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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за от
браната и въоръжените сили на Република
България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм.,
бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с отбраната и с въоръжените
сили на Република България.“
§ 2. В чл. 2 ал. 2 се отменя.
§ 3. В чл. 11, ал. 2, т. 2 думата „военна“ се
заменя с „отбранителна“.
§ 4. В чл. 16 се създава т. 7а:
„7a. приема с решение програма и/или проекти за инвестиционни разходи за придобиване
и/или модернизация на въоръжение, техника
и оборудване за нуждите на въоръжените
сили, когато стойността на всеки от проектите
надвишава 100 млн. лв., по предложение на
Министерския съвет;“.
§ 5. В чл. 22, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думата „военна“ се заменя с „отбранителна“.
2. В т. 6 думите „организационно изграждане
и“ се заличават.
3. Точка 11 се изменя така:
„11. приема стратегия за развитие на отбранително-технологична индустриална база;“.
4. Създават се т. 11а и 11б:
„11а. приема с решение програма и/или проекти за инвестиционни разходи за придобиване
и/или модернизация на въоръжение, техника и
оборудване за нуждите на въоръжените сили,
когато стойността на всеки от проектите е от
50 до 100 млн. лв.;
11б. предлага за приемане от Народното
събрание програма и/или проекти за инвестиционни разходи за придобиване и/или мо-

дернизация на въоръжение, техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили, когато
стойността на всеки от проектите надвишава
100 млн. лв.;“.
5. В т. 22 накрая се добавя „по предложение
на министъра на отбраната“.
§ 6. В чл. 25, ал. 2 думите „началник на
отбраната и от заместник-министри“ се заменят
със „заместник-министри, постоянен секретар
на отбраната и началник на отбраната“.
§ 7. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 9 и 13 думата „министерството“ се
заменя с „Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия“.
2. Създава се т. 13а:
„13а. обявява списък на категориите информация, подлежаща на класификация като
служебна тайна за сферата на дейност на
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия;“.
3. В т. 14 думата „министерството“ се заменя
с „Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия“.
4. Създава се т. 15а:
„15а. разкрива и осигурява дейността на
курсове по начална и/или специална военна
подготовка към граждански висши училища,
военни академии, висши военни училища и
средни училища съгласувано с техните ръководства, с кметовете на общини и с министъра
на образованието, младежта и науката при
условия и по ред, определени с наредба на
Министерския съвет;“.
5. В т. 25 и 26 думата „министерството“ се
заменя с „Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия“.
6. Създава се т. 31а:
„31а. утвърждава програма и/или проекти
за инвестиционни разходи за придобиване и/
или модернизация на въоръжение, техника и
оборудване за нуждите на въоръжените сили,
когато стойността на всеки от проектите не
надвишава 50 млн. лв.“
§ 8. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думата „военна“ се заменя с „отбранителна“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. проект на план за развитие на въоръжените сили;“.
3. Създава се т. 3а:
„3а. предложение за възлагане на военновременни задачи по отбраната на страната
на държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация и
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на юридически лица; предложението за възлагане на военновременни задачи на юридически
лица се съгласува с председателя на Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“;“.
4. В т. 6 думата „министерството“ се заменя
с „Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия“.
5. Точка 8 се изменя така:
„8. проект на стратегия за развитие на отбранително-технологична индустриална база
съвместно с министъра на икономиката, енергетиката и туризма;“.
6. Създава се т. 8а:
„8а. програма и/или проекти за инвестиционни разходи за придобиване и/или модернизация
на въоръжение, техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили, когато стойността
на всеки от проектите надвишава 50 млн. лв.;“.
7. Създава се т. 10:
„10. проекти за изграждане и развитие на
интегрирана комуникационно-информационна
система за управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение, при
военно положение или при положение на война.“
§ 9. В чл. 28, ал. 1, т. 2 думата „чужде
странно“ се заличава.
§ 10. Член 30 се отменя.
§ 11. В чл. 31 ал. 2 се отменя.
§ 12. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) Към министъра на отбраната се
създава Съвет по отбрана, който е колегиален
съвещателен орган на министъра на отбраната
и включва заместник-министрите на отбраната,
началника на политическия кабинет, постоянния
секретар на отбраната, началника на отбраната
и неговите заместници, командващия на Съвместното оперативно командване, началниците
на Сухопътните войски, Военновъздушните сили
и Военноморските сили.
(2) В заседанията на Съвета по отбрана по
решение на министъра на отбраната могат да
участват и други лица извън лицата по ал. 1.
