенков Бозов, Пловдив, ул. Сливница 6, ет. 5,
адвокат Крум Георгиев; Динка Ненова Бозова,
Пловдив, ул. Сливница 6, ет. 5, адвокат Крум Георгиев; Екатерина Петрова Бозова, Пловдив, ул.
Сливница 6, ет. 5, адвокат Крум Георгиев; Петър
Димитров Бозов, Пловдив, ул. Сливница 6, ет. 5,
адвокат Крум Георгиев; Христо Димитров Бозов,
Пловдив, ул. Сливница 6, ет. 5, адвокат Крум
Георгиев; Иванка Йосифова Бозова, Пловдив, ул.
Опълченска 1, ет. 1, адвокат Алексиев.
Четвърто гражданско отделение, 001609/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1199/2007 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Върховна касационна прокуратура на
Република България, София, бул. Витоша 2, срещу
Людмил Паунов Савов със съдебен адрес София,
бул. Витоша 1А, ет. 4, кантора 447, адвокат Янева
и адвокат Гълъбов.
Четвърто гражданско отделение, 000988/2009
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2906/2006 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Мирена Груева Бъчварова със съдебен
адрес Пловдив, бул. Шести септември 173, ет. 4,
адвокат Мария Георгиева; Емилия Димитрова Василева, Пловдив, ул. Авксентий Велешки 7; Вера
Ирене Бъчваров със съдебен адрес Пловдив, бул.
Шести септември 173, ет. 4, адвокат Мария Геор
гиева; Емилия Димитрова Василева, Пловдив,
ул. Авксентий Велешки 7; Вера Ирене Бъчваров
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със съдебен адрес Пловдив, бул. Шести септември
173, ет. 4, адвокат Мария Георгиева; Славей Николов Бъчваров чрез пълномощник адвокат Мария
Георгиева-Папаризова, Пловдив, бул. Шести септември 173, ет. 4, адвокат Мария Георгиева, срещу
ЕТ „Минчо Христов Бояджиев“ с фирма „Минчо
Бояджиев – Балканика“, Пловдив, ул. Босилек 16.
НА 20.І.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, № 004358/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр.д. № 3876/2007 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Огнян Любенов Стойков, София,
ж.к. Младост 2, бл. 227, вх. 2, ет. 4, ап. 33; Георги
Любенов Стойков, София, ул. Милин камък 59А;
Марийка Илчова Стойкова, София, ул. Милин
камък 59А, срещу Пенка Иванова Христова чрез
адвокат Рангелов, София, ул. Хан Крум 5, ет. 2,
ап. 6; Цветанка Иванова Николова чрез адвокат
Рангелов, София, ул. Хан Крум 5, ет. 2, ап. 6; Теменужка Иванова Тодорова чрез адвокат Рангелов,
София, ул. Хан Крум 5, ет. 2, ап. 6.
Първо гражданско отделение, № 004882/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр.д. № 67/2008 по описа на Окръжен съд – Плевен, подадена от Недялко Йотков Недялков чрез
адвокат Стоянов, София, ул. Любен Каравелов 5,
срещу ППТК „Изгрев – М“ чрез адвокат Николай
Дучев, Червен бряг, ул. Добрич 12А; Мария Йорданова Македонска, София, ул. Любен Каравелов 5.
Първо гражданско отделение, № 005101/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 1728/2008 по описа на Окръжен съд – Варна,
подадена от Любомир Владимиров Грозев, Варна,
ул. Вяра, бл. 2, вх. Г, ет. 4, ап. 10; Общинско предприятие „АСРУД“ чрез адвокат Албена Пейчева,
Варна, ул. Радко Димитриев 7.
Първо гражданско отделение, № 003599/2008
по описа на пето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 546/2007 по описа на Окръжен съд – Стара Загора, подадена от Данчо Вангелов Шамилов чрез
адвокат Маргарита Ганева Славова, Стара Загора,
бул. Руски 56, вх. А, ет. 2, ап. 9, срещу община
Стара Загора; Областен управител на Стара Загора; държавата чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Кирил
и Методий 17 – 19.
Първо гражданско отделение, № 004219/2008
по описа на пето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 1283/2007 по описа на Окръжен съд – Велико
Търново, подадена от „РИД – 07“ – ЕООД, Горна
Оряховица, чрез адвокат Веселка Илиева Коева,
Велико Търново, ул. България 1, срещу „Е. ОН
България мрежи“ – АД, чрез адвокат Гьопсалиев,
Габрово, ул. Успех 1, ет. 2.
Първо гражданско отделение, № 004744/2008
по описа на пето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 163/2008 по описа на Окръжен съд – Габрово,
подадена от „Флетчър Мениджмънт Косултинг
БГ“ – ЕООД, Велико Търново, ул. Хаджи Димитър
25, срещу Даниела Симеонова Стойчева, София,
ул. Пл. манастир 8; Анка Неделчева Иванова, с.
Поповци, кметство Поповци, община Габрово.
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Първо гражданско отделение, № 000442/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 624/2008 по описа на Окръжен съд – Стара Загора,
подадена от Антон Ганчев Димитров, Стара Загора,
ул. Боруйград 31, ет. 4, ап. 7, срещу Вида Георгиева
Стоянова чрез адвокат Теньо Сотиров, Раднево,
област Стара Загора, ул. Съединение 2; Красимира
Маринова Мичева, с. Каменец, ул. Стефан Караджа 34; Дражко Димов Мичев, с. Каменец, област
Плевен, ул. Стефан Караджа 34; Марушка Иванова
Иванова, Стара Загора, ул. Любен Каравелов 1, вх. А,
ет. 9, ап. 102; Севдалин Енчев Савов, Стара Загора,
ул. Любен Каравелов 3, ет. 12, ап. 56; Таня Минева
Петрова, Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев 178;
Пламен Славчев Петров, Стара Загора, ул. Поп
Минчо Кънчев 182 (къща); Стоян Коев Стоянов,
Стара Загора, ул. Отец Паисий 16, вх. А, ап. 31.
Първо гражданско отделение, № 001181/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 662/2006 по описа на Окръжен съд – Шумен,
подадена от Министерството на земеделието и горите, София, бул. Христо Ботев 55, срещу Виолета
Стоянова Давидкова, Шумен, ул. Ген. Радецки 49,
вх. 1, ет. 6, ап. 16; Ганка Минчева Николова, Шумен, ул. Мизия 11, ет. 3; Марин Минчев Маринов,
Шумен, ул. Никола Вапцаров 8, вх. 2, ет. 4, ап. 36;
Пламен Русев Минчев, Варна, местност Тракат
835; Върховна касационна прокуратура, София,
бул. Витоша 2.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, № 000234/2009
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 1067/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Ролпласт“ – ЕООД, София, съдебен
адрес София, ул. Юрий Венелин 15, адвокат Христова, срещу „Респромкомплект“ – А Д, София,
съдебен адрес София, ул. Неофит Рилски 34, ет. 2,
адвокат Гергана Димитрова.
Второ гражданско отделение, № 000311/2009
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 1091/2008 по описа на Окръжен съд – Велико
Търново, подадена от Маргарита Василева Бенкова, гр. Лясковец, ул. Георги Бенковски 21; Стефан
Василев Бодаков, София, ж.к. Надежда 2, бл. 244,
вх. А, ет. 8, срещу Николина Атанасова Петрова,
Велико Търново, ул. Проф. Илия Янулов 3Б; Александър Димитров Александров, Велико Търново,
ул. Проф. Илия Янулов 3Б; Донка Минчева Попова
чрез Николина Атанасова Петрова, Велико Търново,
ул. Проф. Илия Янулов 3Б.
Второ гражданско отделение, № 002256/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 976/2007 по описа на Окръжен съд – София,
подадена от Тинка Димитрова Спасова, с. Маджаре, област София, срещу Христо Георгиев Спасов,
с. Маджаре, област София; „Чамкория“ – АД (в
ликвидация), София, ул. Бигла 10, и трето лице
„Елит – 5“ – ЕООД, чрез Любка Иванова Йонкова,
София, ул. Тодорини кукли, бл. 220, вх. Г.
Второ гражданско отделение, № 003456/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 115/2008 по описа на Апелативен съд – Варна,
подадена от Фатме Салиева Салиева, лично и като
законен представител на малолетните си деца Ерен
Керимов Салиев и Енис Керимов Салиев, съдебен
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адрес Разград, бул. България 36, адвокат Костова;
Айше Мюмюнова Скендерова, съдебен адрес Разград,
бул. България 36, адвокат Костова; Алиш Салиев
Скендеров, съдебен адрес Разград, бул. България 36,
адвокат Костова, срещу „ВИАС“ – ЕООД, чрез Веско
Иванов Василев, Шумен, бул. Ришки проход 68А.
Второ гражданско отделение, № 003499/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 6/2008 по описа на Окръжен съд – Монтана,
подадена от „С и С – 7“ – ЕООД, чрез адвокат
Виктор Тодоров, София, ул. Проф. Н. Михайлов 7Б,
ет. 1, ап. 2, срещу Атанаса Минчова Петрова, Монтана, ул. Бързия 5А.
Второ гражданско отделение, № 003856/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 233/2008 по описа на Окръжен съд – София,
подадена от Мария Стефанова Делибосова, съдебен
адрес Пловдив, бул. Марица 102, партер, адвокат
Дончев, срещу Николай Венелинов Василев чрез
адвокат Симеонова, Ботевград, бул. България 1.
Второ гражданско отделение, № 000376/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 489/2008 по описа на Окръжен съд – Хасково,
подадена от Димитър Вълков Милушев чрез адвокат
Ванкова, Хасково, ул. В. Друмев 13, ет. 4, ап. 5; Валентин Викторов Миленков чрез адвокат Ванкова,
Хасково, ул. В. Друмев 13, ет. 4, ап. 5; Бисер Митков Николов чрез адвокат Ванкова, Хасково, ул. В.
Друмев 13, ет. 4, ап. 5; Златка Бойкова Николова
чрез адвокат Ванкова, Хасково, ул. В. Друмев 13,
ет. 4, ап. 5, срещу Костадинка Димитрова Генева,
Хасково, ул. Странджа планина 6; Дойчо Славчев
Генев, Хасково, ул. Странджа планина 6; Христина
Славчева Дойчева, Хасково, ул. Странджа планина 6; Павлинка Ангелова Калоферова, Хасково, ул.
Тутракан 7, вх. Б, ап. 8; Боянка Ангелова Ангелова,
Хасково, ул. Иван Асен 35, вх. Д, ап. 36; Диана Стефанова Монева, Хасково, ул. Тутракан 7, вх. А, ет. 3.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, № 004740/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 1839/2007 по описа на Апелативен съд – София,
подадена от Борис Методиев Борисов, Перник,
ул. Максим Горки 4/9 Б, срещу Иван Петров Георгиев, Перник, ул. Юрий Гагарин, бл. 38, вх. Д,
ет. 4, ап. 108.
Трето гражданско отделение, № 004857/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 464/2008 по описа на Окръжен съд – Велико
Търново, подадена от Марин Петков Маринов,
Трявна, ул. Ангел Кънчев 132, вх. Е, срещу Цанка
Минкова Стоянова, Горна Оряховица, ул. П. Р.
Славейков 15, вх. А.
Трето гражданско отделение, № 005062/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 1934/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Николай Атанасов Мизов чрез адвокат
А. Максимова, София, ул. Х. Димитър 19А, ет. 1,
ап. 2, срещу Ефталия-Елена Димитрова Трупчиева,
София, ул. Якубица 11, ет. 2; Дамян Ненов Шипковенски, София, ул. Якубица 11, ет. 2; Маргарита
Симеонова Александрова, София, ул. Якубица 11,
партер; Методи Кирилов А лександров, София,
ул. Якубица 11, партер.
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Трето гражданско отделение, № 002113/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 198/2007 по описа на Окръжен съд – Габрово,
подадена от Бойка Петкова Петкова, Габрово, ул.
Св. св. Кирил и Методий 9, ап. 13; Лиляна Станчева Неделчева чрез адвокат С. Илиева, Габрово,
ул. Скобелевска 28А; Димитрина Станчева Станчева
чрез адвокат С. Илиева, Габрово, ул. Скобелевска
28А; Виолета Георгиева Станчева чрез адвокат
С. Илиева, Габрово, ул. Скобелевска 28А; Минка
Георгиева Станчева чрез адвокат С. Илиева, Габрово, ул. Скобелевска 28А; Деян Иванов Янков
чрез адвокат С. Илиева, Габрово, ул. Скобелевска
28А; Веселин Симеонов Темелков чрез адвокат С.
Илиева, Габрово, ул. Скобелевска 28А, срещу Петър
Димитров Петров, София, ж.к. Люлин, бл. 212, вх. В,
ет. 6, ап. 60; Иван Димитров Петров, София, ж.к.
Лагера, бл. 60, ап. 54; Станчо Димитров Петров,
София, ж.к. Люлин, бл. 361, ет. 5, ап. 25; Марийка
Димитрова Стоянова, София, ж.к. Младост, бл. 444,
вх. 4, ет. 1, ап. 2; Емил Димитров Петров, Благоевград, ул. Менча Кърничева 23, ет. 1.
Трето гражданско отделение, № 002167/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 592/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Кирил Димитров Филипов чрез адвокат О. Белов, София, ул. Ген. Щерю Атанасов
5, срещу ЕТ „Христо Герасимов Христов“ с фирма
„Фовита – Христо Христов“, София, ж.к. Белите
брези, бл. 28 (прохода).
Трето гражданско отделение, № 002183/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 2817/2007 по описа на Окръжен съд – Пловдив,
подадена от Георги Пеев Делев, Карлово, ул. Бенковска 18; Йорданка Христова Делева, Карлово, ул.
Бенковска 18, срещу Димитър Христов Мукарев,
Карлово, ул. Бенковска 18.
Трето гражданско отделение, № 002240/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 303/2007 по описа на Окръжен съд – Габрово,
подадена от Георги Стефанов Стоянов, София, ул.
Връх Манчо, бл. 5, ап. 47, срещу Министерството
на земеделието и храните – Държавен поземлен
фонд, София, бул. Христо Ботев 55.
Трето гражданско отделение, № 002249/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 855/2007 по описа на Окръжен съд – Бургас,
подадена от „Информационно обслужване“ – АД,
клон Бургас, ж.к. Славейков, срещу Димитринка
Иванова Петкова, Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 33,
вх. 6, ет. 7.
Трето гражданско отделение, № 002280/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 305/2007 по описа на Окръжен съд – Ловеч,
подадена от Средно общообразователно училище
„Тодор Кирков“, Ловеч, ж.к. Червен бряг, срещу
Боряна Петкова Вълковска чрез адвокат Чавдар
Тончев, София, ул. Женева 3.
Трето гражданско отделение, № 002914/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 812/2005 по описа на Апелативен съд – София,
подадена от Людмил Христов Янков чрез адвокат
Т. Кайров, София, бул. Витоша 1А, ет. 3, кантора 320;
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Таня Христова Димитрова чрез адвокат т. Кайров,
София, бул. Витоша 1А, ет. 3, кантора 320; Иван
Стойчев Николов чрез адвокат Т. Кайров, София,
бул. Витоша 1А, ет. 3, кантора 320, срещу „Булавтотранс“ – ЕООД, София, ул. Самоковско шосе 1.
Трето гражданско отделение, № 003263/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 1037/2007 по описа на Окръжен съд – София,
подадена от Благой Димитров Грамов, Самоков, ул.
Рилски скиор 2, вх. Б, ет. 1, срещу Олга Захариева
Челебиева, Самоков, ул. Иван Вазов 59; Веселин
Истилянов Челебиев, Самоков, ул. Иван Вазов 59.
Трето гражданско отделение, № 000067/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 94/2008 по описа на Окръжен съд – Варна, подадена от Емилия Антимова Асенова, Варна, ж.к.
Вл. Варненчик, бл. 204, вх. 3, ет. 9, ап. 94, срещу
община Варна, район „Приморски“, Варна, ул.
Генерал Колев 92.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, № 003570/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 969/2005 по описа на Окръжен съд – Благоевград, подадена от Елена Иванова Атанасова чрез
адвокат Златанов и адвокат Рангелов, София, ул.
Хан Крум 5, ет. 1, ап. 6, срещу Мария Костадинова
Шаламанова, София, ул. Неразделни 8, ет. 3; Георги
Костадинов Колчагов, Банско, ул. Жельо Демиревски 11; Никола Димитров Колчагов, Банско, ул.
Жельо Демиревски 9; Райна Лазарова Колчагова,
Банско, ул. Христо Чернопеев 7; Георги Иванов
Кехайов, Банско, ул. Конарево 3; Димитър Иванов
Кехайов, Банско, ул. Цар Иван Асен ІІ № 2.
Четвърто гражданско отделение, № 003880/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 1377/2007 по описа на Апелативен съд – София,
подадена от Здравка Колева Николова чрез адвокат Янко Д. Янков, София, ул. Цар Асен 11, ет. 2,
кантора 11; Здравка Колева Николова, действаща
като законен представител на Васил Василев Николов, чрез адвокат Янко Д. Янков, София, ул. Цар
Асен 11, ет. 2, кантора 11; Еленка Коева Николова
чрез адвокат Янко Д. Янков, София, ул. Цар Асен
11, ет. 2, кантора 11; Дончо Вълчев Николов чрез
адвокат Янко Д. Янков, София, ул. Цар Асен 11,
ет. 2, кантора 11; Кристина Василева Николова
чрез адвокат Янко Д. Янков, София, ул. Цар Асен
11, ет. 2, кантора 11; Елена Василева Николова
чрез адвокат Янко Д. Янков, София, ул. Цар Асен
11, ет. 2, кантора 11, срещу Министерството на
отбраната, София, ул. Дякон Игнатий 3.
Четвърто гражданско отделение, № 003987/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 262/2007 по описа на Окръжен съд – Хасково,
подадена от Тянка Гочева Добрикова, Димитровград, бул. Г. С. Раковски 34-В-23, срещу община
Димитровград, ул. Г. С. Раковски 15, Димитровград,
област Хасково.
Четвърто гражданско отделение, № 002072/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр.д. № 1066/2007 по описа на Окръжен съд – Враца, подадена от Нели Статкова Николова, Враца,
ул. Околчица 15, срещу Христо Статков Николов,
Враца, ул. Околчица 15; Лилия Георгиева Николова,
Враца, ул. Околчица 15.
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Четвърто гражданско отделение, № 003376/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 132/2008 по описа на Апелативен съд – Пловдив,
подадена от „Лизингова компания Лидер“ – АД,
чрез адвокат Антоанета Николова, съдебен адрес
Пловдив, ул. Петко Каравелов 24, ет. 1, срещу
Министерството на правосъдието, Софи я, ул.
Славянска 1; Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, № 003620/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 29/2008 по описа на Окръжен съд – Пловдив,
подадена от Иванка Георгиева Славова, с. Нареченски бани, област Пловдив, срещу Държавно
лесничейство – Асеновград, ул. Ал. Стамболийски
25, Асеновград, област Пловдив; ОС „Земеделие и
гори“ – Асеновград, Асеновград, област Пловдив,
ул. Железарска 5; Районно управление на горите – Пловдив, ул. Санкт Петербург 57.
Четвърто гражданско отделение, № 004215/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр.д. № 198/2008 по описа на Окръжен съд – Ловеч, подадена от Петър Александров Александров,
Ловеч, ул. Съйко Съев 8, срещу Красимир Петров
Александров, Плевен, ул. П. Р. Славейков 30, вх. В,
ет. 6, ап. 27.
Четвърто гражданско отделение, № 000441/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 416/2008 по описа на Окръжен съд – Видин,
подадена от община Белоградчик, Белоградчик,
ул. Княз Борис І № 6, срещу Милчо Ванков Николов чрез адвокат Ирена Венкова Иванова, АК,
Белоградчик, ул. Стара планина 8, вх. А, ап. 2; а)
Милчо Ванков Николов, с. Чифлици, област Видин.
Четвърто гражданско отделение, № 000485/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 428/2008 по описа на Окръжен съд – Пазарджик,
подадена от Иван Велчев Пилафов, Пазарджик, ул.
Рила 48, ет. 1, ап. 1, срещу Елена Павлова Павлова
чрез адвокат Христина Геомарова Ганчева, Пазар
джик, ул. Цар Самуил 28, кантора 18.
Четвърто гражданско отделение, № 000598/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 393/2008 по описа на Окръжен съд – Перник,
подадена от Деньо Илиев Илиев чрез адвокат
Георги Савов, съдебен адрес Пловдив, ул. Стефан
Веркович 10, ет. 4; Мария Йосифова Лъскова чрез
адвокат Атена Мирчева и адвокат Марияна Евтимова, съдебен адрес Перник, ул. Черешово топче
2, и страна дирекция „Социално подпомагане“,
Перник, област Перник, ул. Радомир 1.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, № 000520/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 1907/2008 по описа на Апелативен съд – София,
подадена от „Булсофагро – сортови семена“ – АД,
София, ж.к. Белите брези, бл. 8, ап. 22; „Булсофагро – сортови семена“ – АД, чрез адвокат Веселина
Георгиева, Добрич, ул. Д-р Иван Пенаков 15, срещу
Тодор Стоянов Недков чрез адвокат Николай Цанов, с. Професор Златарски, община Тервел; Тодор
Стоянов Недков чрез адвокат Николай Цанов,
София, ул. Солунска 45, ап. 19; Застрахователна
компания „Възраждане“ – АД, с. Професор Златарски, община Тервел; Застрахователна компания
„Възраждане“ – АД, чрез адвокат Николай Цанов,
София, ул. Солунска 45, ап. 19.

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

Второ търговско отделение, № 000866/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 3683/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Хари Валентинов Крусев, София, ж.к.
Банишора, бл. 24, вх. А, ет. 8, ап. 39; Хари Валентинов Крусев чрез адвокат Кера Славчева, София,
ул. Три уши 1, ет. 3; Валентин Харалампиев Крусев
чрез адвокат Кера Славчева, София, ж.к. Банишора,
бл. 24, вх. А, ет. 8, ап. 39; Валентин Харалампиев
Крусев чрез адвокат Кера Славчева, София, ул. Три
уши 1, ет. 3, срещу Гаранционен фонд, София, ул.
Бенковски 3, ет. 5.
НА 21.І.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, № 006056/2007 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 244/2007 по описа на Окръжен съд – Варна,
подадена от Васил Иванов Маджуров, Варна, ул.
Илинден 31; Керанка Иванова Гугоманова, Варна,
ул. Илинден 31; Мариела Христова Ганчева, Варна,
ул. Илинден 31; Ивелина Христова Драгиева, Варна,
ул. Илинден 31, срещу Донка Тотева Димитрова,
с. Езерово, област Варна, ул. Победа 9; Димитър
Иванов Димитров чрез Донка Тотева Димитрова, с.
Езерово, област Варна, ул. Победа 9; Донка Тотева
Димитрова, с. Езерово, област Варна, ул. Победа
9; Димитър Иванов Димитров чрез Донка Тотева
Димитрова, с. Езерово, област Варна, ул. Победа 9.