(3) Съветът по отбрана подпомага министъра на отбраната, като в него се внасят за
обсъждане:
1. проект на Национална отбранителна
стратегия;
2. проект на устройствен правилник на Министерството на отбраната;
3. проект на бюджет на министерството;
4. проект на план за развитие на въоръжените сили;
5. предложенията за назначаване и освобождаване на висшия команден състав и удостояването на офицери с висши военни звания.
(4) Министърът на отбраната внася за разглеждане в Съвета по отбрана и други въпроси.
(5) Министърът на отбраната определя правилата за работа и дневния ред на заседанията
на Съвета по отбрана.
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(6) Министърът на отбраната информира
върховния главнокомандващ за заседанията на
Съвета по отбрана.
(7) Министърът на отбраната със своя заповед определя състава на Програмен съвет,
Съвет по отбранителни способности и Съвет
по въоръженията и приема правилници за
тяхната дейност.“
§ 13. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Министърът на вътрешните работи
координира дейността на съставните части на
Единната спасителна система при защита на
населението и изпълнява дейности и задачи
съгласно държавния военновременен план.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Министерството на отбраната“ се заменят
с „Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия“.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 14. Член 39 се отменя.
§ 15. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. (1) Въоръжените сили на Република
България включват:
1. Българската армия;
2. служба „Военна полиция“;
3. служба „Военна информация“;
4. военните академии и висшите военни
училища;
5. Военномедицинската академия;
6. Националната гвардейска част;
7. резерва на въоръжените сили.
(2) В състава на въоръжените сили във военно време могат да се включват и структури
от другите сили от системата за национална
сигурност на Република България при условия
и по ред, определени с акт на Министерския
съвет.
(3) Военнослужещите от Министерството
на отбраната са част от личния състав на въоръжените сили.“
§ 16. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. Въоръжените сили на Република
България изпълняват задачите си въз основа на:
1. стратегически планове за действие на
въоръжените сили;
2. планове за операции на въоръжените сили.“
§ 17. В чл. 55 ал. 5 се отменя.
§ 18. В чл. 58, т. 2 думите „военните и
специализираните формирования“ се заменят
с „военните формирования и структурите по
чл. 50, ал. 2“.
§ 19. В глава трета, раздел І се създават
чл. 60а – 60д:
„Чл. 60а. (1) Българската армия е национална военна институция, основа на българските
въоръжени сили.
(2) Българската армия включва Съвместно
оперативно командване, три вида въоръжени
сили и формирования за подготовка, поддръжка
и логистично осигуряване.
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Чл. 60б. (1) Съвместното оперативно командване е структура за планиране и водене на операции на територията на страната и извън нея.
(2) Съвместното оперативно командване:
1. разработва планове за операции на въоръжените сили в мирно и във военно време;
2. провежда съвместната подготовка на
Българската армия;
3. осъществява оперативното управление на
дежурните сили и средства от Българската армия;
4. координира участието на формирования
от Българската армия в съвместната подготовка със силите на съюзниците от НАТО и
Европейския съюз;
5. събира, анализира и обобщава опита от
участието на въоръжените сили в мисии, операции, учения и тренировки с цел прилагането
му при подготовката на въоръжените сили.
Чл. 60в. (1) Видовете въоръжени сили по
чл. 60а, ал. 2 са Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили.
(2) Видовете въоръжени сили се ръководят
съответно от началници на Сухопътните войски,
на Военновъздушните сили и на Военноморските
сили, които се подпомагат в своята дейност от
заместници и от щабове.
Чл. 60г. Формированията за подготовка,
поддръжка и логистично осигуряване по чл. 60а,
ал. 2 могат да бъдат в състава на видовете
въоръжени сили или на пряко подчинение на
началника на отбраната.
Чл. 60д. Организационната структура, органите за управление, подчинеността, числеността, дислокацията, въоръжението, техниката
и материалните средства на Съвместното
оперативно командване, видовете въоръжени
сили и формированията за подготовка, поддръжка и логистично осигуряване от състава
на Българската армия, както и на резерва на
въоръжените сили се определят с плана за
развитие на въоръжените сили.“
§ 20. В чл. 71 се създава ал. 4:
„(4) Срокът на командировката по ал. 1 може
еднократно без съгласие на военнослужещия
да бъде удължаван до 30 календарни дни със
заповед на министъра на отбраната по мотивирано предложение на началника на отбраната.“
§ 21. В чл. 72, ал. 3 думата „подчинение“
се заменя с „управление“.
§ 22. Наименованието на глава четвърта
се изменя така: „Управление на Министерството на отбраната, на структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и на
Българската армия“.