Първо гражданско отделение, № 004819/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 292/2008 по описа на Окръжен съд – Русе,
подадена от Агенция за приватизация, София, ул.
Аксаков 29, срещу Красимир Балчев Василев, Русе,
ул. Олимпи Панов 14, и контролираща страна Върховна касационна прокуратура, София.
Първо гражданско отделение, № 002987/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр.д. № 142/2008 по описа на Окръжен съд – Враца, подадена от Ваня Димитрова Енчева, София,
Студентски град, ул. Росарио 2, вх. А, ет. 1, ап. 1а,
срещу Диана Владимирова Новоселска, Враца, ул.
Димитраки Хаджитошев 14; Цветана Димитрова
Новоселска, Враца, ул. Димитраки Хаджитошев
14; Младен Борисов Новоселски, Враца, ул. Димитраки Хаджитошев 4; Екатерина Владимирова
Новоселска, Враца, ул. Димитраки Хаджитошев
14; Тодор Стефанов Тодоров, Враца, ул. Вардар 11,
бл. Околчица 8, ет. 4, ап. 17; Цветелина Стефанова
Иванова, Враца, ул. Вардар 11, бл. Околчица 8,
ет. 4, ап. 17; Николина Борисова Николова (Новоселска), Враца, ул. Леденика 47; Цеца Тодорова
Новоселска (Вълева), Враца, ул. Цар Симеон I,
бл. Калоян 3, вх. Б, ет. 4, ап. 26; Катерина Ценова
Новоселска, Враца, ул. Цар Симеон I, бл. Калоян 3,
вх. Б, ет. 4, ап. 26.
Първо гражданско отделение, № 003592/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр.д. № 3749/2007 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „СОМАТ“ – АД, София, кв. Горубляне, ул. Самоковско шосе 1, срещу Богомил
Радоев Георгиев чрез адвокат Грошев, Бургас, ул.
Л. Каравелов 66.
Първо гражданско отделение, № 005146/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
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№ 319/2008 по описа на Окръжен съд – Пловдив,
подадена от Денчо Иванов Камбуров чрез адвокат
Печева, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, срещу „Лъки
Инвест“ – АД, чрез адвокат Вапцаров, Пловдив,
бул. Шести септември, бл. 1, 159, вх. Б, ет. 1, ап. 2.
Първо гражданско отделение, № 000613/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 76/2008 по описа на Окръжен съд – Благоевград,
подадена от Ванга Янчева Богданова, с. Игралище,
област Благоевград; Ванга Янчева Богданова чрез
Румен Стоянов Богданов, София, район „Изгрев“,
ул. Сто шестдесет и пета 3, Административна сграда на „Монтажи“ – АД, срещу Общинска служба
„Земеделие и гори“, с. Струмяни, област Благоевград; Държавно лесничейство, с. Струмяни, област
Благоевград; Регионално управление на горите,
Благоевград.
Първо гражданско отделение, № 000844/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 979/2007 по описа на Окръжен съд – Бургас,
подадена от „Шел – България“ – ЕАД, чрез адвокат Петкова, София, ул. Стоян Михайловски 26,
срещу Ралин Христов Ралев, Бургас, ул. Шипка
11; Николай Димов Ралев, Бургас, ул. Шипка 11;
Ралин Димов Ралев чрез Николай Димов Ралев,
Бургас, ул. Шипка 11.
Първо гражданско отделение, № 000924/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 627/2008 по описа на Окръжен съд – Добрич,
подадена от Стефанка Иванова Динева чрез адвокат
Динев, София, ул. Денкоглу 11, ет. 1, ап. 5, срещу
Общинска служба „Земеделие и гори“, Балчик, и
контролираща страна община Балчик.
Първо гражданско отделение, № 000937/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 855/2004 по описа на Окръжен съд – Благоевград,
подадена от Магдалина Любенова Парапанова, с.
Огняново, област Благоевград; Красимира Любенова
Делинова, с. Огняново, област Благоевград; Вера
Георгиева Поптомова, гр. Гоце Делчев, ул. Гоце
Делчев 24; Люба Георгиева Иванова, гр. Банкя,
ул. Сочи 16; Митра Георгиева Малеева, с. Балдево,
област Благоевград; Димитър Георгиев Вакареев,
гр. Гоце Делчев, ул. Драма 29; Радка Димитрова
Мързева, с. Огняново, област Благоевград; Цветанка
Александрова Лазарова, с. Огняново, област Благоевград; Никола Александров Ведев, Благоевград, ул.
Христо Смирненски 21, вх. А, срещу ТПК „Никола
Ушев“, с. Гърмен, област Благоевград; Кирил Методиев Калайджиев, гр. Добринище, ул. Елин Пелин
5; Елена Кирилова Калайджиева, гр. Добринище,
ул. Елин Пелин 5; Катя Кирилова Чолева, Банско,
ул. Ген. Стилиян Ковачев 8.
Първо гражданско отделение, № 001134/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 749/2005 по описа на Окръжен съд – Русе, подадена от Севдалина Николова Ангелова, Русе, ул.
Петко Д. Петков 5; Силвия Димитрова Ангелова,
действаща чрез майка си като законен представител
Севдалина Николова Ангелова, Русе, ул. Петко Д.
Петков 5; Мартин Димитров Ангелов, Русе, ул.
Петко Д. Петков 5, срещу Стефан Тодоров Генов
чрез адвокат Коларов, Русе, ул. Борисова 8, ет. 3.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, № 002819/2008
по описа на пето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 1023/2007 по описа на Окръжен съд – Велико
Търново, подадена от Здравка Димитрова Попова
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чрез адвокат Грета Борисова Ганева, София, ул.
Христо Белчев 22, вх. Б, ет. 1; Бисер Николов
Попов чрез адвокат Грета Борисова Ганева, София,
ул. Христо Белчев 22, вх. Б, ет. 1; Атанас Хараламбиев Попов, с. Арбанаси, област Велико Търново,
срещу Николина Александрова Лечева чрез адвокат
Пламена Гаджонова-Ангелова, Горна Оряховица,
ул. Вичо Грънчаров 11А; Катерина Александрова
Николова чрез адвокат Пламена Гаджонова-Ангелова, Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров 11А;
Тодорка Йорданова Петрова, с. Арбанаси, община
Велико Търново; Донка Минчева Попова, с. Арбанаси, община Велико Търново; Екатерина Стефанова
Терзиева, с. Арбанаси, община Велико Търново;
Йорданка Йорданова Стойчева, с. Арбанаси, община Велико Търново; Анастас Димитров Попов,
София, ул. Кораб планина 35, ет. 4; Общинска
служба „Земеделие“, Велико Търново, пл. Център
2, ет. 5, и страна Пенка Атанасова Лечева, Горна
Оряховица, ул. Хан Крум 5, вх. Д.
Второ гражданско отделение, № 004325/2008
по описа на пето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 2018/2007 по описа на Апелативен съд – София,
подадена от Росица Мирчева Якимова, София, ж.к.
Дианабад, бл. 5, вх. В, ет. 4, ап. 50, срещу Емил
Сотиров Васев чрез адвокат Руска Великова, София,
ул. Алабин, 33А, ет. 3, кантора 340.
Второ гражданско отделение, № 000561/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 736/2008 по описа на Окръжен съд – Плевен, подадена от община Плевен, пл. Възраждане 2, Плевен,
срещу държавата, представлявана от министъра на
регионалното развитие и благустройството, София,
ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19, и трето лице
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – ЕАД, Плевен, ул.
Георги Кочев 8а; Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1.
Второ гражданско отделение, № 000568/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 700/2008 по описа на Окръжен съд – Русе,
подадена от ПК „Янтра – Новград“ чрез адвокат
Пламен Тодоров Георгиев, Русе, ул. Бистрица 4,
вх. Б, срещу община Ценово, с. Ценово, област
Русе, ул. Цар Освободител 66.
Второ гражданско отделение, № 000668/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 818/2008 по описа на Окръжен съд – София,
подадена от Общинска служба „Земеделие“, Самоков, ул. Македония 34, срещу Светлана Николова
Василева чрез адвокат Здравко Теофанов, Самоков,
ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Маргарита Георгиева Рьсовска чрез адвокат Здравко Теофанов, Самоков,
ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Сия Любомирова Рьсовска чрез адвокат Здравко Теофанов, Самоков, ул.
Отец Паисий 1, ет. 2; Нина Любомирова Рьсовска
чрез адвокат Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец
Паисий 1, ет. 2; Николина Златкова Рьсовска чрез
адвокат Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец
Паисий 1, ет. 2; Димитър Славчов Рьсовски чрез
адвокат Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Мария Славчова Янчева чрез адвокат Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий
1, ет. 2; Вера Маркова Чавдарова чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Веселина Борисова Чавдарова чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Райничка Борисова Чавдарова чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
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ет. 2; Димитър Борисов Чавдаров чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Стефка Добрева Чавдарова чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Тодорка Веселинова Чавдарова-Маринова
чрез адвокат Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец
Паисий 1, ет. 2; Добринка Веселинова Чавдарова
чрез адвокат Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец
Паисий 1, ет. 2; Тенка Борисова Чавдарова чрез
адвокат Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец
Паисий 1, ет. 2; Петър Димитров Чавдаров чрез
адвокат Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец
Паисий 1, ет. 2; Надя Димитрова Чавдарова чрез
адвокат Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Петър Георгиев Петров чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Иванка Александрова Петрова чрез адвокат Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий
1, ет. 2; Виктор Веселинов Петров чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Веселина Георгиева Янкулова чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2;
Даниела Георгиева Чавдарова-Кирова чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Христина Борисова Бързанова чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Александър Николов Бързанов чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Елена Асенова Кузова чрез адвокат Здравко
Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Евелина Асенова Радойкова-Перфанова чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Момчил Любенов Атанасов чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Бистра Тодорова Манева чрез адвокат Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2;
Любка Методиева Хвърлева чрез адвокат Здравко
Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2;
Калинка Методиева Мембе чрез адвокат Здравко
Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Мирела Димитрова Димитрова чрез адвокат Здравко
Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Мария
Петрова Димитрова чрез адвокат Здравко Теофанов,
Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Петър Георгиев
Димитров чрез адвокат Здравко Теофанов, Самоков,
ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Вера Георгиева Михайлова
чрез адвокат Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец
Паисий 1, ет. 2; Викторина Калди чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Емилия Захариева Господинова чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Екатерина Захариева Филчева чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Марийка Иванова Велина чрез адвокат Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2;
Антония Калди чрез адвокат Здравко Теофанов,
Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Васил Петров
Велин чрез адвокат Здравко Теофанов, Самоков,
ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Анна Петрова Аргилова
чрез адвокат Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец
Паисий 1, ет. 2; Светла Аспарухова Бързанова чрез
адвокат Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Каталина Георгиева Стойкова чрез
адвокат Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец
Паисий 1, ет. 2; Пламен Георгиев Бързанов чрез
адвокат Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец
Паисий 1, ет. 2; Еленка Захариева Попангелова
чрез адвокат Здравко Теофанов, Самоков, ул.
Отец Паисий 1, ет. 2; Петър Захариев Бързанов
чрез адвокат Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец
Паисий 1, ет. 2; Мария Василева Бързанова чрез
адвокат Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паи-
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сий 1, ет. 2; Георги Петров Бързанов чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Румяна Петрова Найденова чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Надежда Георгиева Новакова чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Елена Костадинова Халова чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий
1, ет. 2; Иванка Христова Войнова чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Снежанка Стоилова Кашъмова чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Вяра Боянова Кашъмова чрез адвокат Здравко
Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Боян
Боянов Кашъмов чрез адвокат Здравко Теофанов,
Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Вяра Петрова
Бързанова-Котова чрез адвокат Здравко Теофанов,
Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Горско стопанство – Боровец, Самоков, к.к. Боровец; Регионална
дирекция по горите, София, ул. Аксаков 14.
Второ гражданско отделение, № 000798/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 821/2008 по описа на Окръжен съд – Бургас,
подадена от Иванка Стоянова Василева, с. Винарско, община Камено, ул. В. Левски 3; Мария
Петрова Драгова-Костадинова, с. Винарско, община
Камено, ул. Ганчо Хардалов 6, срещу Господин
Драгов Василев, с. Винарско, община Камено, ул.
В. Левски 5; Динка Петрова Василева, с. Винарско,
община Камено, ул. В. Левски 5; Община Камено,
бул. Освобождение 101, гр. Камено.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, № 002869/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 301/2007 по описа на Окръжен съд – София,
подадена от Анка Димитрова Илиева чрез адвокат Светозар Павлов, София, ж.к. Западен парк,
ул. Злидол 1, бл. 131, вх. 8, ет. 6, ап. 143; Виолета
Никифорова Иванова чрез адвокат Александър
Коларов, София, ул. Цар Асен 11, ет. 2, кантора 11,
срещу Никифор Асенов Никифоров, с. Пожарево,
област София; Димитрина Асенова Никифорова,
с. Пожарево, област София.
Трето гражданско отделение, № 003631/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 601/2005 по описа на Окръжен съд – Плевен,
подадена от Туристическо дружество „Кайлъшка
долина“ чрез адвокат Цецка Цачева, Плевен, ул.
Бъкстон 5, срещу Петър Николов Янчев, Плевен,
ул. Враня 3, ет. 1; Стефан Николов Янчев, Плевен,
ул. Враня 3, ет. 1; Веселина Николова Стоянова,
Плевен, ул. Враня 3, ет. 1, и трето лице „Парк
строй“ – ЕООД, чрез адвокат Камелия Донкова,
Плевен, ул. Бъкстон 5.
Трето гражданско отделение, № 002305/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 1052/2007 по описа на Окръжен съд – Варна,
подадена от Милко Вълчев Вълчанов, Варна, ул.
Панайот Волов 15, вх. А, ет. 2, ап. 4, срещу Димитричка Христова Вълчанова, Варна, ул. Панайот
Волов 15, вх. А, ет. 2, ап. 4.
Трето гражданско отделение, № 000142/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 724/2008 по описа на Окръжен съд – София,
подадена от „Балкан Кейтъринг“ – ООД, чрез
адвокат Магдалена Даракчиева, София, ул. Любен
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Каравелов 68, ет. 3, ап. 7, срещу Христина Димитрова Георгиева чрез адвокат Виолета Христова,
София, ж.к. Стрелбище, бл. 27, вх. Б, ет. 6, ап. 27.
Трето гражданско отделение, № 000344/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 274/2008 по описа на Окръжен съд – София,
подадена от „Челопеч Майнинг“ – ЕАД, чрез адвокат Детелин Линев, София, бул. Евлоги Георгиев
71, вх. А, ет. 3, срещу Николай Георгиев Лумбев
чрез адвокат Ася Иванова, София, ж.к. Люлин,
бл. 705, ап. 46.
Трето гражданско отделение, № 000558/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 714/2008 по описа на Окръжен съд – София, подадена от Венета Митова Пешова чрез адвокат Виолета
Христова, София, ж.к. Стрелбище, бл. 27, вх. Б,
ет. 6, ап. 27, срещу „Балкан Кетъринг“ – ООД,
гр. Елин Пелин, ул. Витоша, сграда „Булгарцвет“.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, № 002633/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 25/2008 по описа на Окръжен съд – Пловдив,
подадена от Министерството на отбраната София
чрез ст. юрисконсулт Мариана Господинова, съдебен
адрес Пловдив, ул. Ген. Радко Димитриев 2, срещу
Симеон Василев Калоферов чрез адвокат Иван
Гогов, съдебен адрес Асеновград, ул. Изложение
11; Поделение 24490, Асеновград, област Пловдив.
Четвърто гражданско отделение, № 003071/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 781/2007 по описа на Окръжен съд – Хасково,
подадена от „В и К“ – ООД, Димитровград, ул.
Захари Зограф 36, срещу Петко Димитров Кирев,
Димитровград, бул. Г. С. Раковски 40-А-6.
Четвърто гражданско отделение, № 003137/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 96/2008 по описа на Апелативен съд – София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, срещу Ангел Георгиев Евдокиев чрез адвокат Илия Илиев, София, ул. Цар Асен 36, ет. 1,
ап. 4; Районен съд – гр. Елин Пелин; Национална
следствена служба, София, бул. Г. М. Димитров 42.
Четвърто гражданско отделение, № 001878/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 1193/2007 по описа на Окръжен съд – Пловдив,
подадена от Георги Стефанов Тонов чрез адвокат
Руска Владимирова, Пловдив, ул. Христо Г. Данов
43, ет. 3, срещу Росица Стефанова Николова чрез
адвокат Иво Бояджиев, Пловдив, ул. Четвърти
януари 34А; Кирил Георгиев Николов чрез адвокат
Иво Бояджиев, Пловдив, ул. Четвърти януари 34А;
Стальо Славчев Славчев чрез адвокат Елеонора
Урбалова, Пловдив, бул. Шести септември 163;
Кръстина Дафинова Славчева чрез адвокат Елеонора Урбалова, Пловдив, бул. Шести септември 163.
Четвърто гражданско отделение, № 001902/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 257/2007 по описа на Окръжен съд – Габрово,
подадена от Пенка Гатева Балевска, София, ж.к.
Илинден, бл. 129, вх. Г, ет. 4, ап. 119; Иван Денчев
Иванов, Габрово, ул. Пролет 21; Яна Стефанова
Балевска, Габрово, ул. Видима 39, вх. Д, ет. 6,
ап. 17; Иван Стефанов Иванов, Севлиево, ул. Иван
Преснаков 16, вх. А, ет. 5, срещу Стоян Неделчев
Конов, с. Сенник, община Севлиево.
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Четвърто гражданско отделение, № 002007/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 449/2007 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, срещу Сергей Костадинов Сергеев, Варна,
м. Сотира 328, и страна Окръжен съд – Варна;
Районен съд – Варна.
Четвърто гражданско отделение, № 002052/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 1183/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Ирена Димитрова Христова, София,
кв. Горубляне, ул. Ален мак 9; Любомир Стефанов
Христов, София, кв. Горубляне, ул. Ален мак 9,
срещу Георги Йорданов Петров, София, ул. Самоковско шосе 32.
Четвърто гражданско отделение, № 002103/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 648/2007 по описа на Окръжен съд – Хасково,
подадена от Фатме Сали Мехмед, Хасково, ул.
Прохлада 1, срещу Осман Орхан Осман, Хасково,
ул. Прохлада 1.
НА 22.І.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, № 000822/2008
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 181/2007 по описа на Апелативен съд – Пловдив,
подадена от „Комекс – ИТ“ – ООД, чрез адвокат
Румен Исов, Пловдив, ул. Софроний Врачански 4,
ет. 2, ап. 4, срещу „Лини старт“ – ООД, Пловдив,
ул. Скайлер 12, ет. 3.
Второ търговско отделение, № 000150/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 897/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Бунай“ – АД, чрез адвокат Димитър
Радев с адрес София, ул. Яворец 4, ет. 1, срещу
ВТП „Хебър“ – АД, чрез адвокат Славея Боева
със съдебен адрес Пловдив, бул. Шести септември
112, вх. А, ет. 1, офис 1.
Второ търговско отделение, № 000181/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 1423/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от ЗПАД „Армеец“ – АД, София, ул.
Стефан Караджа 2, срещу Фонд „Републиканска
пътна ифраструктура“, София, бул. Македония 3;
„Пътстрой“ – ЕООД, Пловдив, ул. Дилянка 35.
Второ търговско отделение, № 000241/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 364/2008 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от ЕТ Елка Лалева Христова с
фирма „Елка Христова“, Русе, ул. Петко Каравелов 7, срещу „Фарин“ – ООД, Добрич, ул. Бойчо
Огнянов 6.
Второ търговско отделение, № 000242/2009 по касационна жалба срещу решението по гр.д. № 337/2008
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от
Фондация „Льо Балкан – България“ чрез адвокат
Елена Делчева с адрес Варна, ул. Р. Димитриев 7А,
ет. 1, ателие 2, срещу „Атлант – 2000“ – ООД, чрез
адвокат Нели Спасова, Варна, бул. Вл. Варненчик
86, ет. 4, ап. 11, и трето лице „Оптима“ – ООД,
Варна, ул. Бенковски 79, ет. 7, ап. 32.
Второ търговско отделение, 000333/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
513/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от ЕТ Петър Георгиев Петров с фирма
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„ЕОС – Такси – Пет ър Пет ров“ чрез а двокат
Магдалена Павлова Колева със съдебен адрес
Димитровград, ул. Цар Борис І № 7, ет. 2, офис
3, срещу Антон Гочев Чакъров, Стара Загора, бул.
М. М. Кусев 9Б.
Второ търговско отделение, 000378/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
615/2008 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Анелия Георгиева Баева чрез адвокат Кирил
Дончев с адрес Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 3, срещу
„Топлофикация Русе“ – АД, Русе, ул. ТЕЦ-изток.
Второ търговско отделение, 000395/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
320/2008 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Лавал“ – ООД, чрез адвокат Симеон
Савчев Славков с адрес Варна, бул. Сливница (Г.
Димитров) 33; „Валентина 2000“ – АД, чрез адвокат Илия Златев със съдебен адрес Варна, бул.
Владислав 277, ет. 4, стая 21.
Второ търговско отделение, 000705/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3089/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Даниела Александрова Гелова чрез адвокат
Борислав Михайлов със съдебен адрес София, ул.
Цар Асен 5, ет. 1, ап. 7; Мартин Кирилов Гелов чрез
майка и законен представител Даниела Александрова Гелова, чрез адвокат Борислав Михайлов със
съдебен адрес София, ул. Цар Асен 5, ет. 1, ап. 7;
Кристиян Кирилов Гелов чрез майка и законен
представител Даниела Александрова Гелова чрез
адвокат Борислав Михайлов със съдебен адрес
София, ул. Цар Асен 5, ет. 1, ап. 7, срещу ЗПАД
„Булстрад“, София, ул. Позитано 5, и контролираща
страна дирекция „Социално подпомагане“ – община
Самоков, ул. Македония 34.
Второ търговско отделение, 000268/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
486/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Обединена българска банка“ – АД,
София, ул. Света София 5, срещу ЕТ Рада Манева
Величкова с фирма „Динамик – Рада Величкова“
чрез адвокат Иван Няголов със съдебен адрес,
Велико Търново, ул. Васил Левски 27В.
НА 25.І.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 005033/2007 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3511/2003 по описа на Софийски градски съд, подадена от Калоян Любомиров Малинов, София,
ул. Хемус 37, бл. 24, вх. Б, ет. 3, ап. 32; Димитри
Владимиров Малинов чрез адвокат Илиев, София,
ул. Цар Асен 36, ет. 1, ап. 4.
Първо гражданско отделение, 002685/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
97/2008 по описа на Окръжен съд Търговище, подадена от Иванка Любенова Кършелова, Търговище,
ул. Митко Палаузов 8, вх. Б, ет. 4, ап. 7; Елина
Филева Кършелова, Търговище, ул. Митко Палаузов
8, вх. Б, ет. 4, ап. 7; Светлана Филева Борисова,
София, ул. Генерал Гурко 27, вх. Б, ет. 4; Еленка
Иванова Хаджиева, Варна, ул. Капитан Тодор Соларов 39; адвокат Тотка Добрева, пълномощник на
касаторите, Търговище, Адвокатска колегия, срещу
Община Търговище.
Първо гражданско отделение, 002883/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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1792/2007 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Проинвекс“ – ЕООД, София чрез
адвокат Петър Петров, София, Търговски дом,
кантора 123 – съдебен адрес, срещу дирекция
„Материално техническо осигуряване и социално
обслужване“ към Министерството на вътрешните
работи, София, ул. Княз Борис І № 124.
Първо гражданско отделение, 003504/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
80/2008 по описа на Окръжен съд Кърджали, подадена от Иванка Стефанова Иванова чрез адвокат
Милена Караманолова, Кърджали, ул. Булаир 14А;
Иванка Стефанова Иванова, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 47, вх. Д, ет. 4, ап. 98, срещу Община
Кърджали, бул. България 41.
Първо гражданско отделение, 004859/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1170/2006 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Станка Николова Салем чрез адвокат Иванова,
Варна, ул. Иван Вазов 35, ет. 3, срещу Димитра
Ласкова Кръстева чрез адвокат Станчев, Варна,
ул. Хан Крум 23, партер.
Първо гражданско отделение, 000121/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1530/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Районна потребителна кооперация“ Наркооп – Пловдив“ чрез адвокат Руменов, Пловдив,
ул. Княз Александър І № 41; Община Пловдив, пл.
Стефан Стамболов 1, Пловдив.
Първо гражданско отделение 000144/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1405/2007 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Христо Василев Илиев, София,
ул. Иречек 10В; Йорданка Тодорова Хаджиева,
София, ул. Иречек 10В; Теодор Христов Василев
чрез адвокат Бойко Братанов, София, ул. Славянска 35, ет. 2, срещу Стоян Мирков Мирков чрез
адвокат Екатерина Иванова, София, ул. Алабин 42,
ет. 1 – съдебен адрес; Анастасия Денева Миркова
чрез адвокат Екатерина Иванова, София, ул. Алабин
42, ет. 1 – съдебен дарес; Мирко Георгиев Мирков
чрез адвокат Екатерина Иванова, София, ул. Алабин
42, ет. 1 – съдебен адрес; Параскева Владимирова
Кучева чрез адвокат Екатерина Иванова, София, ул.
Алабин 42, ет. 1 – съдебен адрес; Иво Владимиров
Цеков чрез адвокат Екатерина Иванова, София, ул.
Алабин 42, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 000434/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
658/2001 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Златка Велева Тафрова, Пловдив, ул.
Подем 1; Костадин Рангелов Тафров, с. Брани поле,
област Пловдив, ул. Орфей 14; Василка Рангелова
Нецова, с. Брани поле, област Пловдив, ул. Звездец
8; Георги Рангелов Тафров, с. Брани поле, област
Пловдив, ул. Черно море 25; Мария Рангелова Тафрова, с. Брани поле, област Пловдив, ул. Победа
1; Богдана Рангелова Андреева-Тафрова, с. Брани
поле, област Пловдив, ул. Победа 1; Мария Иванова
Тафрова-Маламова, Пловдив, ул. Калина 65, ет. 2,
ап. 4; Недялка Иванова Капитанова, с. Брани поле,
област Пловдив; Георги Иванов Дивров, с. Брани
поле, област Пловдив; Стефка Иванова Геранлиева, с. Брани поле, област Пловдив; адвокат Витка
Дърмонска, Пловдив, дом Левски, ет. 1, стая 8.
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Първо гражданско отделение, 000459/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2297/2002 по описа на Апелативен съд София, подадена от Здравка Андреева Мусева лично и като
пълномощник на Емил Емилов Нинов, София,
ул. Стара планина 46; Емил Емилов Нинов чрез
Здравка Андреева, София, ул. Стара планина 46;
Александър Андреев Андреев, София, ул. Стара
планина 46, срещу Илия Иванов Тодоров с фирма
ЕТ „Валтроник“, Враца, ж. к. Дъбника, бл. Орбита
8, вх. А, ап. 22; Валери Илиев Тодоров с фирма ЕТ
„Валтроник – Валери Тодоров“, Враца, ул. Хаджи
Тошина 32; ЕТ „Валтроник – Венцислав Василев“
чрез Венцислав Върбанов Василев, Враца, ж. к.
Дъбника, бл. 6, вх. А, ап. 5.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 002913/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 219/2008 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Георги Росенов Златков, с. Орехово,
област Смолян, срещу Регионална дирекция по
горите, Смолян, ул. Първи май 2; Държавно горско
стопанство, с. Хвойна, област Смолян; Общинска
служба „Земеделие“, Чепеларе, област Смолян.
Второ гражданско отделение, 003120/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
697/2007 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена
от Ангел Димитров Терзиев, с. Орехово, община
Чепеларе, област Смолян; Георги Костадинов Янков, с. Орехово, община Чепеларе, област Смолян,
срещу Общинска служба „Земеделие“, Чепеларе,
област Смолян; Държавно горско стопанство, с.
Хвойна, област Смолян; Регионална дирекция по
горите Смолян, ул. Първи май 2.
Второ гражданско отделение, 003124/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1079/2007 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Венко Христов Иванов, Враца, ул. Г. С. Раков
ски 17, срещу Бойка Нанова Иванова чрез адвокат
Димитър Върганов, Враца, ул. Мито Цветков 2,
кантора 13; Цветана Спасова Коцовска, Враца, ул.
Г. С. Раковски 17.
Второ гражданско отделение, 003244/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
644/2007 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена
от Шефки Хашимов Башев, с. Букова поляна, област Смолян, срещу Общинска служба „Земеделие“,
Мадан, област Смолян; Регионална дирекция по
горите, Смолян, ул. Първи май 2; Държавно горско
стопанство, Златоград, област Смолян.
Второ гражданско отделение, 004629/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
69/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена
от Агенция „Митници“, София, ул. Г. С. Раковски
47, срещу Красимир Иванов Каменов, Видин, ул.
Братя Миладинови 2.
Второ гражданско отделение, 000027/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
607/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Мария Евтимова Маркова чрез адвокат
Ангел Гяуров, Пазарджик, ул. Цар Самуил 28, кантора 14; Стоян Николов Марков чрез адвокат Ангел
Гяуров, Пазарджик, ул. Цар Самуил 28, кантора 14,
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срещу Паца Ефтимова Христева, Панагюрище, ул.
Стоян Луков 2А; Илия Луков Христев, Панагюрище,
ул. Стоян Луков 2А.
Второ гражданско отделение, 000065/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
838/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Марийка Тодорова Марулева чрез адвокат Минко
Стефанов, Сливен, бул. Цар Освободител 5; Вангел Тодоров Лолов чрез адвокат Минко Стефанов,
Сливен, бул. Цар Освободител 5; Панаю Тодорова
Апостолова чрез адвокат Минко Стефанов, Сливен,
бул. Цар Освободител 5; Георги Тодоров Лолов чрез
адвокат Минко Стефанов, Сливен, бул. Цар Освободител 5, срещу Общинска служба „Земеделие“,
Несебър; Община Несебър.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 002899/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 161/2008 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Илия Антонов Матов чрез адвокат
Мариана Минчева със съдебен адрес Пловдив,
бул. Шести септември 153, ет. 2; Николай Антонов
Матов чрез адвокат Мариана Минчева със съдебен
адрес Пловдив, бул. Шести септември 153, ет. 2,
срещу Горовладелска производителна кооперация
„Карлък – СС“, с. Солища, с. Широка лъка, област
Смолян.
Трето гражданско отделение, 004472/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1483/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Мария Тодорова Таскова чрез адвокат
Величка Василева със съдебен адрес Пловдив, Дом
„Васил Левски, ет. 1, Кантора 16, срещу Общинска
служба земеделие и гори „Родопи“, Пловдив, ул.
Райко Даскалов 45, ет. 3; Държавно лесничейство,
Пловдив, бул. Шести септември 93, и контролираща
страна Регионално управление на горите, Пловдив,
бул. Санкт Петербург 57.
Трето гражданско отделение, 004714/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
410/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Стефана Николова Цветкова, с. Орехово,
община Чепеларе, област Смолян; Невена Иванова
Атанасова, с. Орехово, община Чепеларе, област
Смолян, срещу Общинска служба „Земеделие и
гори“, Чепеларе; Държавно лесничейство, с. Хвойна,
област Смолян; Регионално управление на горите,
Смолян, ул. Първи май 2.
Трето гражданско отделение, 001529/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
84/2007 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Господин Вълчев Колев, с. Хитово, област
Добрич, срещу Христина Димитрова Георгиева, с.
Хитово, област Добрич; Иванка Атанасова Никова,
гр. Тервел, ул. Никола Вапцаров 5, вх. Б, ет. 3; Яна
Атанасова Караиванова, Балчик, ул. Георги Бенковски 29; Гина Атанасова Димитрова, Добрич, ул.
Д-р К. Стоилов 3; Марийка Атанасова Радинова, с.
Хитово, област Добрич; Елка Димитрова Тодорова,
Каварна, ул. Братя Миладинови 5; Атанаска Димитрова Ганева, Добрич, ж. к. Добротица, бл. 16,
вх. Г, ап. 10.
Трето гражданско отделение, 001616/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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485/2007 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от „Тракия Агро Комерс“ – ООД, с. Радиево,
област Хасково, срещу Гочо Русев Митков, Стара
Загора, ул. Росица 2; Димитринка Иванова Миткова,
Стара Загора, ул. Росица 2.
Трето гражданско отделение, 001668/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
18/2008 по описа на Окръжен съд Търговище, подадена от Сали Салимов Шабанов, гр. Върбица, област
Шумен, ул. М. Палаузов 9, срещу Али Мехмедов
Юмеров, с. Плъстина, община Омуртаг.
Трето гражданско отделение, 002204/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 136/2007 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Исмаил Халилов Сельошев, Доспат,
ул. Рожен 20, срещу Държавно лесничейство, гр.
Доспат, и страна Министерството на регионалното развитие и благоустройството, София, ул.
Св св. Кирил и Методи 17 – 19; председателят на
Държавна агенция по горите, София, бул. Христо
Ботев 55.
Трето гражданско отделение, 000214/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1143/2007 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена
от Атанас Матеев Матеев, Каварна, бул. Добротица
34, вх. А, ет. 4; Пламенка Янева Матеева, Каварна,
бул. Добротица 34, вх. А, ет. 4, срещу Венцислав
Христов Арабаджиев, Добрич, ул. Георги Кирков
20, ет. 5, ап. 16.
Трето гражданско отделение, 000357/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
874/2006 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Йордан Атанасов Димитров чрез адвокат Даниела Елдърова със съдебен адрес Пловдив, бул. Шести септември 148, ет. 2, срещу Величка Лазарова Вълчева чрез адвокат Християна
Вангелова, Асеновград, ул. Цар Асен Втори 1; Ангел Димитров Ангелов чрез адвокат Християна
Вангелова, Асеновград, ул. Цар Асен Втори 1; Мариана Василева Димитрова чрез адвокат Християна Вангелова, Асеновград, ул. Цар Асен Втори 1;
Йордан Георгиев Паунов чрез адвокат Християна
Вангелова, Асеновград, ул. Цар Асен Втори 1; Величка Петрова Паунова чрез адвокат Християна
Вангелова, Асеновоград, ул. Цар Асен Втори 1;
Росица Христева Аргирова чрез адвокат Християна Вангелова, Асеновград, ул. Цар Асен Втори 1;
Светла Борисова Кацарова чрез адвокат Християна Вангелова, Асеновград, ул. Цар Асен Втори 1;
Петра Георгиева Христева чрез адвокат Християна
Вангелова, Асеновград, ул. Цар Асен Втори 1;
Йордан Димитров Христов чрез адвокат Християна Вангелова, Асеновград, ул. Цар Асен Втори 1;
Таня Атанасова Петкова чрез адвокат Християна
Вангелова, Асеновград, ул. Цар Асен Втори 1;
Цветана Стоянова Иванова чрез адвокат Християна Вангелова, Асеновград, ул. Цар Асен Втори 1;
Йордан Желязков Начев чрез адвокат Християна
Вангелова, Асеновград, ул. Цар Асен Втори 1; Филип Петров Янков чрез адвокат Ивон Чамбова със
съдебен адрес Пловдив, бул. Шести септември 158,
ет. 2, и трето лице Иванка Стоилова Начева, с.
Козаново, област Пловдив; Станка Христева Тонева, с. Козаново, област Пловдив; Снежана Стоянова Гурдева, с. Козаново, област Пловдив; Даниел
Йорданов Колев, с. Козаново, област Пловдив;
Борис Ангелов Петков, с. Козаново, област Плов-
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див; Атанас Кирилов Петров, с. Козаново, област
Пловдив; Филип Петков Начев, с. Козаново, област
Пловдив; Катя Иванова Георгиев, с. Козаново,
област Пловдив; Георги Владимиров Георгиев, с.
Козаново, област Пловдив; Катя Георгиева Димитрова, с. Козаново, област Пловдив; Дончо Тодоров
Благоев, с. Козаново, област Пловдив; Мария Костадинова Георгиева, с. Козаново, област Пловдив;
Росица Стоилова Вълкова, с. Козаново, област
Пловдив; Милко Стоилов Кокудев, с. Козаново,
област Пловдив; Йордан Георгиев Вълков, с. Козаново, област Пловдив; Сашо Методиев Казаров,
с. Козаново, област Пловдив; Запрян Павлов Павлов, с. Козаново, област Пловдив; Сашо Атанасов
Падалов, с. Козаново, област Пловдив, ул. Освобождение 5; Николина Атанасова Димитрова, с.
Козаново, област Пловдив; Зоя Йорданова Колева,
с. Козаново, област Пловдив; Ирина Иванова Колева, с. Козаново, област Пловдив; Славка Янева
Йорданова, с. Козаново, област Пловдив; Мария
Мирчева Димитрова, с. Козаново, област Пловдив;
Борис Атанасов Димитров, с. Козаново, област
Пловдив; Борис Иванов Тонев, с. Козаново, област
Пловдив; Янка Дмитрова Тодорова, с. Козаново,
област Повдив; Ангел Иванов Тодоров, с. Козаново, област Пловдив; Атанаска Ангелова Тодорова,
с. Козаново, област Пловдив; Йордан Ангелиев
Тодоров, с. Козаново, област Пловдив; Петко Димитров Василев, с. Козаново, област Пловдив;
Софка Димова Кацарова, с. Козаново, област Пловдив; Васил Костадинов Вълчев, с. Козаново, област
Пловдив; Димо Василев Вълчев, с. Козаново, област
Пловдив; Христина Георгиева Петкова, с. Козаново, област Пловдив; Васил Спасов Петков, с. Козаново, област Пловдив; Йордан Янев Аргиров, с.
Козаново, област Пловдив; Йорданка Кузмова
Киркова, с. Козаново, област Пловдив; Красимир
Василев Кирков, с. Козаново, област Пловдив;
Кузма Динков Петков, с. Козаново, област Пловдив;
Атанас Ангелов Петков, с. Козаново, област Пловдив; Иринка Атанасова Петкова, с. Козаново, област
Пловдив; Ангел Атанасов Петков, с. Козаново,
област Пловдив; Атанас Димитров Тянев, с. Козаново, област Пловдив; Тодор Димитров Тянев, с.
Козаново, област Пловдив; Снежа Руменова Чимбова, с. Козаново, област Пловдив; Емил Райчев
Чамбов, с. Козаново, област Пловдив; Никола
Костадинов Николов, с. Козаново, област Пловдив;
Недялка Стефанова Николова, с. Козаново, област
Пловдив; Дамян Жеков Чимбов, с. Козаново, област
Пловдив; Захарина Дамянова Чимбова, с. Козаново, област Пловдив; Ангел Йорданов Колев, с.
Козаново, област Пловдив; Георги Николов Георгиев, с. Козаново, област Пловдив; Василка Иванова Георгиева, с. Козаново, област Пловдив;
Елена Николова Йорданова, с. Козаново, област
Пловдив; Христина Атанасова Славчева, с. Козаново, област Пловдив; Георги Ангелов Мандев, с.
Козаново, област Пловдив; Златка Стефанова Караджова, с. Козаново, област Пловдив; Янка Иванова Йорданова, с. Козаново, област Пловдив;
Величка Емилова Кокудева, с. Козаново, област
Пловдив; Стоил Митков Кокудев, с. Козаново,
област Пловдив; Георги Йорданов Вълков, с. Козаново, област Пловдив; Иванка Николова Вълкова, с. Козаново, област Пловдив; Иванка Йорданова Кайрони, с. Козаново, област Пловдив; Петър
Йорданов Димитров, с. Козаново, област Пловдив;
Иван Георгиев Иванов, с. Козаново, област Пловдив, ул. Рожен 3; Йордан Георгиев Иванов, с. Крушево, ул. Втора 6, община Първомай; Йордан Ге-
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оргиев Иванов чрез Иван Георгиев Иванов, с.
Козаново, област Пловдив, ул. Рожен 3; Васил
Атанасов Василев, с. Козаново, област Пловдив;
Атанаска Димитрова Иванова, с. Козаново, област
Пловдив; Йорданка Борисова Тонева, с. Козаново,
област Пловдив; Василка Стефанова Тодорова, с.
Козаново, област Пловдив; Йордан Георгиев Тодоров, с. Козаново, област Пловдив; Елена Христева
Атанасова, с. Козаново, област Пловдив; Петър
Костадинов Атанасов, с. Козаново, област Пловдив;
Костадин Петров Атанасов, с. Козаново, област
Пловдив; Иван Владимиров Колев, с. Козаново,
област Пловдив; Руска Иванова Колева, с. Козаново, област Пловдив; Никола Атанасов Трифонов,
с. Козаново, област Пловдив; Станка Янкова Йорданова, с. Козаново, област Пловдив; Мария Йорданова Ангелова, с. Козаново, област Пловдив;
Сашо Борисов Кацаров, с. Козаново, област Пловдив; Ирина Борисова Кацарова, с. Козаново, област
Пловдив; Минчо Сашев Кацаров, с. Козаново,
област Пловдив; Никола Алексиев Христев, с. Козаново, област Пловдив; Загора Георгиева Христева, с. Козаново, област Пловдив; Милка Стоянова
Адамова, с. Козаново, област Пловдив; Стефан
Младенов Адамов, с. Козаново, област Пловдив;
Ангел Димитров Ангелов, с. Козаново, област
Пловдив; Мария Гатева Ангелова, с. Козаново,
област Пловдив; Андреан Йорданов Йорданов, с.
Козаново, област Пловдив; Тодорка Христева Ходжева, с. Козаново, област Пловдив; Петра Василева Ангелова, с. Козаново, област Пловдив; Йордан
Николов Йорданов, с. Козаново, област Пловдив;
Василка Спасова Йорданова, с. Козаново, област
Пловдив; Марийка Георгиева Петкова, с. Козаново,
област Пловдив; Елена Кирева Янева, с. Козаново,
област Пловдив; Александър Янев Янев, с. Козаново, област Пловдив; Василка Трендафилова
Ковачева, с. Козанова, област Пловдив; Елена
Вълкова Йорданова, с. Козаново, област Пловдив;
Събка Апостолова Иванова, с. Козаново, област
Пловдив; Атанаска Андреева Василева, с. Козаново, област Пловдив; Хасан Реджебов Дългъчев, с.
Козаново, област Пловдив; Фанка Борисова Дългъчева, с. Козаново, област Пловдив; Стефанка
(Стефка) Борисова Ангелова, с. Козаново, област
Пловдив; Емил Георгиев Йорданов, с. Козаново,
област Пловдив; Атанаска Запрянова Павлева, с.
Козаново, област Пловдив; Павлю Георгиев Павлов,
с. Козаново, област Пловдив; Иван Христов Андонов, с. Козаново, област Пловдив; Иван Митков
Гурдев, с. Козаново, област Пловдив; Красимир
Младенов Адамов, с. Козаново, област Пловдив;
Ваня Лилова Андонова, с. Козаново, област Пловдив; Георги Атанасов Георгиев, с. Козаново, област
Пловдив; Делка Маринова Георгиева, с. Козаново,
област Пловдив; Елена Богданова Бозева, с. Козаново, област Пловдив; Богдан Василев Бозев, с.
Козаново, област Пловдив; Невена Филипова Кичукова, с. Козаново, област Пловдив; Иван Стоянов
Кичуков, с. Козаново, област Пловдив; Милко
Иванов Кичуков, с. Козаново, област Пловдив;
Йордан Ангелов Мандев, с. Козаново, област Пловдив; Янка Вълчева Мандева, с. Козаново, област
Пловдив; Жанета Николова Мандева, с. Козаново,
област Пловдив; Чавдар Еленов Коджебашев, с.
Козаново, област Пловдив; Атанас Сотиров Пиронков, с. Козаново, област Пловдив; Йорданка
Ангелова Петкова, с. Козаново, област Пловдив;
Асен Петков Атанасов, с. Козаново, област Пловдив;
Николина Панайотова Атанасова, с. Козаново,
област Пловдив; Нина Асенова Атанасова, с. Ко-
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заново, област Пловдив; Павел Иванов Георгиев,
с. Козаново, област Пловдив; Атанаска Иванова
Георгиева, с. Козаново, област Пловдив; Марияна
Илиева Георгиева, с. Козаново, област Пловдив;
Георги Павлов Георгиев, с. Козаново, област Пловдив; Димитър Стоянов Тръмбев, Асеновград, ул.
Хан Крум 13; Фанка Иванова Тръмбева, Асенов
град, ул. Хан Крум 13; Недялка Ангелова Колева,
с. Козаново, област Пловдив; Василка Христева
Ходжева, с. Козаново, област Пловдив; Анелия
Ангелова Господинова, с. Козаново, област Пловдив;
Златка Стефанова Караджова, с. Козаново, област
Пловдив; Севда Атанасова Сабихова, с. Козаново,
област Пловдив; Даниела Атанасова Караджова, с.
Козаново, област Пловдив; Петра Василева Ангелова, с. Козаново, област Пловдив; Йордан Николов
Ангелов, с. Козаново, област Пловдив; Ана Николова Николова, с. Рогош, област Пловдив; Петко
Николов Стойчев, с. Козаново, област Пловдив;
Борис Ангелов Петков, с. Козаново, област Пловдив.
Трето гражданско отделение, 000540/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
142/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от „Пилси“ – ЕООД (несъстоятелност),
представлявано от синдика Красимир Петров Иванов, Неделино, област Смолян, срещу Красимир
Иванов Михайлов, с. Средец, община Неделино,
област Смолян.
Трето гражданско отделение, 000905/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2122/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Димитър Петков Димитров, Варна, ул. Антон
Страшимиров 1, ет. 1, ап. 2, срещу Петя Красимирова Петрова чрез адвокат Николай Ташев, Варна,
бул. Владислав Варненчик 10.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 000973/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1945/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Българска социалдемократическа партия с
председател Йордан Ангелов Нихризов чрез адвокат Илия Ризов, София, ул. Деян Белишки, бл. 4,
ап. 60, срещу Лидия Севдова Иванова, София, ул.