§ 23. Член 77 се изменя така:
„Чл. 77. (1) Министерството на отбраната
подпомага министъра на отбраната при изпълнение на правомощията му като централен
едноличен орган на изпълнителната власт и в
дейността му по ръководство и командване на
въоръжените сили.
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(2) Министерството на отбраната включва:
1. Щаб на отбраната;
2. обща администрация;
3. специализирана администрация.“
§ 24. Член 78 се изменя така:
„Чл. 78. Структури на пряко подчинение на
министъра на отбраната са служба „Военна
информация“, служба „Военна полиция“, военните академии и висшите военни училища,
Военномедицинската академия, Националната
гвардейска част, Националният военноисторически музей и други структури, създадени със
закон или с акт на Министерския съвет.“
§ 25. Член 79 се изменя така:
„Чл. 79. (1) Постоянният секретар на отбраната е висшият държавен служител в Министерството на отбраната.
(2) За постоянен секретар на отбраната може
да бъде назначен държавен служител, който е
изпълнявал ръководна длъжност в държавната
администрация не по-малко от три години, при
атестиране е получил най-високата оценка в
сравнение с останалите кандидати или е бил
орган на изпълнителната власт по смисъла на
Закона за администрацията, който е изпълнявал
ръководна длъжност не по-малко от три години,
и има не по-малко от 4 години до придобиване
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст,
за да изпълни мандата в пълен обем.
(3) Постоянният секретар на отбраната се
назначава от министъра на отбраната след
подбор за срок 4 години съгласувано с министър-председателя.
(4) С акта за назначаването на постоянния
секретар на отбраната се определя най-високата
степен на старши по ранг държавен служител.
(5) Постоянният секретар на отбраната има
всички права по служебно правоотношение
освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.“
§ 26. Член 80 се изменя така:
„Чл. 80. Постоянният секретар на отбраната подпомага министъра на отбраната при
изпълнение на функциите му по формулиране
и изпълнение на отбранителната политика и
управлението на човешките, материалните и
финансовите ресурси за нейното осъществяване.“
§ 27. Член 81 се изменя така:
„Чл. 81. (1) Постоянният секретар на отбраната непосредствено ръководи и отговаря за:
1. изготвянето и актуализирането на нормативната уредба, регламентираща устройството
и дейността на Министерството на отбраната;
2. отбранителното планиране, програмиране
и бюджетиране;
3. контрола на изпълнението на бюджета;
4. планирането и контрола на изпълнението
на проекти за строителство, доставки и услуги
за изграждане на планирани отбранителни
способности;
5. дейностите по международното военно
сътрудничество;
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6. развитието и ефективността на администрацията и административните процедури и
на информационното осигуряване на Министерството на отбраната;
7. разработването и прилагането на мерки
за недопускане на конфликт на интереси и
условия за корупция;
8. квалификацията и кариерното развитие
на цивилните служители;
9. взаимодействие с неправителствени организации, синдикати и браншови организации;
10. отчетността и прозрачността на изпълнението и на резултатите от отбранителната
политика.
(2) Постоянният секретар на отбраната
изпълнява и други функции, възложени му с
Устройствения правилник на Министерството
на отбраната или със заповед на министъра
на отбраната.
(3) Постоянният секретар има право да
получава необходимата за изпълнение на функциите му информация и да бъде подпомаган
от Щаба на отбраната, от началниците на видовете въоръжени сили, службите и от другите
структури на пряко подчинение на министъра
на отбраната.“
§ 28. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. Правомощията на постоянния секретар се прекратяват предсрочно от министъра на
отбраната съгласувано с министър-председателя
при следните случаи:
1. по взаимно съгласие, изразено писмено;
2. по негово искане, изразено писмено;
3. при незадоволителна оценка за работата
му, поставена от назначена със заповед на министъра на отбраната атестационна комисия, при
условия и по ред, определени с Устройствения
правилник на Министерството на отбраната;
4. при невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
5. при влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси по Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси;
6. при влизане в сила на присъда, с която е
наложено наказание за умишлено престъпление
от общ характер;
7. при смърт или поставяне под запрещение.“
§ 29. Член 83 се изменя така:
„Чл. 83. (1) Началникът на отбраната е
най-старшият офицер с висше военно звание
и е пряк началник на всички военнослужещи
от въоръжените сили.
(2) Началникът на отбраната се назначава
от президента на републиката по предложение
на Министерския съвет за срок 4 години.
(3) Началникът на отбраната е непосредствено подчинен на министъра на отбраната.