Неофит Рилски 39; Божидар Севдов Иванов, София,
ул. Неофит Рилски 39; Христо Андреев Лулчев чрез
особен представител адвокат Полина Савова, София, ул. Раковска 127; Екатерина Андреева Лулчева
чрез особен представител адвокат Полина Савова,
София, ул. Раковска 127; Иванка Андреева Лулчева
чрез особен представител адвокат Полина Савова,
София, ул. Раковска 127; Никола Кулев чрез особен представител адвокат Полина Савова, София,
ул. Раковска 127; Владимир Кулев чрез особен
представител адвокат Полина Савова, София, ул.
Раковска 127; Петя Кулева чрез особен представител адвокат Полина Савова, София, ул. Раковска
127; Столична община, София, ул. Московска 33;
Министерство на финансите, София, ул. Раковски
102; държавата чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 17 – 19.
Четвърто гражданско отделение, 002928/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
426/2007 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена
от Райна Стефанова Иванова, Дряново, ул. Янко
Дряновец 4, срещу Павел Борисов Цонев, Дряново,
ж. к. Успех, бл. 6, ет. 4; Стойчо Иванов Стойчев,
Дряново, ул. Г. С. Раковски 2.
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Четвърто гражданско отделение, 003250/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 172/2008 по описа на Окръжен съд Смолян,
пода дена о т Дими т ър Трен дафи лов Керкелов
чрез адвокат Недка Пакулева, Чепеларе, област
Смолян, ул. Васил Дечев 24А, х-л „Здравец“; Дона
Крумова Керкелова чрез адвокат Недка Пакулева,
Чепеларе, област Смолян, ул. Васил Дечев 24А,
х-л „Здравец“; Босилка Иванова Петрова чрез
адвокат Недка Пакулева, Чепеларе, област Смолян, ул. Васил Дечев 24А, х-л „Здравец“; Елена
Петрова Дилова чрез адвокат Недка Пакулева,
Чепеларе, област Смолян, ул. Васил Дечев 24А,
х-л „Здравец“; Катерина Панайотова Керкелова
чрез адвокат Недка Пакулева, Чепеларе, област
Смолян, ул. Васил Дечев 24А, х-л „Здравец“, срещу
Общинска служба „Земеделие и гори“, Чепеларе,
област Смолян; Държавно лесничейство, с. Хвойна,
област Смолян; Регионално управление на горите,
Смолян, ул. Първи май 2.
Четвърто гражданско отделение, 003826/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
753/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Николай Кънчев Николов със съдебен адрес
София, бул. Витоша 1А, ТД, кантора 130 – адвокат
Станков; „Ставрос Савва Си. Оу“ – ООД, чрез
адвокат Веселин Мендизов, Бургас, ул. Цар Самуил 12В, срещу Запрян Петров Илиев, Поморие,
ул. Мусала 26А; Руска Златева Грозева, Бургас,
к/с Изгрев, бл. 40, вх. 1, ет. 2, ап. 5; Костадинка
Петрова Стоянова, с. Маринка, област Бургас, ул.
М. Герджиков 42; Стоянка Петрова Стоянова, с.
Маринка, област Бургас, ул. Оборище 16; Вангелия
Петрова Георгиева, с. Каменар, област Бургас;
Христо Алексиев Христов, Бургас, ул. Пробуда 6,
вх. Б, ет. 3; Георги Костадинов Георгиев, Бургас,
к/с Братя Миладинови, бл. 129, вх. Б, ет. 3, ап. 15;
Кирил Георгиев Кирязов със съдебен адрес Поморие,
ул. Македония 7 – адвокат Топазлиева; Станимир
Кънчев Николов със съдебен адрес София, бул.
Витоша 1А, ТД, кантора 130 – адвокат Станков.
Четвърто гражданско отделение, 003607/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1285/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Министерски съвет, София, бул. Дондуков 1, срещу Елка Кюлева Христова, София, кв.
Кремиковци, ул. Света Петка 16; Министерство на
държавната администрация и административната
реформа (МДААР), София, ул. Аксаков 1.
Четвърто гражданско отделение, 005061/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
62/2008 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена
от Боян Илиев Рундев, Сливен, ул. Клуцохор, бл. 2,
вх. Б, ап. 17, срещу ОУ „Хаджи Димитър“, с. Бяла,
област Сливен.
Четвърто гражданско отделение, 005033/2008
по описа на пето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
220/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Незабравка Стоянова Радина чрез адвокат
Недка Пакулева, Чепеларе, област Смолян, ул. Васил
Дечев 24А, х-л „Здравец“, срещу Общинска служба
„Земеделие и гори“, Чепеларе, област Смолян; Дър
жавно лесничейство, с. Хвойна, област Смолян;
Регионално управление на горите – Смолян, ул.
Първи май 2.
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Четвърто гражданско отделение, 000093/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
281/2008 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Румяна Христова Костова чрез пълномощник Славомир Славов, Търговище, адвокатска
колегия – ул. Лилия 4; Красимир Христов Атанасов
чрез пълномощник Славомир Славов, Търговище,
адвокатска колегия – ул. Лилия 4, срещу Иванчо
Петров Христов, Търговище, бул. М. Андрей 85, вх. Е,
ет. 3, ап. 9; Гинка Ангелова Христова, Търговище,
бул. М. Андрей 85, вх. Е, ет. 3, ап. 9.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 000142/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
522/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от „Екострой метал“ – ЕООД, представлявано от Стефан Асенов Кехайов, Хасково, ж. к.
Орфей, бл. 10, ап. 2; „Екострой метал“ – ЕООД,
представлявано от Стефан Асенов Кехайов чрез
адвокат Венета Русева, Смолян, бул. България 3,
ет. 1, офис 126, срещу ЕТ Илия Дялков Илиев с
фирма „Делчо – син Илия Дялков“, Чепеларе, ул.
Мрамор 20.
Първо търговско отделение, 000509/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
718/2008 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Гама проект“ – АД, представлявано от Добромир Христов Георгиев, Габрово,
ул. Орловска 164, срещу „Топлофикация – Габрово“ – ЕАД, Габрово, ул. Индустриална 6.
Първо търговско отделение, 000536/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
991/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Елфарма“ – АД, представлявано от
Огнян Иванов Донев, София, ул. Илиенско шосе 16;
„Елфарма“ – АД, представлявано от Огнян Иванов
Донев чрез адвокат Венелин Гачев, София, ул. Хан
Крум 19, срещу „Биофарм“ – ООД, представлявано
от Ангел Петров Кирков, София, ул. Триадица 5А;
„Биофарм“ – ООД, представлявано от Ангел Петров
Кирков чрез адвокат Румянка Славчева, София,
ул. Триадица 5А; „Корал – инвест“ – ЕООД, в несъстоятелност, представлявано от синдика Веселин
Луканов Банков, София, ул. Ивайло 23.
НА 26.І.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 002301/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2084/99 по описа на Софийски градски съд, подадена от Иванка Данаилова Дечева, София, ж. к.
Яворов, бл. 19, вх. Г, партер (сем. Веса Телиева);
Иванка Данаилова Дечева чрез адвокат Трандев,
София, ул. Граф Игнатиев 23, ет. 2 срещу Тодорка
Николова Василева, София, бул. Христо Ботев 76,
ет. 1, ап. 2, и трето лице Столична община, район
„Банкя“, София, ул. Московска 33.
Първо гражданско отделение, 004554/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
273/2007 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Петер Хофман чрез адвокат Стоянов, София,
ул. Любен Каравелов 5; Сибиле Хофман чрез адвокат Стоянов, София, ул. Любен Каравелов 5,
срещу Георги Николов Лилов, с. Голяма Желязна,
област Ловеч.
Първо гражданско отделение, 004633/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
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146/2007 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от Огнян Радославов Деспотов, Видин, ул. Пазарска
15, срещу Агнес Борисова Средкова, София, ж. к.
Илинден, бл. 129, вх. Г, ет. 2, ап. 107.
Първо гражданско отделение, 005301/2008 по
описа на пето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1153/2007 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Христофор Маринов Рогожеров чрез адвокат
Фанкова, Русе, бул. Фердинанд 4, ет. 1, срещу Никола Стоянов Стоянов чрез адвокат Пантелеев, Русе,
ул. Хан Кубрат 1, ет. 1, ст. 105; Мариана Петрова
Маринова чрез адвокат Пантелеев, Русе, ул. Хан
Кубрат 1, ет. 1, ст. 105.
Първо гражданско отделение, 000017/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
125/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Станислав Димов Танев чрез адвокат
Желязков, Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 81,
вх. А, ет. 1, срещу Красимира Маринова Мичева чрез
адвокат Желева, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър
Асенов 87, ет. 2, офис 3А; Дражко Димов Мичев
чрез адвокат Желева, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 87, ет. 2, офис 3А; Марушка Иванова
Иванова чрез адвокат Желева, Стара Загора, ул.
Хаджи Димитър Асенов 87, ет. 2, офис 3А; Антон
Ганчев Димитров чрез адвокат Желева, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 87, ет. 2, офис 3А;
Севдалин Енчев Савов чрез адвокат Желева, Стара
Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 87, ет. 2, офис
3А; Таня Минева Петрова чрез адвокат Желева,
Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 87, ет. 2,
офис 3А; Пламен Славчев Петров чрез адвокат
Желева, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов
87, ет. 2, офис 3А; Велина Митрева Танева, Стара
Загора, ул. Никола Кожухаров 2, вх. В, ет. 8, ап. 70.
Първо гражданско отделение, 000144/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1405/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Христо Василев Илиев, София, ул.
Иречек 10В; Йорданка Тодорова Хаджиева, София, ул. Иречек 10В; Теодор Христов Василев чрез
адвокат Бойко Братанов, София, ул. Славянска
35, ет. 2, срещу Стоян Мирков Мирков чрез адвокат Екатерина Иванова, София, ул. Алабин 42,
ет. 1 – съдебен адрес; Анастасия Денева Миркова
чрез адвокат Екатерина Иванова, София, ул. Алабин
42, ет. 1 – съдебен дарес; Мирко Георгиев Мирков
чрез адвокат Екатерина Иванова, София, ул. Алабин
42, ет. 1 – съдебен адрес; Параскева Владимирова
Кучева чрез адвокат Екатерина Иванова, София, ул.
Алабин 42, ет. 1 – съдебен адрес; Иво Владимиров
Цеков чрез адвокат Екатерина Иванова, София, ул.
Алабин 42, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 000272/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
619/2008 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена
от Общинска служба „Земеделие“, Шабла; Община
Шабла чрез адвокат Тенев, Добрич, ул. Д-р К. Стоилов 5, ет. 1, кантора 4, срещу Фетие Сали Юсеин,
Добрич, ул. Оп. Димитър Ковачев 10, вх. Б, ап. 1.
Първо гражданско отделение, 000316/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1035/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Надежда Димитрова Василева чрез адвокат
Ташев, Варна, бул. Владислав 10; Стефан Димитров Чардаклиев чрез адвокат Ташев, Варна, бул.
Владислав 10, срещу Общинска служба „Земеделие
и гори“, Варна, бул. Осми приморски полк 110;
Община гр. Белослав, ул. Цар Симеон Велики 23.
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Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 002902/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1381/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Минка Ангелова Илиева чрез адвокат
Бистра Стоянова, Асеновград, ул. Цар Иван Асен
ІІ № 22 – съдебен адрес, срещу Христо Димитров
Славов чрез адвокат Християна Вангелова, Асеновград, ул. Пирин 4.
Трето гражданско отделение, 004090/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
422/2007 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Панайот Иванов Попов чрез адвокат
Златка Дедева, Кърджали, бул. Беломорски, бл. Марица, вх. Г, ап. 56; Софка Грозданова Попова чрез
адвокат Златка Дедева, Кърджали, бул. Беломорски, бл. Марица, вх. Г, ап. 56; Елена Михайлова
Профирова чрез адвокат Златка Дедева, Кърджали,
бул. Беломорски, бл. Марица, вх. Г, ап. 56; Ваня
Михайлова Беличева чрез адвокат Златка Дедева,
Кърджали, бул. Беломорски, бл. Марица, вх. Г,
ап. 56, срещ у Макат К а ди рова Ха либрямова,
Кърджали, кв. Прилепци 53; Халиде Кадирова
Халибрямова, Кърджали, кв. Прилепци 53; Юсеин
Кадиров Халибрямов, Кърджали, кв. Прилепци 53;
Община Кърджали, бул. България 41; Общинска
служба „Земеделие и гори“, Кърджали.
Трето гражданско отделение, 004290/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2613/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иво Бориславов Кръстев, София,
ж. к. Дружба 2, бл. 304, вх. Г, ет. 13, ап. 71; Лиляна Любенова Кръстева, София, ж. к. Дружба 2,
бл. 304, вх. Г, ет. 13, ап. 71, срещу Министерство
на отбраната, София, ул. Дякон Игнатий 3.
Трето гражданско отделение, гр., 001440/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
386/2007 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена
от Симка Танчева Симеонова-Ценова, Монтана, ул.
Христо Ботев 36, срещу Антони Георгиев Ценов,
Монтана, ул. Братя Миладинови 4.
Трето гражданско отделение, 002612/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
502/2006 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена
от „ЕВН България Електроразпределение“ – АД,
Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37, срещу Община
Хасково; държавата, представлявана от министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 18.
Трето гражданско отделение, 002851/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 922/2007 по описа на Окръжен съд София,
подадена от Драгинка А лександрова Вельова,
гр. Елин Пелин, ул. Чаталджа 8, срещу Никола
Вельов Младенов, гр. Елин Пелин, ул. Христо
Ботев 15; Ангел Илиев Плещов, гр. Елин Пелин,
ул. Климент Охридски 8.
Трето гражданско отделение, 000053/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1083/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Николай Стефанов Генчев, Търговище, ул. Цар Освободител 9Г, ет. 2, ап. 17, срещу
Министерство на отбраната, София, ул. Дякон
Игнатий 3.
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Трето гражданско отделение, 000140/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1277/2007 по описа на Окръжен съд София, подадена от Валентин Петров Ценев чрез адвокат
Петя Велчева, съдебен адрес София, ул. Славянска, 241 ет. 3, офис 34, срещу „Елик Електроник
Асембли“ – ЕООД, Ботевград, Индустриална зона
Микроелектроника.
Трето гражданско отделение, 000153/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2969/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Елена Стоянова Пашова чрез адвокат
Михаил Банев със съдебен адрес, София, ул. Граф
Игнатиев 2, срещу Василка Иванова Георгиева,
София, ж. к. Младост 1, бл. 1а, ет. 7, ап. 44.
Трето гражданско отделение, 000159/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
414/2008 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена
от Румен Стоянов Младенов, с. Жълти бряг, община
Стамболово, област Хасково; Анушка Ангелова
Младенова, с. Жълти бряг, община Стамболово,
област Хасково, срещу Стойчо Георгиев Салабашев чрез адвокат Йордан Йорданов, съдебен адрес
Хасково, ул. Христо Ботев 1, офис 408.
Трето гражданско отделение, 000324/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
818/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Министерство на образованието и науката,
София, бул. Княз Дондуков 2А, срещу Лилия Йонкова Накова чрез адвокат Хамбарджиев, София, ул.
Цар Асен 7, вх. Б, партер.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 001759/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2467/2005 по описа на Софийски градски съд, подадена от Ирина Първанова Танева, София, ж. к.
Разсадника, бл. 9, вх. 1, ет. 2, ап. 3, срещу Веселин
Георгев Георгиев със съдебен адрес София, бул.
Македония 50, вх. Б, чрез адвокат Хаджова.
Четвърто гражданско отделение, 004683/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1812/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Анатолий Иванов Филев, Провадия, ул. Цаню
Тодоров 53, срещу Димитър Янакиев Божилов,
Провадия, ул. Граф Игнатиев 1, чрез адвокат Янка
Станева; Радосвета Димитрова Божилова, Провадия,
ул. Граф Игнатиев 1, чрез адвокат Янка Станева, и
контролираща страна Дирекция „Социално подпомагане“, Варна, ул. Георги Раковски 62.
Четвърто гражданско отделение, 000510/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
434/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Васил Стойчев Казаков, Поморие, ул. Яворов 54;
Стефан Божидаров Казаков, Поморие, кв. Свобода,
бл. 24, вх. Б, ет. 8, ап. 33, срещу Стоян Стойчев
Казаков, Поморие, ул. Княз Борис І № 75.
Четвърто гражданско отделение, 003026/2007 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2455/2006 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Наим Ферадов Шабанов, Асеновград, ул.
Искра 49, срещу Люблена Николова Вучкова чрез
адвокат Васил Димитров Котруков, Асеновград,
област Пловдив, ул. Изложение 13; Пламен Николов Донев чрез адвокат Васил Димитров Котруков,
Асеновград, ул. Изложение 13; Милка Борисова

С Т Р.

110

ДЪРЖАВЕН

Донева чрез адвокат Васил Димитров Котруков,
Асеновград, ул. Изложение 13; Люблена Николова
Вучкова, Асеновград, ул. Изложение 13, чрез адвокат Котруков; Пламен Николов Донев, Асеновград,
ул. Изложение 13, чрез адвокат Котруков; Милка
Борисова Донева, Асеновград, ул. Изложение 13,
чрез адвокат Котруков.
Четвърто гражданско отделение, 001822/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 764/2006 по описа на Окръжен съд Видин,
подадена от Елена Петрова Георгиева, Видин,
ж. к. Крум Бъчваров, бл. 5, вх. А, ап. 7; Венцислав
Младенов Костов, Видин, ж. к. Крум Бъчваров,
бл. 5, вх. А, ап. 7; Емил Младенов Костов, Видин,
ж. к. Крум Бъчваров, бл. 5, вх. А, ап. 7; Жана
Маринова Вучкова, София, ул. Панайот Волов
7а, ет. 5, ап. 19, срещу Виолета Петрова Янкова,
Видин, ул. Екзарх Йосиф 114; Димитър Райков
Пешев, Видин, ж. к. Възраждане, бл. 4, вх. Б,
ап. 12; Петко Любенов Петков, Видин, ул. Нечаева, бл. 1, вх. В, ап. 19; Павел Иванов Кръстев,
с. Новоселци, област Видин.
Четвърто гражданско отделение, 002349/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 449/2006 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от „Хелио-тур-С“ – АД, Созопол, к. к.
Каваците, област Бургас, срещу Юлия Кирилова
Кючукова, Созопол, ул. Милет 44; Костадин Георгиев Кючуков, Созопол, ул. Милет 44; Георги
Кочев Кючуков, с. Равадиново, община Созопол,
област Бургас.
Четвърто гражданско отделение, 000630/2009 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
119/2005 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от Лора Недялкова Бръмбарова със съдебен адрес
Видин, ул. Витоша 9, ет. 2, чрез адвокат Милева
срещу Борка Дотова Славейкова, София, ж. к.
Свобода, бл. 30, вх. Б, ет. 3, ап. 25.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 000470/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 503/2008
по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Ивелина Игнатова Христова, Русе, ул. Яне
Сандански 4, срещу „Роан – 90“ – ООД, Русе, ул.
Рила 17; „Стройинвест“ – ООД, Русе, ул. Рила 17.
Второ търговско отделение, 000484/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
277/2008 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Пътнически превози“ – ЕАД, с изп.
директор Калинка Георгиева Димитрова чрез адвокат Камен Крайчев, Сливен, бул. Стефан Караджа
3, срещу ЕТ Господин Русев Люцканов с фирма
„Люцканов – Господин Люцканов“, с. Гълъбинци,
община Тунджа, ул. Димитър Димов 7.
Второ търговско отделение, 000509/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
743/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Борис Янев Янев чрез адвокат Димитър
Будаков със съдебен адрес Пловдив, бул. Шести
септември 161, вх. В, ет. 1, ап. 1; Мария Борисова
Янева чрез адвокат Димитър Будаков със съдебен
адрес Пловдив, бул. Шести септември 161, вх. В,
ет. 1, ап. 1; Янчо Борисов Янев чрез адвокат Димитър Будаков със съдебен адрес Пловдив, бул.
Шести септември 161, вх. В, ет. 1, ап. 1, срещу
ЗК „Български имоти“ – АД, София, ж. к. Иван
Вазов, ул. Балша 3.

ВЕСТНИК

БРОЙ 94

НА 27.І.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 005401/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1641/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Рутихрида“ – ООД, чрез адвокат Карастойкова, София, ул. Княз Борис І № 42, вх. А,
срещу Светлана Игор Марчукова-Ненова, София,
ж. к. Дървеница, бл. 42, вх. Б, ет. 7, ап. 50.
Първо гражданско отделение, 004243/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1141/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Атанас Димитров Балездров чрез адвокат
Бончева, Пловдив, ул. Хан Кубрат 2, ет. 3, срещу
„Топлофикация – Пловдив“ – ЕАД, Пловдив, ул.
Васил Левски 236, и трето лице „Рони“ – ЕООД,
Русе, ул. Църковна независимост 18, ет. 5.
Първо гражданско отделение, 002774/2008 по
описа на пето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
221/2007 по описа на Окръжен съд Кърджали, подадена от Милена Ангелова Йосифова чрез адвокат
Георгиева, Кърджали, ул. Беласица, бл. Възраждане,
вх. А, ап. 1, срещу Северин Латунов Иванов чрез
адвокат Трифонов, Кърджали, бул. България 41;
Акиф Лютиф Акиф чрез адвокат Трифонов, Кър
джали, бул. България 41.
Първо гражданско отделение, 003888/2008 по
описа на пето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1059/2007 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Кооперация „Света Богородица“ чрез
адвокат Ирен Савова, София, ул. Алабин 36, ет. 1,
срещу Столична община, София, ул. Московска 22;
„В и К“ – ЕАД, София, кв. Горубляне, ул. Георги
Беров 2.
Първо гражданско отделение, 000534/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1985/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Ангел Андонов Рангелов чрез адвокат
Страхил Манолов, Пловдив, ул. Братя Пулиеви 4,
кантора 102, срещу Маринка Петрова Масалджиева, с. Първенец, област Пловдив; Бончо Георгиев
Бонев, с. Браниполе, ул. Орфей 5; Георги Аргиров
Гичев, с. Браниполе, ул. Рила 2; Стоян Игнатов
Василев, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 61, вх. Г, ет. 4,
ап. 10; Елена Василева Игнатова-Стоянова, Стара
Загора, ул. Уйлям Гладстон 15, ет. 3, ап. 11; Валери
Василев Игнатов, Стара Загора, ул. Уйлям Гладстон
15, ет. 3, ап. 11; Марийка Грозева Бонева, Пловдив,
ул. Лагадина 6, ет. 3, ап. 5; Елена Бончева Бонева,
Пловдив, ул. Лагадина 6; Георги Бончев Бонев,
Пловдив, ул. Лагадина 6; Петър Иванов Кисьов, с.
Гълъбово, община Куклен, област Пловдив; Зойка
Георгиева Френгова, с. Гълъбово, община Куклен,
област Пловдив; Игнат Живков Киряков, с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив; Божия Василева
Кирякова, с. Гълъбово, ул. 31 № 13; Ангел Андонов
Рангелов чрез адвокат Страхил Манолов, Пловдив,
ул. Братя Пулиеви 4, кантора 102; Стоянка Иванова
Костадинова, Пловдив, ул. Пере Тошев 50, ет. 4,
ап. 12; Запряна Стоянова Костадинова, Пловдив,
ул. Пере Тошев 50, ет. 4, ап. 12; Златка Иванова
Костадинова, Пловдив, ул. Пере Тошев 50, ет. 4,
ап. 12; Райна Петрова Палова, Пловдив, ул. Богомил
5; Надежда Филипова Камжалова, с. Браниполе,
ул. Ропотамо 25; Росица Иванова Василева, Стара
Загора, ул. Трите чучура 19, ет. 5, ап. 15; Иванка
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Николова Филипова, Пловдив, ул. Захари Зограф 7;
Савина Димитрова Филипова, Пловдив, ул. Захари
Зограф 7; Надежда Димитрова Филипова, Пловдив,
ул. Захари Зограф 7; Иванка Аргирова Гичева, с.
Белащица, ул. Христо Ботев 3; Лиляна Георгиева
Фичева, с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив; Маринка Петрова Масалджиева, Пловдив, ул.
Златарска 1; Иван Стоянов Трайков, Пловдив, ул.
Златарска 1; Петър Стоянов Трайков, Пловдив, ул.
Златарска 1; Василка Петрова Стоянова, Пловдив,
ул. Златарска 1; Станка Петрова Ангелова, Пловдив, ул. Златарска 1; Зойка Георгиева Френгова,
с. Гълъбово, област Пловдив; Сийка Филипова
Масалджиева, Пловдив, ул. Златарска 1.
Второ гражданско отделение
Второ гра ж данско отделение, 0 04056/20 08
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 3968/2007 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Петър Стоянов Стоянов, София,
бул. Витоша 98; Петър Илиев Стоянов, София, ул.
Вежен 7, срещу Христо Стефанов Богданов, София,
бул. Витоша 98, ет. 1, ап. 1.
Второ гражданско отделение, 004548/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
486/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена
от Мария Петрова Иванов чрез адвокат Клянчев,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 1, срещу Стефан
Рангелов Ставрев, Пловдив, ул. Добри Петков 9.
Второ гражданско отделение, 000122/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1127/2005 по описа на Окръжен съд София, подадена от Борислав Асенов Милушев, гр. Нови
Искър, ул. Снежанка 4; Георги Петров Георгиев,
гр. Бойчиновци, ул. Г. Димитров 110; Теменуга
Петрова Иванова, гр. Бойчиновци, ул. Г. Димитров
110, срещу Министерство на финансите, София,
ул. Раковски 102; Агенция „Митници, София, бул.
Раковски 47; „Братя Василеви“ – ООД, чрез Румяна
Милева Агова, София, ул. Ген. Щерю Атанасов 5;
„Стилос“ – ООД, чрез адвокат Русев, Кюстендил,
ул. Неофит Рилски 4, ет. 2; Министерството на регионалното развитие и благоустройството, София,
ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19; Дирекция
„Материално-техническо осигуряване и техническо обслужване“ – МВР, София, ул. Княз Борис І
№ 124; Светослав Захариев Диманов, София, ж.
к. Света Троица, бл. 315, вх. Г, ет. 7, ап. 91; Росен
Захариев Диманов, София, ж. к. Света Троица,
бл. 315, вх. Г, ет. 7, ап. 91; Дафинка Иванова Диманова, София, ж. к. Света Троица, бл. 315, вх. Г,
ет. 7, ап. 91; Цветанка Рангелова Крумова, София,
ж. к. Люлин, бл. 343, вх. А, ет. 11, ап. 49; Виолета
Велкова Милушева, София, ж. к. Люлин, бл. 343,
вх. А, ет. 11, ап. 49; Наталия Рангелова Михайлова,
София, ж. к. Люлин, бл. 343, вх. А, ет. 11, ап. 49;
Ефросина Рангелова Трохарова, София, ж. к. Люлин,
бл. 815, вх. Д, ет. 4; Емилия Андонова Стефанова,
София, ж. к. Люлин 10, бл. 115, вх. П, ет. 9, ап. 26;
Велин Георгиев Милушев, София, ж. к. Надежда,
бл. 35, ет. 3, ап. 71.
Второ гражданско отделение, 000528/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2296/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Антония Николаева Абаджиева, Пловдив,
бул. Д. Николаев 108, ет. 2, ап. 3; Тодор Илиев Аба
джиев, Пловдив, бул. Д. Николаев 108, ет. 2, ап. 3,
срещу Калина Кирилова Томбакова, Пловдив, ул.
П. Каравелов 20, ет. 2; Йордан Кирилов Томбаков,
Пловдив, ул. П. Каравелов 20, ет. 2.
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Второ гражданско отделение, 000711/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4020/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Василка Кръстева Цветанова чрез адвокат
Десислава Георгиева, София, ул. Солунска 41, ет. 1;
Йордан Стоянов Ленков чрез адвокат Десислава
Георгиева, София, ул. Солунска 41, ет. 1; Мика
Кръстева Пенева чрез адвокат Десислава Георгиева,
София, ул. Солунска 41; Рангел Мирчев Ангелков
чрез адвокат Десислава Георгиева, София, ул.
Солунска 41, ет. 1, срещу Общинска служба „Земеделие“ – Овча купел, София, бул. Цар Борис ІІІ
№ 136, и контролираща страна Столична община,
София, ул. Московска 33.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 002501/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1041/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иван Димитров Петров, София, кв.
Княжево, ул. Сърнела 8, ап. 48, срещу Донка Василева Иванова, София, кв. Княжево, ул. Сърнела 8Д.
Трето гражданско отделение, 002952/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
977/2007 по описа на Апелативен съд София, подадена
от „Профилактика, рехабилитация и отдих“ – ЕАД,
София, ж. к. Изгрев, ул. 172 № 11, срещу Димитър
Иванов Русков, София, ул. Янтра 2.
Трето гражданско отделение, 000041/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1966/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Лилия Иванова Ботева, София, бул.
Патриарх Евтимий 64, ет. 3, ап. 7, срещу Мариета
Борисова Младенова чрез адвокат М. Рангелова,
София, ул. Гладстон 9; Георги Гаврилов Младенов
чрез адвокат М. Рангелова, София, ул. Гладстон 9.
Трето гражданско отделение, 000138/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
419/2008 по описа на Апелативен съд Велико Търново,
подадена от Тодор Радославов Тодоров, гр. Дебелец,
ул. Христо Ботев 35, срещу Областна дирекция на
МВР – Велико Търново, ул. Бачо Киро 7, и страна
Апелативна прокуратура – Велико Търново.
Трето гражданско отделение, 000178/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5074/2003 по описа на Софийски градски съд, подадена от Елена Димитрова Вучкова, София, ж. к.
Красно село, ул. Хайдушка поляна 57, ет. 5, ап. 9;
Атанас Димитров Вучков, София, ж. к. Красно
село, ул. Хайдушка поляна 57, ет. 5, ап. 9, срещу
„Еси – М“ – ЕООД, София, ж. к. Яворов, бл. 11,
вх. А, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 004438/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
762/2007 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Драгомир Стоянов Панайотов чрез
адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света
София 8, ет. 3; Панайот Стоянов Панайотов чрез
адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света
София 8, ет. 3; Стоян Йорданов Панайотов чрез
адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света
София 8, ет. 3; Албена Димитрова Тодорова чрез
адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света
София 8, ет. 3; Димитър Борисов Тодоров чрез
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адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света
София 8, ет. 3; Сийка Петрова Панайотова чрез
адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света
София 8, ет. 3; Панайот Петров Панайотов чрез
адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света
София 8, ет. 3; Пепа Петрова Стоянова чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София 8,
ет. 3, срещу Община Елена, ул. Ил. Макариополски
24, гр. Елена.
Четвърто гражданско отделение, 004739/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2718/2004 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Цветанка Димитрова Стаменова
чрез адвокат Лилия Горова, съдебен адрес София,
бул. Хр. Ботев 48; Иван Гергинов Димитров чрез
адвокат Лилия Горова, съдебен адрес София, бул.
Хр. Ботев 48; Димитър Тодоринов Димитров чрез
адвокат Лилия Горова, съдебен адрес София, бул.
Хр. Ботев 48; Виолета Борисова Цветкова чрез
адвокат Лилия Горова, съдебен адрес София, бул.
Хр. Ботев 48; Донко Борисов Митов чрез адвокат
Лилия Горова, съдебен адрес София, бул. Хр. Ботев 48; Георги Борисов Митов чрез адвокат Лилия
Горова, съдебен адрес София, бул. Хр. Ботев 48;
Димитър Борисов Митов чрез адвокат Лилия Горова,
съдебен адрес София, бул. Хр. Ботев 48; Даниела
Лазарова Владимирова чрез адвокат Лилия Горова,
съдебен адрес София, бул. Хр. Ботев 48; Евгения
Йорданова Кирчева чрез адвокат Лилия Горова,
съдебен адрес София, бул. Хр. Ботев 48; Мариана
Стефанова Мишева чрез адвокат Лилия Горова,
съдебен адрес София, бул. Хр. Ботев 48; Вивиана
Стефанова Мишева чрез адвокат Лилия Горова,
съдебен адрес София, бул. Хр. Ботев 48; Милена
Стефанова Мишева чрез адвокат Лилия Горова,
съдебен адрес София, бул. Хр. Ботев 48; Петрана
Георгиева Василева чрез адвокат Лилия Горова,
съдебен адрес София, бул. Хр. Ботев 48; Юлиана
Николаева Колева чрез адвокат Лилия Горова,
съдебен адрес София, бул. Хр. Ботев 48; Димитрина
Николаева Борисова чрез адвокат Лилия Горова,
съдебен адрес София, бул. Хр. Ботев 48; Спас Борисов Василев чрез адвокат Лилия Горова, съдебен
адрес София, бул. Хр. Ботев 48; Васил Борисов
Василев чрез адвокат Лилия Горова, съдебен адрес
София, бул. Хр. Ботев 48; Янка Борисова Петрова
чрез адвокат Лилия Горова, съдебен адрес София,
бул. Хр. Ботев 48, срещу Стела Асенова Грозева
(Георгиева), София, ж. к. Славия, бл. 7, вх. А, ап. 2;
а) Стела Асенова Грозева (Георгиева) чрез адвокат
Максим Бачев, съдебен адрес София, ул. Алабин
29, ет. 2, ап. 7; Лидия Асенова Николова, София,
ж. к. Люлин, бл. 612, вх. В, ет. 5, ап. 59.
Четвърто гражданско отделение, 004984/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 755/2006 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Георги Николов Янков, Добрич, ж. к.
Балик, бл. 36, вх. А, ап. 10; Костадин Георгиев
Колев, Добрич, ул. Княз Батенберг 57; а) Костадин
Георгиев Колев чрез адвокат Марияна Василева,
Добрич, бул. 25 септември 30, подн. 9, кантора 9,
срещу Матей Димов Матеев чрез адвокат Никола
Станчев Василев, Добрич, бул. Добруджа (9 септември) 9, подн. А, ет. 3, офис 305; Димо Желев
Стоянов чрез адвокат Никола Станчев Василев,
Добрич, бул. Добруджа (9 септември) 9, подн. А,
ет. 3, офис 305; Станка Жекова Йорданова чрез
адвокат Никола Станчев Василев, Добрич, бул.
Добруджа (9 септември) 9, подн. А, ет. 3, офис
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305; Мария Жекова Георгиева чрез адвокат Никола Станчев Василев, Добрич, бул. Добруджа
(9 септември) 9, подн. А, ет. 3, офис 305; Желез
Викторов Хаджиоглу чрез адвокат Никола Станчев
Василев, Добрич, бул. Добруджа (9 септември) 9,
подн. А, ет. 3, офис 305; Петър Стоянов Михайлов
чрез адвокат Никола Станчев Василев, Добрич,
бул. Добруджа (9 септември) 9, подн. А, ет. 3,
офис 305; Тонка Стоянова Станева чрез адвокат
Никола Станчев Василев, Добрич, бул. Добруджа
(9 септември) 9, подн. А, ет. 3, офис 305; Станка
Георгиева Жечева чрез адвокат Никола Станчев
Василев, Добрич, бул. Добруджа (9 септември) 9,
подн. А, ет. 3, офис 305; Иван Георгиев Сърбов
чрез адвокат Никола Станчев Василев, Добрич,
бул. Добруджа (9 септември) 9, подн. А, ет. 3,
офис 305; Николай Георгиев Сърбов чрез адвокат
Никола Станчев Василев, Добрич, бул. Добруджа
(9 септември) 9, подн. А, ет. 3, офис 305; Стоянка
Петрова Цонева чрез адвокат Никола Станчев
Василев, Добрич, бул. Добруджа (9 септември) 9,
подн. А, ет. 3, офис 305; Мирка Колева Ангелова
чрез адвокат Никола Станчев Василев, Добрич, бул.
Добруджа (9 септември) 9, подн. А, ет. 3, офис 305;
Ангел Колев Ангелов чрез адвокат Никола Станчев
Василев, Добрич, бул. Добруджа (9 септември) 9,
подн. А, ет. 3, офис 305; Мария Ангелова Цонкова
чрез адвокат Никола Станчев Василев, Добрич,
бул. Добруджа (9 септември) 9, подн. А, ет. 3, офис
305; Марийка Стоянова Йовчева чрез адвокат Никола Станчев Василев, Добрич, бул. Добруджа (9
септември) 9, подн. А; Анелия Андреева Василева,
Добрич, ж. к. Дружба, бл. 12, вх. Е, ет. 7, ап. 19;
а) Анелия Андреева Василева, с. Захари Стояново,
област Добрич; Стоян Стефанов Стоянов, с. Спасово, област Добрич; Валентин Нейчев Василев,
с. Захари Стояново, област Добрич.
Четвърто гражданско отделение, 004216/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
733/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от ЕТ Кирил Славев Чобанов с фирма
„Кирил Чобанов – Десилена“, Благоевград, ул.
Шишман 15, срещу Европейски център за правата
на ромите – Будапеща, чрез адвокат Маргарита
Илиева, София, ул. Върбица 7, ет. 4, Български
хелзинкски комитет.
Четвърто гражданско отделение, 004459/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 3174/2006 по описа на Софийски градски
съд, подадена от РПК „Младост“, София, ж. к.
Младост 3, бл. 319 до вх. Б; Столична община,
район „Младост“, София, ж. к. Младост 3, бул.
Свето Преображение 1.
Четвърто гражданско отделение, 003838/2008
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
750/2007 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Иван Николов Ковачев, с. Самоводене,
област Велико Търново, срещу Николай Денчев Ковачев, София, ж. к. Младост 1, бл. 28А, вх. Б, ап. 74.
Четвърто гражданско отделение, 000124/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
330/2008 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена
от Димитър Атанасов Стоянов чрез адвокат Ж.
Алденова, ЯАК, Ямбол, ул. Ж. Папазов 14, кантора
306, срещу Недко Великов Шишков като законен
представител на Поля Недкова Шишкова, Ямбол,
пл. Захари Стоянов (Стоян Златев) 5, ап. 5.
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Четвърто гражданско отделение, 000387/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1375/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Румен Лозанов Петров, Варна, ул. Парижка
комуна 16а, ет. 4, ап. 21, срещу Марина Иванова
Петрова, съдебен адрес Варна, ул. Русе 17Б – адвокат Александрина Ковачева.
Четвърто гражданско отделение, 000394/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 162/2008 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от „Албена 2000 – строителство и инженеринг“ – ЕООД, Варна, р-н „Приморски“, ул. 102
№ 12, ет. 2, офис 3, срещу Велизар Андонов Аврамов, Добрич, ж. к. Балик 18, вх. А, ет. 6, ап. 7.
НА 28.І.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 004096/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1671/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, чрез адвокат
Косев, Варна, бул. Владислав Варненчик 106, офис
6 – АК „Веда“, срещу Светломира Атанасова Иванова чрез адвокат Петров, Варна, ул. Цар Симеон
І № 6А, ет. 3; Пенчо Борисов Иванов чрез адвокат
Петров, Варна, ул. Цар Симеон първи 6, А, ет. 3;
Георги Трифонов Георгиев, Варна, ул. Топола 5,
ет. 6, ап. 16; Пенка Иванова Георгиева, Варна, ул.
Топола 6, ет. 6, ап. 16.
Първо гражданско отделение, 004209/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1091/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „Просвета – София“ – АД, ЕИК, София, ул.
Земеделска 2, срещу Община гр. Бяла, ул. Андрей
Премянов 29; Люба Костова Маринова чрез адвокат
Владов, Варна, ул. Велико Христов 16, ет. 1, ап. 2;
Николай Стефанов Василев чрез адвокат Владов,
Варна, ул. Велико Христов 16, ет. 1, ап. 2; Стилияна Николаева Василева чрез адвокат Владов,
Варна, ул. Велико Христов 16, ет. 1, ап. 2; Йорданка
Николаева Василева чрез адвокат Владов, Варна,
ул. Велико Христов 16, ет. 1, ап. 2; Коста Фотев
Филчев чрез адвокат Владов, Варна, ул. Велико
Христов 16, ет 1, ап. 2; Кераца Костова Ялъмова
чрез адвокат Владов, Варна, ул. Велико Христов
16, ет. 1, ап. 2; Нулка Костова Вангелова чрез адвокат Владов, Варна, ул. Велико Христов 16, ет. 1,
ап. 2; Сийка Панайотова Николова чрез адвокат
Владов, Варна, ул. Велико Христов 16, ет. 1, ап. 2;
Коста Панайотов Вангелов чрез адвокат Владов,
Варна, ул. Велико Христов 16, ет. 1, ап. 2; Кераца
Стратиева Чакърова чрез адвокат Владов, Варна,
ул. Велико Христов 16, ет. 1, ап. 2; Николина
Стратиева Лукова чрез адвокат Владов, Варна, ул.
Велико Христов 16, ет. 1, ап. 2; Желязка Стратиева Костадинова чрез адвокат Владов, Варна, ул.
Велико Христов 16, ет. 1, ап. 2; Станка Димитрова
Иванова чрез адвокат Владов, Варна, ул. Велико
Христов 16, ет. 1, ап. 2; Димитричка Димитрова
Милкова чрез адвокат Владов, Варна, ул. Велико
Христов 16, ет. 1, ап. 2; Недялка Никитова Петрова
чрез адвокат Владов, Варна, ул. Велико Христов
16, ет. 1, ап. 2; Кераца Костадинова Милкова чрез
адвокат Владов, Варна, ул. Велико Христов 16, ет. 1,
ап. 2; Лилия Костадинова Славова чрез адвокат
Владов, Варна, ул. Велико Христов 16, ет. 1, ап. 2;
Петранка Костадинова Янева чрез адвокат Владов,
Варна, ул. Велико Христов 16, ет. 1, ап. 2; Марийка
Иванова Фотева чрез адвокат Владов, Варна, ул.
Велико Христов 16, ет. 1, ап. 2.
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Първо гражданско отделение, 004543/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2516/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Стоян Проданов Сираков, Варна, ул. Карамфил
16, вх. А, ап. 14, срещу „Геомаш“ – АД, Балчик,
ул. Варненска 51.
Първо гражданско отделение, 005065/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1174/2007 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Константин Маринов Константинов
чрез адвокат Пламена Гаджонова-Ангелова, Горна
Оряховица, ул. Македония 36, ап. 30, срещу Ели
Маринова Митева, Горна Оряховица, ул. Георги
Измирлиев 43, вх. А, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 000330/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
800/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Тодорка Матева Аташева чрез адвокат
Маркова, Несебър, ул. Еделвайс 5 а; Петранка
Матева Ставрева чрез адвокат Маркова, Несебър,
ул. Еделвайс 5 а; Недялка Матева Нейчева чрез
адвокат Маркова, Несебър, ул. Еделвайс 5 а; Тунка
Матева Желязкова чрез адвокат Маркова, Несебър,
ул. Еделвайс 5 а; ОСЗГ – Несебър, срещу Съба
Неделчева Колева, с. Гильовца, община Несебър,
ул. Преображенци 6; Митра Неделчева Коева,
Поморие, ул. Манастирска 10; Стояна Неделчева
Стойкова, Поморие, ул. Възраждане 13; Петра Неделчева Друмева, с. Медово, област Бургас; Янка
Неделчева Жекова, с. Гильовца, област Бургас,
ул. Янко Андонов 38; Сирма Иванова Неделчева,
с. Оризаре, област Бургас, ул. Михаил Герджиков
12; Неделчо Жеков Петров, гр. Поморие, област
Бургас, ул А л. Стамболийски 8а; Ирина Друмева
Петрова, Поморие, област Бургас, ул. Ал. Стамболийски 8; Янко Друмев Петров, Поморие, област
Бургас, ул. Ал. Стамболийски 8; Ганка Великова
Петрова, Поморие, област Бургас, ул. Ал. Стамболийски 8; Запряна Тодорова Стоянова, Поморие,
област Бургас, ул. Панайот Волов 19; Мирослава
Стоянова Стоянова, Поморие, област Бургас, ул.
Захари Стоянов 30; Зорница Стоянова Стоянова
чрез законния си представител Красимира Стоянова, Поморие, област Бургас, ул. Панайот Волов
19; Симона Стоянова Стоянова чрез законния си
представител Красимира Стоянова, Поморие, област
Бургас, ул. Панайот Волов 19; Мартин Стоянов
Стоянов чрез законния си представител Красимира
Стоянова, Поморие, област Бургас, ул. Панайот
Волов 19; Кера Щерионова Стоева, Бургас, ж. к.
Меден рудник 109, вх. 4, ет. 4, ап. 11; Костадин
Щерионов Стоев, с. Оризаре, област Бургас, ул.
Георги Кондолов 31; Община Несебър.
Първо гражданско отделение, 000338/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
591/2008 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Росица Стефанова Михайлова чрез адвокат
Василев, Добрич, бул. Добруджа 9А, ет. 3, офис 305,
срещу Община Балчик; Общинска служба земеделие
и гори, Балчик.
Първо гражданско отделение, 000646/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
266/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Дора Димитрова Атанасова чрез адвокат
Банков, Карлово, ул. Криволак 1; Николай Димитров
Димов чрез адвокат Банков, Карлово, ул. Криволак
1, срещу Община Карлово.
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Първо гра ж данско отделение, 0 0 0674/20 09
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2987/2007 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „БКС Средец“ – АД, София, ул.
Кузман Шапкарев 3, срещу Петър Георгиев Такев
чрез адвокат Панайотова, София, бул. Витоша 81,
ет. 3, ап. 12; Методи Георгиев Такев чрез адвокат
Панайотова, София, бул. Витоша 81, ет. 3, ап. 12.