(4) Началникът на отбраната е подчинен на
президента на републиката при осъществяване
на правомощията му на върховен главнокомандващ на въоръжените сили.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

(5) Началникът на отбраната осъществява
правомощията си непосредствено, чрез командващия на Съвместното оперативно командване
или чрез началниците на видовете въоръжени
сили в съответствие с Конституцията, законите,
уставите на въоръжените сили и заповедите на
министъра на отбраната.“
§ 30. Член 84 се изменя така:
„Чл. 84. Началникът на отбраната подпомага министъра на отбраната при изпълнение
на функциите му по изготвяне и изпълнение
на отбранителната политика и използване на
въоръжените сили.“
§ 31. Член 85 се изменя така:
„Чл. 85. (1) Началникът на отбраната непосредствено ръководи и отговаря за:
1. подготовката на заповеди на министъра
на отбраната за използване на формирования
от Българската армия и на предложения за
привеждане на въоръжените сили или на част
от тях в по-висока степен на бойна готовност;
2. предложенията до министъра на отбраната
за обявяване на обща и частична мобилизация;
3. изготвянето на правила и процедури за
случаите на използване на оръжие и бойни
средства по чл. 28, ал. 1;
4. изготвянето на национална отбранителна
стратегия и стратегически планове за действие
на въоръжените сили;
5. въвеждането във и извеждането от експлоатация на въоръжение и техника;
6. изготвянето на доктрини, концепции за
провеждане на операции и стандарти за подготовка и за използване на войски и сили;
7. определянето на необходимите отбранителни способности;
8. бойната подготовка и състоянието на оперативните способности на Българската армия;
9. разработването на уставите на въоръжените сили;
10. дейността на Щаба на отбраната.
(2) Началникът на отбраната изпълнява и
други функции, възложени му с устройствения
правилник на Министерството на отбраната
или със заповед на министъра на отбраната.
(3) Началникът на отбраната има право да
получава необходимата за изпълнение на фун
кциите му информация и да бъде подпомаган
от общата и специализираната администрация,
от службите и от другите структури на пряко
подчинение на министъра на отбраната.“
§ 32. Член 86 се изменя така:
„Чл. 86. Правомощията на началника на
отбраната се прекратяват предсрочно от президента на републиката по предложение на
Министерския съвет в следните случаи:
1. по негово искане, заявено писмено;
2. при невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
3. при влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси по Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси;
4. при влизане в сила на присъда, с която е
наложено наказание за умишлено престъпление
от общ характер;
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5. при смърт или поставяне под запрещение.“
§ 33. Член 87 се изменя така:
„Чл. 87. При упражняване на правомощията си постоянният секретар и началникът на
отбраната издават заповеди, разпореждания и
указания.“
§ 34. Член 88 се изменя така:
„Чл. 88. Общата администрация осъществява административното, информационното и
организационно-техническото осигуряване на
Министерството на отбраната.“
§ 35. Член 89 се изменя така:
„Чл. 89. Специализираната администрация
и Щабът на отбраната подпомагат министъра
на отбраната при осъществяването на правомощията му.“
§ 36. Член 90 се изменя така:
„Чл. 90. Структурата и дейността на общата,
специализираната администрация и на Щаба на
отбраната се уреждат с устройствен правилник
на Министерството на отбраната, приет от
Министерския съвет.“
§ 37. Член 91 се изменя така:
„Чл. 91. Структурите на Щаба на отбраната,
общата и специализираната администрация
съгласуват дейността си при условия, по ред
и процедури, определени с инструкция на министъра на отбраната.“
§ 38. Член 92 се изменя така:
„Чл. 92. (1) Военномедицинската академия се
създава и преобразува с акт на Министерския
съвет по предложение на министъра на отбраната съгласувано с министъра на здравеопазването и прилага Закона за лечебните заведения,
доколкото в този закон не е предвидено друго.
(2) Устройството и дейността на Военномедицинската академия се определят с правилник, който се приема от Министерския съвет
по предложение на министъра на отбраната
съгласувано с министъра на здравеопазването.
(3) Военномедицинската академия провежда
следдипломно обучение на лекари, лекари по
дентална медицина и фармацевти и обучение
на студенти по медицински специалности, кои
то са акредитирани по Закона за лечебните
заведения.
(4) Военномедицинската академия провежда
обучение за придобиване на образователна и
научна степен „доктор“ по научни специалности,
които са акредитирани по Закона за висшето
образование.“
§ 39. Член 93 се изменя така:
„Чл. 93. (1) Военните академии и висшите
военни училища се създават с решение на
Народното събрание.
(2) С актовете за създаване или преобразуване на военните академии и висшите военни
училища се определят техният вид, наименование, седалище, предмет на дейност, органите
за управление, организационната структура и
предоставените им за управление недвижими
имоти.