Първо гражданско отделение, 000699/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
318/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Георги Паскалев Георгиев чрез адвокат Савова, Благоевград, ул. Джеймс Баучер
15, срещу Общинска служба по земеделие и гори
Благоевград, Благоевград, пл. Георги Измирлиев
1, и контролираща страна Община Благоевград,
пл. Георги Измирлиев 1, Благоевград.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 005373/2008 по
описа на пето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
614/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Веска Иванова Стойчева чрез адвокат
Николай Стоянов Цанов, София, ул. Княз Борис І
№ 43, ет. 2, ап. 6; Борислав Христов Стойчев чрез
адвокат Николай Стоянов Цанов, София, ул. Княз
Борис І № 43, ет. 2, ап. 6, срещу Генчо Асенов Янев,
София, кв. Владая, ул. Превалски езера 14; Таня
Йорданова Димитрова, София, кв. Драгалевци, ул.
Христина Морфова 45.
Второ гражданско отделение, 000430/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
487/2008 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от Надежда Василева Антонова чрез адвокат Елисавета Богданова Станкулова, Видин, ул. Търговска
5, ет. 2, кантора 5; Марина Генадиева Антонова
чрез адвокат Елисавета Богданова Станкулова,
Видин, ул. Търговска 5, ет. 2, кантора 5, срещу
Драготинка Донецова Минева чрез адвокат Иванка
Ангелова Илиева, Видин, ул. Димитър Маринов
6, ет. 2, офис. 4; Йорданка Деонисова Димитрова
чрез адвокат Иванка Ангелова Илиева, Видин, ул.
Димитър Маринов 6, ет. 2, офис. 4.
Второ гражданско отделение, 000595/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
29/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Божидар Тодоров Кузманов чрез адвокат
Богдана Печилкова, Смолян, ул. Хан Аспару х
1, бл. 46, вх. Г; Радка Георгиева Стайкова, чрез
адвокат Гергана Георгиева, София, ул. Кузман
Шапкарев 4, ет. 2, Адвокатско дружество „Колчева,
Смиленов, Коев и съдружници“; Румен Георгиев
Стайков чрез адвокат Гергана Георгиева, София, ул.
Кузман Шапкарев 4, ет. 2, Адвокатско дружество
„Колчева, Смиленов, Коев и съдружници“; Елисавета Тодорова Кузманова чрез адвокат Гергана
Георгиева, София, ул. Кузман Шапкарев 4, ет. 2,
Адвокатско дружество „Колчева, Смиленов, Коев
и съдружници“; МарианаТодорова Кузманова чрез
адвокат Гергана Георгиева, София, ул. Кузман
Шапкарев 4, ет. 2, Адвокатско дружество „Колчева,
Смиленов, Коев и съдружници“; Камелия Георгиева
Стайкова чрез особен представител адвокат Митьо
Митев, Смолян, общината, източно крило, стая
202, срещу Кузман Николов Коруев чрез адвокат
Иван Христов Апостолов, Смолян, ул. Бузлуджа
11, ет. 1, офис № 3; Руса Николова Димова чрез
адвокат Иван Христов Апостолов, Смолян, ул.
Бузлуджа 11, ет. 1, офис № 3.
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Второ гражданско отделение, 000613/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2091/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Виолета Добрева Петрова чрез адвокат Диана
Белчева, Варна, ул. Поп Харитон 22, срещу Пламен
Кондов Венков чрез адвокат Петър Станиславов
Станев, Варна, ул. Александър Дякович 45, ет. 5.
Второ гражданско отделение, 000648/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
971/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Костадин Михов Кашлов чрез адвокат Димитър
Петров, Варна, ул. Цар Симеон І № 6А, ет. 3; Катя
Димитрова Чанкова-Кашлова чрез адвокат Димитър
Петров, Варна, ул. Цар Симеон І������������������
№ ���������������
6А, ет. 3, срещу Мария Тодорова Янева, Варна, ул. Цар Борис
ІІІ № 17; Димитър Тодоров Димитров, Варна, ул.
Петрич 24Б; Панайот Димитров Тодоров, Варна,
ул. Св. Димитър Солунски 23.
Второ гражданско отделение, 000725/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1807/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Ангел Иванов Иванов чрез адвокат
Владимир Пенев, София, ул. Добри Войников 29,
ет. 3, ап. 5; Деница Любенова Мишева чрез адвокат
Владимир Пенев, София, ул. Добри Войников 29,
ет. 3, ап. 5; Борислав Цветков Мишев чрез адвокат
Владимир Пенев, София, ул. Добри Войников 29,
ет. 3, ап. 5, срещу Стефка Енева Ганекова чрез адвокат Мариана Христова Цветкова, София, ул. Цар
Асен 2, ет. 1; Цочо Минков Ганеков чрез адвокат
Мариана Христова Цветкова, София, ул. Цар Асен
2, ет. 1, и трето лице „Тролекс“ – ООД, София, бул.
Ген. Тотлебен 35 – 37.
Второ гражданско отделение, 000761/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2869/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Държавно горско стопанство „Хисар“, гр.
Хисаря, ул. Стряма 2, срещу Община Хисаря, ул.
Гурко 14�����������������������������������������
,����������������������������������������
гр. Хисар������������������������������
я,����������������������������
и трето лице Регионална дирекция на горите, Пловдив, бул. Санкт Петербург 57.
Трето гражданско отделениe
Трето гражданско отделениe, 000341/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2193/2003 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Гимекспор“ – АД, чрез адвокат Силвия
Цветкова, София, ул. Денкоглу 15Б, ет. 1, срещу
Тота Николова Аврамова, София, бул. Витоша 79,
ет. 1, ап. 1; Ясен Стоянов Аврамов, София, ж. к.
Обеля 2, бл. 273, вх. Б, ет. 7, ап. 41.
Трето гражданско отделение, 002499/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2933/2004 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Александър Жеков Маджаров
чрез адвокат Бинка Илиева, София, ул. Алабин
33, ет. 4, кантора 433; Методи Жеков Маджаров
чрез адвокат Бинка Илиева, София, ул. Алабин
33, ет. 4, кантора 433; Мария Жекова Момова чрез
адвокат Бинка Илиева, София, ул. Алабин 33, ет. 4,
кантора 433, срещу Радка Найденова Въловска
чрез адвокат Дамян Дамянов, София, Търговски
дом, кантора 209; Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 17 – 19.
Трето гражданско отделение, 000092/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
287/2008 по описа на Апелативен съд Варна, подадена
от Николай Димитров Игнатов чрез адвокат Иван
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Калев, Варна, ул. Христо Попович 32, ет. 3, ап. 7,
срещу Даниел Манев Тихов чрез адвокат Даниел
Тихов, Варна, бул. Осми приморски полк 57А.
Трето гражданско отделение, 000369/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
534/2008 по описа на А пелативен съд Велико
Търново, подадена от Адриан Младенов Антонов
чрез адвокат Виктор Тодоров, София, ул. Проф. Н.
Михайлов 7, вх. Б, ап. 2; Териториална дирекция
при Комисия�������������������������������������
та�����������������������������������
за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Ловеч, ул. Търговска
24, дом „Преслав“.
Трето гражданско отделение, 000590/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1566/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „А. С. А. Шеле“ – ЕООД, София, кв.
Изток, ул. Николай Хайтов 12, ет. 4, офис 13 и 14,
срещу Никола Чавдаров Николов, София, ж. к.
Хиподрума 134, вх. Б, ет. 10, ап. 108.
Трето гражданско отделение, 000717/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1210/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Териториална дирекция на Комисия
за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Пловдив, бул. Санкт Петербург 55,
срещу Росен Димитров Владимиров, Велинград,
бул. Съединение 192; „Вега“ – ООД, Велинград,
бул. Съединение 192, и страна Върховна касационна
прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 003382/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
48/2008 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Никола Георгиев Николов, Русе, ул. Плиска,
бл. Средец, вх. Б, ет. 5, срещу Ваньо Илиев Великов, с. Ряхово, област Русе.
Четвърто гражданско отделение, 004130/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
278/2008 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от Антоанета Стайкова Христова, Ямбол, ж. к.
Райна княгиня, бл. 18, вх. В, ап. 37, срещу Професионална гимназия по ПСТТ „Никола Вапцаров“,
Ямбол, ул. Търговска 86.
Четвърто гражданско отделение, 005172/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 781/2007 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Стамен Стоянов Стоянов чрез адвокат
Сергей Попов, Бургас, ул. Стара планина 21, срещу
„ПМУ“ – АД, Бургас.
Четвърто гражданско отделение, 001988/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
40/2007 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Всестранна кооперация – Велико Търново, чрез адвокат Димитър Медникаров, Велико
Търново, ул. Цанко Церковски 39, ет. 2, срещу Община Велико Търново; държавата чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17����������
 ���������
– 19; Областен управител Велико Търново.
Четвърто гражданско отделение, 002043/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2437/2006 по описа на Апелативен съд София, подадена от Пламен Христов Пенчев чрез адвокат
Атанас Кръстев, София, бул. Стефан Стамболов 2;
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Елена Александрова Пенчева чрез адвокат Атанас
Кръстев, София, бул. Стефан Стамболов 2, срещу
Георги Димитров Георгиев, действащ като ЕТ
„Жоди – Георги Георгиев“ – София, чрез адвокат
В. Гачев, кантора: София, ул. Хан Крум 19.
Четвърто гражданско отделение, 002356/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1258/2007 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Община Сухиндол срещу Стефан
Парашкевов Радоев, гр. Сухиндол, област Велико
Търново, ул. Хан Крум 4.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 000481/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 57/2008
по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от
Николай Иванов Гоцев, с. Стоб, ул. Асен Рашков 1,
срещу ЗПАД „ДЗИ – Общо застраховане“, София,
ул. Георги Бенковски 3.
Първо търговско отделение, 000524/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1057/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Индъстриъл файнанс интернешънъл
корп.“ – САЩ, чрез адвокат Тереза Янева-Стратиева, София, ул. Ами Буе 72, офис 2; „Индъстриъл
файнанс интернешънъл корп.“ – САЩ, чрез адвокат
Евгени Ойсолов, София, ул. Твърдишки проход
23, ет. 2, офис 6, срещу „Радомир метали“ – АД,
Перник, чрез адвокат Стефан Георгиев, София, ул.
Позитано 7, ет. 2, офис 5 – 6.
Първо търговско отделение, 000535/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
979/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Елфарма“ – А Д, с изпълнителен
директор Огнян Иванов Донев, София, ул. Илиенско шосе 16; „Елфарма“ – АД, с изпълнителен
директор Огнян Иванов Донев чрез адвокат Венелин Гачев, София, ул. Хан Крум 19, срещу „Корал
инвест“ – ЕООД, в несъстоятелност, със синдик
Веселин Луканов Банков, София, ул. Ивайло 23;
„Банка ДСК“ – ЕАД, София, ул. Московска 19.
12803
Върховният касационен съд на Република България, ІІІ гражданско отделение, призовава Тенчо
Христов Делчев с последен адрес Хасково, бул.
Илинден 56, вх. А, ет. 7, ап. 118, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 27.І.2010 г. в 9 ч. в зала
19 като ответник по гр. д. № 2691/2008, заведено от Василка Аврамова Цакова, по чл. 108 ЗС.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
12849
Софийският градски съд, гр. колегия, І-5 състав,
призовава Емил Димитров Димитров с последен
известен постоянен и настоящ адрес София, ж.к.
Христо Смирненски, бл. 33, ет. 18, ап. 95, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.ІV.2010 г.
в 13,30 ч. като ответник по гр.д. № 3333/2007,
заведено от ЗД „Бул Инс“ – АД. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
12858
Варненският районен съд, ХІV състав, призовава
Атанаска Стефанова Добринкова, ЕГН 5603281113,
с последен адрес Варна, ж.к. Възраждане 18, вх. 4,
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ет. 6, ап. 90, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 23.ІІ.2010 г. в 15,30 ч. като ответница по
гр.д. № 1117/99, заведено от Сийка Стойчева Арабаджиева и Стойчо Иванов Тодоров, за иск с правно
основание чл. 32 ЗС. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
12850
Гоцеделчевският районен съд призовава Златка
Иванова Попова с последен адрес гр. Гоце Делчев,
област Благоевград, ул. Бяло море 15, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.І.2010 г. в
10,30 ч. и резервна дата 10.ІІ.2010 г. в 9,30 ч. като
ответница по гр.д. № 827/2007, заведено от Валентин Георгиев Великов, Георги Великов Великов,
Маргарита Любенова Великова, Мария Георгиева
Тодорова и Тихомир Великов Тодоров, всички от
гр. Гоце Делчев, по чл. 109 ЗС. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
12852
Добричкият районен съд призовава Нури Гюнайдън и Мехмед Кълъч с последен адрес Република Турция, сега с неизвестен адрес, да се явят в
съда на 22.І.2010 г. в 10 ч. като ответници по гр.д.
№ 2909/2009, заведено от Ниязи Чалъщкън, Осман
Чалъшкан, Ведат Чалъшкан, Хамит Йозкълъч, Юммюгюлсюм Чалъшкан и Зейнеп Налбант от Добрич,
за връчване на искова молба за делба. Ответниците
да посочат съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
12853
Кюстендилският районен съд призовава Емил
Любчов Видинов с последен адрес Кюстендил,
ул. Македония 26, бл. 53, вх. Г, ап. 57, да се яви в
съда на 15.I.2010 г. в 10 ч. като ответник по бр.гр.д.
№ 100/2007, заведено от Румяна Георгиева Харалампиева, с предмет чл. 99, ал. 2 СК. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
12854
Плевенският районен съд призовава Желко
Дуспара с последен адрес на съда Босна – Херцеговина, гр. Посуше – 88240, Milgakusa ВВ, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.І.2010 г.
в 11 ч. като ответник по гр. д. № 973/2007, VІІ
гр. състав по описа на ПлРС, заведено от Ирена
Борисова Дусара от гр. Тръстеник, област Плевен,
ул. Александър Стамболийски 12, за издръжка.
Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
12855
Сливенският районен съд призовава Тасос За
хариадис, гражданин на Република Кипър, с последен
адрес Кипър, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 27.І.2010 г. в 9 ч. като ответник по гр. д.
№ 4024/2009, заведено от Мима Петкова Митева, по
чл. 72 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
12856
Търговищкият районен съд призовава Осман
Йозкан, роден на 1.І.1971 г. в Карайурт, Турция, с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.І.2010 г. в
9 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 1127/2009,
заведено от Мария Сандева Йозкан, по чл. 49 СК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 48,
ал. 2 ГПК.
12857
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Софийският градски съд, I гр. отделение, 7 състав,
на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД уведомява,
че има образувано гр.д. № 9153/2009, гражданско
отделение, 7 състав, въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност срещу
Иван Евгениев Стоименов с постоянен адрес София,
ул. Тодор Стоянов 2, ап. 3, което е насрочено за
открито съдебно заседание на 1.VI.2010 г. в 10 ч.
Дава възможност на заинтересованите лица да
предявят претенции върху имуществото, притежавано от Иван Евгениев Стоименов, описано, както
следва: От Иван Евгениев Стоименов: апартамент
№ 4, заемащ целия трети етаж от четириетажната
жилищна сграда във вх. 1 на ул. Тодор Стоянов
2, район „Изгрев“, София, със застроена площ 158
кв. м, състоящ се от четири стаи, кухня, хол, баня,
тоалетна, входно и черно антре, мокро помещение,
балкон към южната стая и хола и лоджия към хола
на запад; заедно с мазе № 3 без посочена площ
и съседи по доказателствен акт, заедно с 27,50 %
идеални части от общите части на сградата и гараж на западната страна на сградата с площ 30,78
кв. м заедно с 3,50 % идеални части от общите
части на сградата и заедно с 1/2 идеална част от
урегулирания поземлен имот № II-775 от кв. 71 по
плана на София, местността „Изток“, върху който
е построена сградата, целият с площ 500 кв. м, при
съседи: ул. Тодор Стоянов, УПИ № V-771, УПИ
№ III-774, придобити с нотариален акт № 140,
т. IV, рег. № 11079, дело № 680 от 2007 г. (Служба
по вписвания, вх. рег. № 36630, акт № 18, том
LNLII, дело № 24502). Мотоциклет, марка „Хонда“,
модел CBR-900-RR, шаси № JH2SC50083M101398,
двигател № SC50E2102050, придобит с договор за
покупко-продажба на моторно превозно средство
от 9.II.2007 г. за сумата 200 лв. Предметът на отнемане е на стойност 662 035 лв., пазарната стойност
на имота към 5.VI.2007 г. е 474 279 лв., или 2634,88
минимални работни заплати. Пазарната стойност
към 11.I.2009 г. е 661 835 лв.
12859
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3503 от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 27/2002 промяна
за „Авемакс – С“ – ООД: освобождава като съдружник Спас Василев Спасов.
47313
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3363 от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 1350/2003 преобразуването на „Тип топ“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Благоевград, ул. Тодор Александров
43, в еднолично дружество с ограничена отговорност „Тип топ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Тодор Александров 43,
с капитал 5000 лв.; освобождава като съдружник
Румен Ефтимов Главев; вписа като едноличен
собственик на капитала Васил Добрев Тодоров,
който ще управлява и представлява дружеството.
47314
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 3101 от 20.IX.2007 г. по ф.д. № 1583/2003
преобразуването на „Би.Ма“ – ООД, със седалище
и адрес на управление гр. Хаджидимово, ул. Македония 53, в еднолично дружество с ограничена
отговорност „Би.Ма“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. Хаджидимово, ул. Македония 53,
с капитал 5000 лв.; освобождава като съдружници
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Наталия Илиева Петрелийска и Димитър Ангелов
Пампулов; освобождава като управител Наталия
Илиева Петрелийска; вписа като едноличен собственик на капитала Биджьони Серафино, който
ще управлява и представлява дружеството.
47315
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3047 от 17.IX.2007 г. по ф.д. № 1545/2003 промени за „О. К. Холанд“ – ООД: освобождава като
управител Ева Любенова Костадинова; дружеството
ще се управлява и представлява от Том Бавелаар;
премества адреса на управление от Благоевград,
ж.к. Еленово, бл. 94, вх. А, ап. 7, в Благоевград,
ул. Пере Тошев 8, ет. 1.
47316
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3107 от 20.IX.2007 г. по ф.д. № 668/2003 промени за
„Ем – Ойл 1“ – ЕООД: освобождава като едноличен
собственик на капитала и управител Емил Стоянов
Давидков; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Татяна Емилова Давидкова,
която ще управлява и представлява дружеството.
47317
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3564 от 19.Х.2007 г. по ф.д. № 16/2003 промени
за „Ламкор – 2“ – ООД: вписва като управител
Незар Филиб Дайаа; дружеството ще се управлява
и представлява от управителите Емилия Петрова
Башур и Фади Изат Башур заедно и поотделно и
от Незар Филиб Дайаа само заедно с един от двамата управители Емилия Петрова Башур и Фади
Изат Башур.
47318
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3354 от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 470/2003 преобразуването на „Актив“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Поленица, ул. Младост 27, в дружество с ограничена отговорност „Актив“ – ООД, със
седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул.
Станке Димитров 7; вписва увеличение на капитала
от 5000 лв. на 10 000 лв.; вписва като съдружник
и управител Емил Ангелов Георгиев; дружеството
ще се управлява и предствлява от управителите
Зоя Нколова Пачова и Емил Ангелов Георгиев заедно и поотделно; премества седалището и адреса
на управление от с. Поленица, ул. Младост 27, на
гр. Сандански, ул. Станке Димитров 7.
47319
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3351 от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 554/2003 промяна за
„Финес – Г“ – ЕООД: премества адреса на управление от Благоевград, ул. Орцето 4, в Благоевград,
ул. Аргир Манасиев 14, ет. 1.
47320
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3665 от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 863/2003 преобразуването на „Росиди – С“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление гр. Сандански, ул. Георги
Казепов 2, в дружество с ограничена отговорност
„Росиди – С“ – ООД, със седалище и адрес на
управление гр. Сандански, ул. Георги Казепов 2, с
капитал 5000 лв.; вписва като съдружник Красимир
Емилов Петков, който ще управлява и представлява
дружеството.
47321

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 7

Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3373 от 3.Х.2007 г. по ф.д. № 1163/2004 промени
за „Ворлд метал трейд“ – ЕООД: вписва промяна
на наименованието на „Каска транс“ – ЕООД;
премества седалището и адреса на управление от
Петрич, ул. Георги Урумов 37, в Благоевград, ж.к.
Запад 55, ет. 9, ап. 55.
47322
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 3349 от 5.Х.2007 г. по ф.д.№ 1153/2004
промени за „Медико-стоматологичен център „Доверие“ – ЕООД: вписва промяна в наименованието
на „Медико-дентален център „Доверие“ – ЕООД;
вписва промяна в предмета на дейност: специализирана извънболнична медицинска и дентална помощ,
извършване на диагностика, лечение, рехабилитация
и наблюдение на болни, консултации и профилактика, експертизи за временна нетрудоспособност,
издаване на документи, свързани с дейността,
насочване на пациентите за консултативна и болнична помощ, предписване на лабораторни и други
изследвания, лекарства, превързочни материали и
медицински пособия, предписване извършването на
медицинска дейност и манипулации под контрол и
отговорност, предписване обема и вида домашни
грижи и помощ за болни, наблюдение и оказване на
медицинска помощ при бременност и майчинство,
наблюдение, контролиране и полагане грижи за
психическото и физическото развитие на лица до
18 г., лечение на болен в дома му, когато състоянието
му налага това, дейности по здравна промоция и
профилактика, вкл. и профилактични прегледи и
имунизации, специализиран санитарен транспорт,
осъществяване функции и дейности като служби по
трудова медицина, сключване на търговски сделки
за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.
47323
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ вписа с решение
№ 3565 от 19.Х.2007 г. по ф.д. № 1149/2004 промени
за „Пазар за плодове и зеленчуци“ – АД: освобождава като изпълнителен директор Радослав Георгиев
Ненов; вписва като изпълнителен директор Антон
Атанасов Илиев.
47324
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3366 от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 1327/2004 промяна
за „НИПРОконтрол“ – ООД: премества адреса на
управление от Благоевград, ул. Бор 4, в Благоевград
ул. Аргир Манасиев 14, ет. 1.
47325
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 3700 от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 966/2004
промяна за „Ивола“ – ЕООД: премества адреса на
управление от Благоевград, ул. Преспа 19А, ет. 3,
в Благоеврад ул. Георги Попов 39.
47326
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3829 от 6.XI.2007 г. по ф.д. № 2188/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Томика – С“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Страцин 11, с предмет
на дейност: финансово-счетоводни, информационни,
консултантски, маркетингови и лизингови сделки,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни фирми, предоставяне
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на брокерски и консултантски услуги в областта
на търговията с недвижими имоти, придобиване и
управление на дялови участия, превозна и таксиметрова дейност на пътници и товари с всякакъв
транспорт, международна транспортна дейност,
консултации на дружество относно капиталовата
им структура, промишлена стратегия и свързани
с това въпроси, както и консултации и услуги
относно преобразуване на дружество и сделки по
придобиване на предприятие, факторинг, гаранционни сделки, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, строителни
услуги, сделки с недвижими имоти, производство
на стоки с цел продажба, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска и
животинска продукция, комисионни, спедиционни,
складови сделки, инженерингова дейност, сделки с
интелектуална собственост, издателска или печатарска дейност, охранителна дейност, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна
и импресарска дейност, ресторантьорство, външнотърговска дейност, бартерни сделки. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Антон Миланов Мутафчийски, който го
управлява и представлява, и е с неограничен срок.
47327
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3899
от 12.XI.2007 г. по ф.д. № 2232/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Корпорекс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Благоевград, ул.
Васил Априлов 35, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговия с горива и петролни продукти, транспорт
на петролни продукти, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, услуга
по разпространение на печатни изделия, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Методи Боянов Рангелов, Йордан
Боянов Рангелов и Лъчезар Георгиев Сагрев, които
го управляват и представляват заедно и поотделно,
и е с неограничен срок.
47328
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3872 от 8.XI.2007 г. по ф.д. № 2213/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Дав“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Разлог, ул.
Изворите 15, с предмет на дейност: проектиране,
изграждане, реконструкция и експлоатация на
водноелектрически централи, вятърни електрически централи и други хидротехнически обекти и
системи в страната и в чужбина (след получаване
на разрешение), в. т. проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, ремонт, сервизно обслужване, рехабилитация и модернизация на същестуващи обекти, посредническа дейност по доставка
и окомплектуване на оборудване, производство
и продажба на електроенергия (след получаване
на лиценз), покупка и продажба на съоръжения и
обекти за производство на електроенергия, управление на инвестиционни проекти, инженерингова
дейност при изграждане на генериращи мощности
от възобновяеми енергийни източници, проектиране
и строителство на обекти, свързани с опазването на
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околната среда и водите, и други незабранени със
закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Александър Ангелов Павлов, Димитър Петров Семерджиев, Владимир Димитров
Копанаров и Димитриос Стривас и се управлява
и представлява от Александър Ангелов Павлов и
Димитър Петров Семерджиев заедно и поотделно
и е с неограничен срок.
47329
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписа с решение
№ 3676 от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 1801/2004 промени за „Ботев“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
търговското предприятие на едноличен търговец с
фирма „Владимир Миленков – Ботев” (рег. по ф.д.
№ 2204/99 по описа на БлОС) на „Ботев“ – ЕООД,
като съвкупност от права, задължения и фатически
отношения.
47330
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 и чл. 119, ал. 2
ТЗ вписа с решение № 3657 от 25.Х.2007 г. по ф.д.
№ 200/2002 промени за „Боил“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на търговското предприятие на едноличен търговец с фирма „Боил – Божидар Подолински” (рег. по ф.д. № 694/93 по описа на БлОС)
на „Боил“ – ЕООД, като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения; вписва преобразуването на „Боил“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Петрич, ул. Търново 5, в дружество с ограничена отговорност „Боил“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Петрич, ул. Търново
5, и с капитал 5000 лв.; вписва като съдружник и
управител Величка Любенова Подолинска; освобождава като управител Алвиано Фазоли; дружеството
ще се управлява и представлява от управителите
Божидар Илиев Подолински и Величка Любенова
Подолинска заедно и поотделно.
47331
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3593 от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 645/2002 промени
за „Мавис“ – ООД: освобождава като съдружник
и управител Таня Иванова Шутова-Карадалиева;
вписва като съдружник и управител Димитър Ангелов Карадалиев; дружеството ще се управлява и
представлява от управителите Георги Иванов Шутов
и Димитър Ангелов Карадалиев заедно и поотделно.
47332
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 3448 от 12.Х.2007 г. по ф.д. № 316/2002
промени за „Ка – комерс“ – ООД: освобождава
като съдружник и управител Илия Здравков Бижев; вписва като съдружник и управител Здравка
Илиева Тодорова; дружеството ще се управлява и
представлява от Здравка Илиева Тодорова и Любен
Кирилов Атанасов заедно и поотделно.
47333
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 3098 от 20.IX.2007 г. по ф.д. № 115/2002
промени за „Жоел – 2002“ – ООД: освобождава
като съдружник Огнян Георгиев Литов; вписва като
съдружник и управител Славка Евтимова Симонска;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителите Георги Христов Трайков и Славка
Евтимова Симонска заедно и поотделно.
47334
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3843 от 7.XI.2007 г. по ф.д. № 2198/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Ей енд Би
тракс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
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Благоевград, ул. Александър Стамболийски 34, вх. Б,
ет. 5, ап. 11, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, дърводобив, обработка и
преработка на дървесина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
складови сделки, хотелиерство, ресторантьорство,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
внос, износ, покупка и продажба на леки и товарни автомобили, таксиметрови дейности и услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Антонио Любенов Сакъджийски и Борислав Боянов
Стоименов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно, и е с неограничен срок.
47335
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3842 от 7.XI.2007 г. по ф.д. № 2197/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Хоспис „Св.
Марина“ – ООД, със седалище и адрес на управление Благоеград, ул. Тодор Александров 18, ет. 1,
ап. 2, с предмет на дейност: осъществяване на продължително медицинско наблюдение, поддържащо
лечение, предписано от лекар, и специфични грижи
по домовете на лица с хронични инвалидизиращи
заболявания и медико-социални проблеми. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Магдалена Илиева Месова и Елиза Николаева Венкова и
се управлява и представлява от Магдалена Илиева
Месова и е с неограничен срок.
47336
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3841
от 7.XI.2007 г. по ф.д. № 2196/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Финдекс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Благоевград,
ул. Костур 1, с предмет на дейност: търговско и
финансово представителство и посредничество,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, посредническа дейност по наемане на работа, автосервизни услуги,
строителство и експлоатация на заведения за хранене
и мотели, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки,
превоз на пътници и товари, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански
произведения, преработка и реализация на стоки
за бита и промишлеността, търговия с всякакви
вторични суровини, производство и търговия с
алкохол и безалкохолни напитки, други дейности,
незабранени със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Димитър Йорданов Колев и Емил Димитров Илиев, които го управляват и представляват заедно и
поотделно, и е с неограничен срок.
47337
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3840 от 6.XI.2007 г. по ф.д. № 2195/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Палета Стойчев“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Коларово, община Петрич, ул.
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Победа 17, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, покупко-продажба на
всякакви промишлени и селскостопански стоки,
авточасти и строителни материали, производство
и търговия с конфекция и трикотажни облекла,
обувки и други изделия от кожа, търговско представителство и посредничество, ишлеме, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, стоков контрол, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, таксиметрови услуги, сервизни
услуги, дърводобив и дървопреработване, внос и
продажба на МПС и авточасти, търговия с петролни продукти, транспортни услуги, производство
на дограма, компютърни услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Иван Великов Стойчев, който го
управлява и представлява, и е с неограничен срок.
47338
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3839
от 6.XI.2007 г. по ф.д. № 2194/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Снежен
свят“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Изгрев, община Благоевград, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, менителници, записи
на заповед и чекове, складови и лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, програмни,
информационни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажаба, лизинг, строително-монтажни дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Лъчезар Илчов
Попдимитров, който го управлява и представлява,
и е с неограничен срок.
47339
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3837
от 6.XI.2007 г. по ф.д. № 2192/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Далка транс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Благоевград,
бул. Васил Левски 18, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, дърводобив,
обработка и преработка на дървесина, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и складови сделки, хотелиерство, ресторантьорство, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, покупка и продажба на леки автомобили.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Александрос Сидерополис и Христос Лацарис, които
го управляват и представляват заедно и поотделно,
и е с неограничен срок.
47340
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3836 от 7.XI.2007 г. по ф.д. № 2191/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Софо 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Пере Тошев 8, ет. 1, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
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вещи с цел препродажба, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни сделки в страната и в чужбина, складови
сделки и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни
и импресарски, софтуерни услуги, доставка и разпространени на интернет, обработка на дървесина и
производство на мебели от дърво, покупка, строеж
и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел
препродажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Йоанес Якубус
Йозефус Слейпър и се управлява и представлява от
управителя Том Бавелаар и е с неограничен срок.
47341
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3549
от 18.Х.2007 г. по ф.д. № 2043/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Орхидея“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Катунци,
община Сандански, с предмет на дейност: проектиране и изграждане на електросъоръжения, електроуслуги, проучване и анализи на потреблението
и разработване на краткосрочни, средносрочни и
дългосрочни прогнози за потреблението на енергия, организиране извършването на предварителни
вариантни проучвания на възможностите за рехабилитация на същестуващи и изгражадане на нови
производствени и преносни мощности, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и транспортни сделки в страната и в
чужбина, складови сделки, стоков контрол, сделки
с интелектулна собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, производство, изкупуване и продажба на
животинска продукция, диворастящи плодове, билки, гъби, мед, пчелни продукти и цветя в страната
и в чужбина, таксиметрови и авторемонтни услуги,
инженеригови сделки, компютърни услуги, селскостопанска дейност, проектантски услуги, бояджийски и строителни работи, производство на детайли
и резервни части от пластмаса и конструкционни
полимери, охранителна дейност, ресторантьорство,
кабелизиране и радиофициране на населени места,
операторска дейност на кабелни системи, ксероксни и машинописни услуги, посредничество при
продажба на недвижими имоти, търговия с дървен
материал и авточасти и автомобилни аксесоари,
търговия с автовмобили – нови и втора употреба.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Иван Стоянов Дамбов и Стоян Иванов Дамбов,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно, и е с неограничен срок.
47342
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 3559
от 18.Х.2007 г. по ф.д. № 234/2005 вписа в търговския
регистър прехвърляне на фирма „Стефан – Стефан
Джонков“ заедно с предприятието от Стефан Евтимов Джонков на Олга Миткова Евтимова и я вписа
като едноличен търговец с фирма „Стефан – Олга
Евтимова” със седалище и адрес на управление с.
Боровичене, община Петрич.
47343
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3672 от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 1113/2005 промени
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за „Браво – строй“ – ООД: допълва предмета на
дейност със „спортна дейност – сделки в областта на
спортната дейност, рекреационна дейност – сделки
в областта на рекреационната дейност“.
47344
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 3624 от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 1078/2002
преобразуването на „А А“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Петрич, ул. Свобода 3, в
еднолично дружество с ограничена отговорност „А
А“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Петрич, ул. Свобода 3, с капитал 5000 лв.; освобождава като съдружник и управител Савас Георгиос
Путахидис; вписа като едноличен собственик на
капитала Андреас Георгиос Аманатидис, който ще
управлява и представлява дружеството.
47345
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3245 от 1.Х.2007 г. по ф.д. № 858/2002 промени
за „Галчев инвест“ – ЕООД: освобождава като
едноличен собственик на капитала Николай Костадинов Галчев; вписва като едноличен собственик
на капитала „Галчев холдинг“ – АД (рег. по ф.д.
№ 9017/2007 по описа на СГС).
47346
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ вписа с решение
№ 3756 от 1.ХI.2007 г. по ф. д. № 1404/96 промени
за „Пиринхарт“ – АД: освобождава като член на
СД и изпълнителен директор Иван Лазаров Кънев;
вписва като член на СД Катя Иванова Стоянова;
изпълнителните и контролните правомощия се
разпределят между членовете на СД, както следва: Любомир Иванов Евстатиев – изпълнителен
директор, Юри Богомилов Катанов – председател,
и Катя Иванова Стоянова – зам.-председател;
дружеството се представлява от изпълнителния
директор Любомир Иванов Евстатиев.
47661
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ вписа с решение
№ 3792 от 5.ХI.2007 г. по ф. д. № 407/97 промени за
„БЛ Рила – метал“ – АД: освобождава като член
на СД и ИД Петър Калинов Бялков; вписва като
член на СД и ИД Евдокия Николова Германова;
дружеството се представлява от ИД Евдокия Николова Германова и от председателя на СД Димо
Николов Тадаръков заедно и поотделно.
47662
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ вписа с решение
№ 3720 от 30.Х.2007 г. по ф. д. № 1647/96 заличаване
на „Млечна промишленост – Благоевград“ – АД.
47663
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3795 от 5.ХI.2007 г. по ф. д. № 2174/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Евро арт – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Изгрев, община Благоевград, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид в страната и чужбина; продажба
на стоки от собствено производство в страната и
чужбина; изкупуване, производство, преработка и
реализация на селскостопанска и животинска продукция, диворастящи плодове, билки, гъби, мед и
пчелни продукти в страната и чужбина; търговско
представителство и посредничество, агентство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица; комисионни, спедиционни, консигнационни,
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оказионни, лицензционни сделки; складови сделки;
външнотърговски сделки; сделки с интелектуална
собственост; превозни сделки в страната и чужбина; хотелиерски, туристически, ресторантьорски и
импресарски услуги; търговия със стоки на едро и
дребно; таксиметрови услуги; автосервизни услуги;
ремонт, поддръжка и монтаж на битова техника
и електроника; покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; отдаване
под наем на движимо и недвижимо имущество;
изготвяне, излъчване и препредаване на радиотелевизионни програми. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Димитър Йосифов Дафков, който го управлява и
представлява, с неограничен срок.
47664
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3796 от 5.ХI.2007 г. по ф. д. № 2175/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сани – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Петко Р. Славейков
10, с предмет на дейност: строителна дейност,
покупко-продажба на недвижими имоти, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, търговско представителство и
посредничество, лицензионни сделки, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид и всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Славчо Стефанов Кордев, който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
47665
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3797 от 5.ХI.2007 г. по ф. д. № 2176/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Амитек“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, пл. България 5, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препрода жба в първоначален, преработен
или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство
и посредничество; комисионни, спедиционни и
превозни сделки; складови сделки; лицензионни
сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална
собственост; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни или други услуги; покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Роза Василева
Бузова, която го управлява и представлява, и е с
неограничен срок.
47666
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3812 от 5.ХI.2007 г. по ф. д. № 2177/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бея“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Краище, община Белица, ул. Единадесета 16, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от
собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни
и превозни сделки; складови сделки; лицензионни
сделки; стоков контрол; ресторантьорство, хотелиерски, туристически, рекламни, дистрибуторски,
информационни, програмни, импресарски услуги;
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покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и отдаване под наем; сделки по превоз на пътници и товари в страната и в
чужбина със собствен и нает превоз. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Аки Али Бей, който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
47667
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3794 от 5.ХI.2007 г. по ф. д. № 2173/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Илион“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Ангел Кънчев 4, вх. А,
ет. 3, с предмет на дейност: продажба на стоки от
собствено производство, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; търговско представителство;
комисионни, спедиционни и транспортни сделки
в страната и чужбина; складови сделки; сделки с
интелектуална собственост; рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Иван Георгиев
Самарджиев, който го управлява и представлява,
и е с неограничен срок.
47668
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3828 от 6.ХI.2007 г. по ф. д. № 2187/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Орто
трейд – инвест“ – ООД, със седалище и адрес на
управление с. Корница, община Гоце Делчев, ул.
Георги Бенковски 44, с предмет на дейност: разработка, производство и продажба на медицински,
стоматологични и лабораторни апарати и консумативи, на инвитро имплантируеми медицински
изделия, на помощни средства и санитарни материали, медицинска, стоматологична и лабораторна практика, рехабилитация и възстановяване (в
съответствие със законоизискуемия разрешителен,
регистрационен и/или лицензионен режим); вътрешна и външна търговия, търговско представителство,
посредничество и агентство в страната и в чужбина,
стопански туризъм, хотелиерство, ресторантьорство,
транспортна и спедиторска дейност, строителство
и всички видове строителна дейност, търговско
представителство на търговски дружества, осъществяващи строителна дейност, както и участие
в обединения (консорциум и/или холдинг) с такива
дружества за изпълнение на строителни проекти,
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Станислав Георгиев Несторов и Ибрахим Айруш
Хаджи, които го управляват и представляват заедно,
и е с неограничен срок.
47669
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3691 от 26.Х.2007 г. по ф. д. № 2108/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лидия Петрова“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Благоевград, ул. Акациите 13, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба; продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и
посредничество; комисионни, спедиционни, превозни сделки в страната и чужбина, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост; хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни и импресарски, софтуерни услуги; доставка и разпрос-
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транение на интернет; обработка на дървесина и
производство на мебели от дърво; покупка, строеж
и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел
препродажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Лидия Петрова
Петрова, която го управлява и представлява, и е
с неограничен срок.
47670
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3779
от 1.ХI.2007 г. по ф. д. № 2161/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Джон
Джеймс логистик“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Петрич, ул. Свобода 3, с предмет на
дейност: транспортни услуги в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство;
комисионни, спедиционни и превозни сделки; търговия с недвижими имоти; сделки с интелектуална
собственост; складови сделки; лизингови сделки;
търговско представителство и посредничество;
покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен
вид; текстилни, шивашки и конфекционни услуги,
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 40 000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Джон Антони
Николс, който го управлява и представлява, и е с
неограничен срок.
47671
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3777 от 1.ХI.2007 г. по ф. д. № 2159/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност „Лъч
строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Цар Борис III № 55, ет. 2, ап. 9, с
предмет на дейност: сделки по изграждане и експлоатация на жилищни и стопански сгради; сделки
по изграждане и експлоатация на презентационни
и търговски центрове за управление, обзавеждане,
отдаване под наем и продажба на недвижими имоти;
извършване на сделки по внос и износ на стоки и
услуги; сделки по представителство и дистрибуция
на стоки и услуги на български и чуждестранни
компании; сделки по изграждане, експлоатация и
управление на търговски обекти за реализация на
промишлени и непромишлени стоки. Дружеството
е с капитал 5500 лв., с едноличен собственик на
капитала Лъчезар Борисов Костадинов, който го
управлява и представлява, и е с неограничен срок.
47672
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3789 от 2.Х.2007 г. по ф. д. № 2170/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Миллат“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Кресна, ул. Вардар 28, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, лицензионни сделки, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, строителни дейности и ремонтни дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Милчо Христов
Белемезов, който представлява и управлява, и е с
неограничен срок.
47673
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Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3778
от 1.ХI.2007 г. по ф. д. № 2160/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „ВАМ – 07“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Петрич, ул.
Марица 26, с предмет на дейност: производство и
търговия с храни и хранително-вкусови продукти;
покупка на промишлени и непромишлени стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; производство на
стоки за бита с цел да се продадат; производство
и сделки със селскостопански стоки; комисионни,
спедиционни, складови сделки, търговско представителство и посредничество; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги; лизинг; сделки с
интелектуална собственост; строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел да се продадат; животновъдство и земеделие; превозни сделки в страната
и чужбина със собствени или наети автомобили,
международен и вътрешен транспорт, разработване
на фирмени и икономически стратегии и други
дейности, незабранени от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Ангел Веселинов
Въгларски и Веселин Ангелов Въгларски, които го
управляват и представляват заедно и поотделно, и
е с неограничен срок.
47674
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3782 от 1.ХI.2007 г. по ф. д. № 2164/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Саваго“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Ангел Кънчев 2, с предмет
на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; хотелиерски, туристически и рекламни сделки;
програмни, импресарски и туроператорски услуги;
търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови
сделки; покупка и строеж на недвижими имоти с
цел продажба; външнотърговска дейност; сделки с
интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Владимир Илиев Христов, който го
управлява и представлява, и е с неограничен срок.
47675
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3793 от
5.ХI.2007 г. по ф. д. № 2172/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Зайков инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Благоевград, ул. Стефан Стамболов 45, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, покупко-продажба на
петролни продукти, програмни, импресарски или
други услуги, отглеждане на животни, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Георги
Ангелов Зайков, който представлява и управлява,
и е с неограничен срок.
47676
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3790 от 2.Х.2007 г. по ф. д. № 2171/2007 вписа
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еднолично дружество с ограничена отговорност
„Солаков инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Банско, ул. Георги Ковачев 32, с
предмет на дейност: комисионни, спедиционни,
складови, лизингови и превозни сделки, превоз на
хора, стоки и товари в страната и чужбина, внос
и износ, вътрешен и международен транспорт,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, шивашки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни
и импресарски услуги, търговско представителство
и посредничество, лизинг, покупка на стоки или
други вещи с цел да ги продаде в първоначален,
преработен или обработен вид, производство и
продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, гъби, билки и цветя,
дивеч, риба, пчелен мед и други, производство на
фураж и фуражни изделия, продажба на фураж и
фуражни изделия, продажба на стоки от собствено
производство, сделки с интелектуална собственост,
търговия на едро и дребно в страната и чужбина с
промишлени стоки и стоки за бита, леки и товарни
автомобили и авточасти, селскостопанска техника
и инвентар, произведения на електрониката и електротехниката, текстил и текстилни изделия, облекла
и обувки, кожи и кожени изделия, парфюмерия,
козметика и аксесоари, оказионни и комисионни
услуги, бартерни сделки, дървопреработване, дърводобив, преработка и търговски сделки с обли и
фасонирани дървени материали, производство на
материали и стоки от дървесни частици, паркет,
дограма и други изделия и стоки с дървесна суровина. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Георги Костадинов
Солаков, който представлява и управлява, и е с
неограничен срок.
47677
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3781 от 1.ХI.2007 г. по ф. д. № 2163/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Муратов пропърти“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Банско, ул. Радон Тодев 15, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид; продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество;
строителство и изпълнение на строителни обекти;
комисионна и спедиционна дейност; ресторантьорство и хотелиерство; рекламни, информационни
и програмни услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Мария Йотова Петрова
и Петя Кирилова Райчинова, които го управляват
и представляват поотделно, и е с неограничен срок.
47678
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3834 от 7.ХI.2007 г. по ф. д. № 2189/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„ББД инженеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Сатовча, ул. Тодор Шопов 74, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от
собствено производство; търговско представителство и посредничество; дърводобив, преработване и
търговия с обли и фасонирани дървесни материали;
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и чужбина; лицензионни сделки; складови
сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги; внос и
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износ на стоки; проектиране, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
лизинг; шивашки услуги на ишлеме; производство
и търговия с текстилни и трикотажни изделия;
производство на бетон и бетонови изделия; строителство на промишлени, стопански и жилищни
сгради, съоръжения, линейни и пътни съоръжения;
инженеринг; търговия с петрол и петролни продук
ти; счетоводни услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Инцавка Мехмедова Дерменджиева, която
го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
47679
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 3588 от 22.Х.2007 г. по ф. д. № 1249/2007
промени за „Авер – 2007“ – ООД: освобождава
като съдружник Мартин Росенов Емилов; вписва
като съдружник Реджеп Рахман Емин; вписва като
управител Иван Димитров Вангелов; дружеството
се управлява и представлява от управителите Иван
Димитров Вангелов и Реджеп Рахман Емин заедно
и поотделно.
47680
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3447 от 12.Х.2007 г. по ф. д. № 1685/2005 промени
за „Керамо“ – ООД: освобождава като управител
Лиляна Тодорова Гюрова-Петрова; вписва като
управител Георги Петров Петров.
47681
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 1626/97 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Булконтрол – 97 – Атанаска
Баева” като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на Тодор Димитров Баев и
го вписва като едноличен търговец с фирма „Булконтрол – 97 – Тодор Баев”, Бургас.
47348
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф д. № 543/99 вписва промяна за „Кипро и
Ко“ – ООД: освобождава като съдружник Кънчо
Желязков Кънев; вписва като съдружник Кръстьо
Николов Караманов; вписва нов предмет на дейност:
производство и продажба на микоризирани фиданки,
както и хоу-хау на плантации с цел култивиране
на трюфели, покупко-продажба на самородни и
култивирани трюфели в първоначален, преработен
или обработен вид, други селскостопански и горски
продукти, изготвяне, защита и управление на проекти за развитие на селските райони, хотелиерство
и алтернативен туризъм, сделки по внос, износ,
реекспорт и бартерни сделки, всякаква друга дейност, незабранена от закона; вписва ново седалище
и адрес на управление – с. Варовник; вписва нов
дружествен договор.
47349
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
26.Х.2007 г. по ф. д. № 3356/97 вписва промяна за
„Делта – Ф“ – ООД: вписва промяна в наименованието от „Делта – Ф“ – ООД, на „Делта мебел
груп“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
47350
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 445/98 вписва промяна за „Сий линк
шипинг“ – ООД: вписва като съдружник и управител Кръстан Василев Золумов; дружеството ще се
управлява и представлява от управителите Пана-
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йот Василев Золумов и Кръстан Василев Золумов
заедно и поотделно; вписва нов адрес на управление – Бургас, ул. Г. Шагунов 17, ет. 2; вписва нов
дружествен договор.
47351
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
25.Х.2007 г. по ф. д. № 2219/99 вписва промени за
„РСМ“ – ЕООД: вписва като съдружници Кръстан
Васи лев Зол у мов, Панайот Васи лев Зол у мов,
Звезделин Борисов Чонков и Димитър Михайлов
Велков; заличава като съдружник „Роял совърин
меритайм корпорейшън”; вписва като управител
Кръстан Василев Золумов; дружеството ще се управлява и представлява от управителите Димитър
Михайлов Велков и Кръстан Василев Золумов заедно
и поотделно; вписва промяна на наименованието
от „РСМ“ – ЕООД, на „РСМ“ – ООД; вписва нов
адрес на управление – Бургас, ул. Г. Шагунов 17,
ет. 2; вписва нов дружествен договор.
47352
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 357/2002 вписва промени за „Турист
имобил“ – АД: вписва ново седалище и адрес на
управление – Варна, местност Траката, ул. Пета 2;
допуска нов устав.
47353
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф. д. № 2030/2001 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен
отчет за 2006 г. на „Чисти води“ – ООД.
47354
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 1453/2002 вписва промяна за „Хемус
т у рс“ – ЕООД: осво б ож да ва к ат о ед нол и чен
собственик на капитала „Магро турс“ – ЕООД;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Калиман“ – ЕООД; вписва нов адрес на управление – Несебър, к. к. Слънчев бряг, к. з. Делфин,
УПИ VIII-679, жилищна сграда за сезонно ползване,
ап. 11; вписва нов учредителен акт.
47355
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф. д. № 1700/2003 вписва промени за „Иглика – Д“ – ООД: освобождава като съдружници
Димитрина А нгелова Хараламбова и Наталия
Асенова Шалдърова; заличава като управител
Димитрина Ангелова Хараламбова; вписва като
управител Борис Кирилов Иванов; вписва промяна в наименованието от „Иглика – Д“ – ООД, на
„Иглика – Д“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт.
47356
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф. д. № 1701/2003 вписва промени за „Лагуна – Ел“ – ООД: освобождава като съдружник и
управител Лилия Василева Духтева; вписва като
управител и едноличен собственик на капитала
Борис Кирилов Иванов; вписва промяна в наименованието от „Лагуна – Ел“ – ООД, на „Лагуна – Ел“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт.
47357
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
25.Х.2007 г. по ф. д. № 2132/2003 вписва промяна
за „Пропъртиинбългерия дот нет“ – ЕООД: освобождава като едноличен собственик на капитала
„Пропъртиинбългериа.нет“ – АД; вписва като едноличен собственик на капитала „Фор сайт чорли
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дивелъпмънтс лимитед“ – АД; освобождава като
управител Добромир Христов Динков; вписва нов
учредителен акт.
47358
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф. д. № 2167/2003 вписва промени за „Оазис – Ен“ – ООД: освобождава като съдружник и
управител „Оазис – Ен“ – ООД: освобождава като
съдружник и управител Наталия Асенова Шалдърова; вписва като управител и едноличен собственик
на капитала Борис Кирилов Иванов; вписва промяна в наименованието от „Оазис – Ен“ – ООД, на
„Оазис – Ен“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт.
47359
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф. д. № 2769/2003 вписва промяна за „Джайден“ – ЕООД: вписва ново седалище и адрес на
управление – Варна, ул. Драгоман 9, ет. 3; вписва
нов учредителен акт.
47360
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с
решение от 25.Х.2007 г. по ф. д. № 2241/2004 вписа
прекратяване на дейността на „Рамада“ – ООД:
открива производство по ликвидация на дружеството с ликвидатор Ани Кирова Русева и срок на
ликвидация шест месеца.
47361
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф. д. № 2341/2004 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет
за 2006 г. на „Водоканалпроект – Бургас“ – ООД.
47362
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 20 07/20 05 вписва пром яна за „Си
Уай – Астерия – Ем енд Кей“ – ООД: освобождава като съдружник Кириякос Кирияку; вписва
ново седалище и адрес на управление – Бургас,
ул. Антим I № 4; вписва нов дружествен договор.
47363
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
26.Х.2007 г. по ф. д. № 2723/2005 вписва промени
за „ТСТ“ – ООД: освобождава като съдружници
Константин Александрович Коробейников и Сергей
Юриевич Репин; заличава като управител Константин Александрович Коробейков; вписва като
управител и едноличен собственик на капитала
Владимир Юриевич Пищаев; вписва промяна в наименованието от „ТСТ“ – ООД, на „ТСТ“ – ЕООД;
вписва нов учредителен акт.
47364
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф. д. № 384/2006 вписва промяна за „Сиймор“ – ООД: освобождава като съдружник Татяна
Георгиева Георгиева; вписва нов дружествен договор.
47365
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф. д. № 2010/2006 вписва промени за „Голф
къмпани“ – ООД: освобождава като съдружници
Дейл Едуард Де Ваан и Миюки Като; вписва като
съдружници Татяна Господинова Георгиева и Джони
Радо; вписва нов адрес на управление – Бургас,
ул. Александровска 2, ет. 4, ап. 1; вписва нов дружествен договор.
47366
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф. д. № 3571/2006 вписва промяна за „Ромео
къмпани“ – ООД: освобождава като съдружници
Дейл Едуард Де Ваан и Миюки Като; вписва като
съдружници Татяна Господинова Георгиева и Джони
Радо; вписва нов адрес на управление – Бургас,
ул. Александровска 2, ет. 4, ап. 1; вписва нов дружествен договор.
47367
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 04294/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Вент систем” – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ж. к. Изгрев, бл. 55,
вх. 2, ет. 3, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство, посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, лизинг, складови, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, туристически услуги – хотелиерство,
ресторантьорство, рекламни информационни, програмни, импресарски, тенекеджийски или други
услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от управителя Янислав
Иванов Василев.
47379
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г. по
ф. д. № 04293/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Търговски комплекс Василико” – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Батак 4, ет. 3, ап. 8, и с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба или отдаване под наем, покупка на
стоки с цел продажба в първоначален, обработен
или преработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, лизингови и складови сделки, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, търговско представителство
на български и чуждестранни фирми, търговско
посредничество, хотелиерски, ресторантьорски,
рекламни, информационни, програмни, импресарски, туристически, туроператорски, преводачески
сделки, сделки с индустриална и интелектуална
собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Даниела
Веселинова Иванова-Алексиева.
47380
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 04292/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Данъш” – ООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ул. Георги Кирков 21, ет. 1,
ап. 2, и с предмет на дейност: покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, валутни
сделки, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, туристически дейности, хотелиерство,
ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност, рекламни, информационни, програмни, импресарски, външнотърговски,
дистрибуторски сделки, преработване и сделки с
благородни метали и скъпоценни камъни, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от управителя Доминик Деверо.
47381
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 04291/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Бис – транс” – ООД, със седалище и
адрес на управление Несебър, ул. Еделвайс 10, ет. 5,
ап. 52, и с предмет на дейност: покупко-продажба
на стоки и други вещи, вкл. собствено производство или след преработването и обработването
им, предоставяне на хотелиерски, туристически
услуги, маркетинг, ресторантьорство, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни лица, комплексно проектиране,
пространствено оформление, вътрешен и външен
дизайн, строителство, ремонт, модернизация, поддръжка и експлоатация на сграден фонд и обекти
за търговия, спорт, отдих и туризъм, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
отдаване под наем или продажба, външнотърговски
сделки, производство, изкупуване, преработка и
реализация на селскостопанска, растителна и животинска продукция, консервиране и реставрация
на сгради, маркетинг, услуги със специализирана
строителна техника и механизация, проектиране,
изработване и поставяне на реклами и рекламни
надписи, обществен превоз на пътници и товари
по утвърдени транспортни схеми, специализирани
превози, случайни превози. Дружеството е с капитал 5100 лв. и се управлява и представлява от
управителя Иван Стоянов Чалдъков.
47382
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 04289/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Катмания” – ООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ж. к. Меден рудник,
бл. 27А, ет. 5, и с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно, транспортни и спедиционни услуги,
строително-ремонтни услуги, покупка и строеж на
недвижими имоти с цел продажба, посредничество
при покупко-продажби, хотелиерски услуги, ресторантьорство, развлечения и други незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Илиян
Дянков Дянков.
47383
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 04288/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Стамболиев” – ООД, със
седалище и адрес на управление с. Крушевец и с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от
собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни
и превозни сделки; складови сделки; лицензионни
сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална
собственост; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски или
други услуги; лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Иван Петков Стамболиев.
47384
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 04287/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Парис Инвестмънтс Ко” – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Генерал
Гурко 18, ет. 3, и с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
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програмни, импресарски и други услуги, сделки с
интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от управителя Лазарос Панайоту.
47385

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
32. – Управителният съвет на „Сдружение за
авто-мото спортове „София ауто“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 10.І.2010 г. в 10 ч. в
София, бул. Ботевградско шосе 239, при следния
дневен ред: 1. промяна в наименованието на сдружението; 2. промяна в устава на сдружението, вкл.
промяна в целите, средствата за постигане на целите
и предмета на дейност на сдружението; 3. разни.
Поканват се всички членове да вземат участие в
заседанието на общото събрание лично или чрез
писмено упълномощен представител. Материалите
по дневния ред са на разположение на членовете
на сдружението в сградата по адреса на управлението му. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12866
15. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство към 7. СОУ „Свети
Седмочисленици“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на училищното
настоятелство на 12.І.2010 г. в 18 ч. в София,
ул. Цар Шишман 28, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за 2009 г.; 2.
приемане на нови членове; 3. промени в съвета
на настоятелите; 4. разни.
12867
93. – Управителният съвет на сдружение „Съюз
на българските писатели“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 16.I.2010 г. в 8,30 ч. в София, зала 11 (кино
„Люмиер”) на Националния дворец на културата,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет за 2008 – 2009 г.; 2. приемане
бюджета на Съюза на българските писатели за
2010 – 2011 г.; 3. изменение и допълнение на устава на Съюза на българските писатели; 4. вземане
на решение за отстъпване право на строеж за изграждане на сграда за курортни и здравни нужди
в гр. Хисаря; 5. вземане на решение за продажба
на „Стопанска база“, Асеновград. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 9,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
12870
40. – Управителният съвет на сдружение „Българско антиейджинг сдружение“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
сдружението на 20.I.2010 г. в 10 ч. в София, район
„Средец“, ж.к. Яворов, ул. Модест Мусоргски 11,
ет. 4, ап. 12, при следния дневен ред: 1. одобряване
на годишния финансов отчет на сдружението; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов
отчет на сдружението за 2008 г. 2. приемане на
отчета за дейността на управителния съвет; проект
за решение – ОС одобрява отчета на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2008 г.; 3.
освобождаване и избор на членове на управителния съвет; проект за решение – ОС освобождава
председателя на УС Димитър Борисов Георгиев по
негова писмена молба и за нов член на управителния
съвет за срок 5 г. избира Виолин Петров Петров;
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4. освобождаване на членове; проект за решение – ОС
освобождава като член Димитър Борисов Георгиев
по негова писмена молба; 5. смяна на адреса на управление на сдружението; проект за решение – ОС
сменя адреса на управление на сдружението, който
ще бъде: София 1606, район „Красно село“, ул. Свети
Иван Рилски 25, ет. 2, ап. 4; 6. изменение на устава;
проект за решение – ОС одобрява предложените от
УС изменения в устава на сдружението. Канят се
всички членове да участват лично или чрез писмено
упълномощен представител. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе 1 час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на членовете.
Писмените материали, свързани с дневния ред на
общото събрание, са на разположение на членовете
на адреса на дружеството.
12871
1. – Управителният съвет на Българската асоциация на мрежовите академии, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.І.2010 г.
в 13 ч. в София, ул. Алабин 16 – 20, в сградата на
Българската стопанска камара, ет. 1, заседателна
зала, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на асоциацията и годишен счетоводен отчет за 2009 г.;
2. обсъждане и приемане на план за дейността и
бюджет на сдружението за 2010 г.; 3. избор на нов
управителен и контролен съвет; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на присъстващите.
12868
190. – Управителният съвет на Българската
федерация по гребане, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на федерацията на 30.І.2010 г. в 11 ч. в Пресклуб „България”
на Националния стадион „Васил Левски“, София,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на федерацията през 2008 г.;
проект за решение – ОС приема отчета на УС на
федерацията за 2008 г.; 2. финансов отчет за дейността на управителния съвет на федерацията през
2008 г.; проект за решение – ОС приема финансовия отчет за дейността на управителния съвет на
федерацията през 2008 г.; 3. бюджет за дейността
на федерацията за 2009 г.; проект за решение – ОС
приема бюджета за дейността на федерацията през
2009 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на управителния съвет за дейността на федерацията
през 2008 г.; проект за решение – ОС освобождава
от отговорност членовете на управителния съвет
на федерацията за дейността им през 2008 г.; 5.
изменение и допълнение на устава на федерацията;
6. освобождаване на управителния съвет и председателя на управителния съвет на федерацията;
7. избор на нови управителен съвет и председател
на управителния съвет на федерацията; 8. разни.
Регистрацията за участие на делегатите ще започне
в 10,15 ч. в деня на събранието. За участие делегатите следва да представят удостоверение за актуално
състояние на представлявания клуб, издадено след
31.VІІ.2009 г., както и нотариално заверено пълномощно, когато делегатът не представлява съответния
клуб – член на федерацията. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч. на същото място,
при същия дневен ред и условия за провеждане и
участие независимо от броя на явилите се членове.
Материалите по дневния ред, с изключение на тези
по т. 5, 6 и 7, са на разположение на членовете на
федерацията след 29.ХІІ.2009 г. всеки работен ден
от 9 до 17 ч. в офиса на федерацията в София, бул.
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Васил Левски 75, ет. 6, и могат да бъдат получавани от всеки един от тях. Материалите по т. 5, 6
и 7 от дневния ред ще се включат към останалите материали след представянето им в офиса на
федерацията от клубовете, искащи свикване на
общо събрание и предложили точки за включване
в неговия дневен ред.
12869
89. – Управителният съвет (централното ръководство) на Съюза на тракийските дружества
в България, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква заседание на Върховния комитет (общото
събрание) на 30.I.2010 г. в 10 ч. в Тракийския
дом, София, ул. Стефан Караджа 7а, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на СТДБ за
2009 г.; 2. приемане на Национална програма на
СТДБ – 2010 г.; 3. изпълнение бюджета за 2009 г.
и актуализиране бюджета за 2010 г.; 4. промени в
устава на СТДБ; 5. промени в ръководните органи
на СТДБ; 6. разни.
12766
1. – Управителният съвет на сдружение „Център
за демократични практики” – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на членовете си на 15.ІІ.2010 г. в 18 ч. в София,
район „Средец“, ул. Янтра 12, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване
членството на Иван Христов Христов вследствие
на подадено от него писмено волеизявление; 2. вземане на решение за приемане на Светла Руменова
Иванова за член на УС на сдружението вследствие
на подадено от нея писмено волеизявление. Право
на глас в общото събрание могат да упражнят
всички лица, членове на сдружението. Членовете
се легитимират с документ за самоличност.
12785
20. – Управителният съвет на сдружение „Гражданско сдружение Право на избор“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на членовете си на 16.ІІ.2010 г. в 18 ч. в София, район „Средец“, ул. Янтра 12, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване
членството на Елен Герджиков; 2. вземане на решение за приемане за член на УС на Никола Тупарев;
3. вземане на решение за прекратяване членството
на Добромир Бориславов; 4. вземане на решение
за приемане за член на УС на Светла Иванова; 5.
вземане на решение за прекратяване членството
на София Владимирова; 6. вземане на решение за
приемане за член на УС на Добрин Александров.
Право на глас в общото събрание могат да упражнят
всички лица, членове на сдружението. Членовете се
легитимират с документ за самоличност.
12764
10. – Управителният съвет на Българското
дипломатическо дружество, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството на 18.ІІ.2010 г. в 18 ч. в Националния дом
на науката и техниката, ул. Г. С. Раковски 108 (Федерацията на научно-техническите съюзи), София
1000, зала 3, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на управителния съвет; 2. изменения и
допълнения в устава на дружеството; 3. избор на
управителен съвет.
12865
15. – Управителният съвет на сдружение „Български екологичен форум“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на членовете си на 18.ІІ.2010 г. в 18 ч. в София,
район „Средец“, ул. Янтра 12, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване членството на Елен Герджиков; 2. вземане на
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решение за приемане за член на УС на Никола
Тупарев; 3. вземане на решение за прекратяване
членството на Орлин Денков; 4. вземане на решение за приемане за член на УС на Милан Зарев; 5.
вземане на решение за прекратяване членството на
Иван Христов; 6. вземане на решение за приемане
за член на УС на Добрин Александров; 7. вземане
на решение за приемане за член на сдружението
на Стефан Константинов. Право на глас в общото
събрание могат да упражнят всички лица, членове на сдружението. Членовете се легитимират с
документ за самоличност.
12763
10. – Управителният съвет на „Клуб Ланча
България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 18.ІІ.2010 г. в 9 ч. в София,
кв. Лозенец, ул. Цветна градина 1, в конферентната
зала на „Горал Интернешънъл” – ООД, при следния дневен ред: 1. откриване; 2. финансов отчет
за периода 2008 – 2009 г.; 3. определяне размера
на имуществената вноска за 2010 г.; 4. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за законно.
12765
5. – Управителният съвет на ФК „Вихър – 2000“,
Айтос, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 20.І.2010 г. в 18 ч. в клуба при спортен
център на градския стадион – Айтос, на адрес Айтос, Спортен комплекс при следния дневен ред: 1.
приемане на отчетите на сдружението; 2. промяна
на устава на сдружението; 3. приемане и изключване на членове на сдружението; 4. избор на УС
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред колкото и членове да се явят.
12821
10. – Управителният съвет на Културен клуб
на пенсионера, гр. Велики Преслав, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание
на 20.І.2010 г. в 10 ч. в залата на бившата община
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет за изминалия период; 2. избор на
управителен съвет и контролна комисия.
12874
10. – Управителният съвет на Баскетболен
клуб „Локомотив“, Дряново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 18.І.2010 г. в 18 ч.
в Дряново, стадион „Локомотив“, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за периода 2006 – 2009 г.;
2. финансов отчет за периода 2006 – 2009 г.; 3.
промяна на устава; 4. избор на УС и председател.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 19 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
12875
38. – Управителният съвет на сдружение „Регионален съюз на офицерите и сержантите от
запаса и резерва – гр. Русе“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 20.ІІ.2010 г. в 10,30 ч. в конферентната зала на
Военен клуб – Русе, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС (ИБ) на РСОСЗР за неговата дейност през
периода 2006 – 2009 г. и предстоящите задачи; 2.
обсъждане и приемане на програма на РСОСЗР и
резолюция на общото събрание; 3. отчет за работата
на РКК на РСОСЗР; 4. обсъждане и приемане на
решение за промени в устава на РСОСЗР; 5. избор
на УС(ИБ) и РКК на РСОСЗР. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
12873
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11. – Управителният съвет на Национално
сдружение на собствениците на недържавни гори
„Горовладелец” – Чепеларе, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 15.І.2010 г. в 14 ч. в залата на сдружението в
Чепеларе, ул. Беломорска 3, при следния дневен
ред: 1. приемане на промени в устава на НССНГ
„Горовладелец“; 2. отчет на управителния съвет; 3.
отчет на контролния съвет; 4. определяне размера
на членския внос; 5. избор на ръководни органи:
председател, управителен и контролен съвет; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 15 ч. на същото място и при същия дневен ред.
12820
14. – Управителният съвет на „Туристическо
сдружение – Баните“, с. Баните, област Смолян, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
събрание на сдружението на 12.II.2010 г. в 17,30 ч. в
с. Баните, сладкарница „Злати“, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението за периода
13.II.2008 г. – 13.II.2010 г.; 2. отчет на контролната
комисия за приходите и разходите на сдружението
за периода 13.II.2008 г. – 13.II.2010 г.; 3. вземане
на решение за промени в устава на „Туристическо
сдружение – Баните“; 4. избор на нов управителен
съвет и контролна комисия на сдружението; 5. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12822
10. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел Футболен клуб „Голое“, с. Лозарево,
община Сунгурларе, област Бургас, на основание
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чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
сдружението на 18.І.2010 г. в 13 ч. в залата на читалището в с. Лозарево, област Бургас, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението за 2007 и 2008 г.; проекторешение – ОС
приема отчета на УС за дейността на сдружението
за 2007 и 2008 г.; 2. отчет на КС за дейността на
сдружението за 2007 и 2008 г.; проекторешение – ОС
приема отчета на КС за дейността на сдружението
за 2007 и 2008 г.; 3. приемане бюджета на сдружението за 2010 г.; проекторешение – ОС приема
бюджета на сдружението за 2010 г; 4. приемане решение за избор на нов председател на сдружението;
проекторешение – ОС избира нов председател на
сдружението; 5. приемане промени в УС на сдружението; проекторешение – ОС взема решение за
промени в УС на сдружението; 6. приемане промени в КС на сдружението; проекторешение – ОС
взема решение за промени в КС на сдружението; 7.
приемане промени в устава на сдружението; проекторешение – ОС приема предложените промени
в устава на сдружението; 8. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на членовете в
седалището на сдружението всеки присъствен ден
от 9 до 18 ч. Регистрация на членовете за събранието ще се извършва от 11 до 12,30 ч. в сградата на
сдружението в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
12872

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 950-05-29 от 28.VIII.2009 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 74
от 2009 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2010 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 машинописна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна машинописна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна машинописна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна машинописна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна машинописна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна машинописна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2010 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2010 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“. Абонирането се извършва във всички пощенски клонове в страната.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 987-35-89, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
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