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(3) Със заповед на министъра на образованието, младежта и науката по предложение на
министъра на отбраната могат да се създават
професионални колежи за обучение на сержанти
(старшини) за придобиване на четвърта степен
на професионална квалификация по Закона
за професионалното образование и обучение.
(4) Учебни центрове за подготовка на войници (матроси) се създават със заповед на
министъра на отбраната.
(5) Професионалният колеж по ал. 3 и/или
учебният център по ал. 4 може да е подчинен
на началника на висше военно училище и може
да ползва недвижими имоти, учебна база, административно и информационно осигуряване и
преподавателски състав от съответното висше
военно училище при условия и по ред, определени със заповедта за неговото създаване.“
§ 40. Член 94 се изменя така:
„Чл. 94. (1) Военните академии и висшите
военни училища прилагат разпоредбите на
Закона за висшето образование и Закона за
научните степени и научните звания, а професионалните колежи – Закона за професионалното
образование и обучение и Закона за народната
просвета, доколкото в този закон и в актовете
за създаването им не е предвидено друго.
(2) Военните академии и висшите военни
училища и професионалните колежи извършват
и други дейности по обучение, квалификация и
професионална подготовка на военнослужещи,
цивилни служители, служители от други министерства и ведомства и граждани при условия и
по ред, определени с акт на министъра на отбраната. Финансовото осигуряване на тези дейности
е за сметка на бюджета на Министерството на
отбраната, както и за сметка на бюджетите на
съответните министерства и ведомства.
(3) Контролът върху съставянето и изпълнението на бюджетите на военните академии и
висшите военни училища се осъществява по ред,
определен с акт на министъра на отбраната.“
§ 41. Член 95 се изменя така:
„Чл. 95. (1) Правилниците за устройството
и дейността на военните академии и висшите
военни училища се приемат от Министерския
съвет по предложение на министъра на отбраната съгласувано с министъра на образованието,
младежта и науката.
(2) Правилниците за устройството и дейността на професионалните колежи се издават
от министъра на отбраната.
(3) Специалностите и учебните планове във
военните академии и висшите военни училища
се утвърждават от министъра на отбраната
съгласувано с министъра на образованието,
младежта и науката.
(4) Държавните образователни изисквания,
специалностите, учебните планове и програми и списъците за държавния план-прием в
професионалните колежи се утвърждават от
министъра на отбраната съгласувано с министъра на образованието, младежта и науката.
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(5) При обучението по военни специалности военните академии и висшите военни
училища провеждат обучение и по съответна
акредитирана гражданска специалност и дават
съответните образователно-квалификационни
степени по акредитирани военни и граждански
специалности.
(6) Военните академии и висшите военни
училища могат да провеждат обучение на
студенти и докторанти за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от
акредитирани професионални направления и
на образователна и научна степен „доктор“ по
акредитирани научни специалности.
(7) Документите за придобита професионална
квалификация в професионалните колежи се
издават от директорите на професионалните
колежи.“
§ 42. Член 96 се изменя така:
„Чл. 96. (1) Военните академии и висшите
военни училища и специалностите в тях за
придобиване на висше образование по образователно-квалификационни степени, както и
по научни специалности се акредитират при
условия и по ред, определени в Закона за вис
шето образование.
(2) В състава на акредитационните комисии
за провеждане на акредитацията по ал. 1 се
включват представители на Министерството на
отбраната, определени от министъра.“
§ 43. Член 97 се изменя така:
„Чл. 97. (1) Началниците и заместник-началниците на военните академии и висшите военни
училища и на Военномедицинската академия,
директорите на професионалните колежи и на
учебните центрове са военнослужещи, които се
назначават и освобождават при условията и по
реда на този закон.
(2) Заместник-началниците по учебната и
научната част на военните академии и висшите
военни училища, както и заместник-началниците по учебно-научната и диагностично-лечебната
дейност във Военномедицинската академия са
хабилитирани лица.
(3) Факултетите в състава на военните академии и висшите военни училища се ръководят
от декани, които са военнослужещи и са хабилитирани лица. Те се избират при условията
и по реда, определени в Закона за висшето
образование, и се назначават от началниците
на военните висши училища.
(4) Академичният състав на военните академии и висшите военни училища се състои от
военнослужещи и цивилни служители, заемащи
преподавателски, научно-преподавателски и
изследователски длъжности.
(5) Военните академии и висшите военни
училища могат да привличат чужди граждани
на научно-преподавателски и преподавателски
длъжности.
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(6) Преподавателският състав в професионалните колежи са инструкторите – военнослужещи и цивилни служители с образование
и квалификация по съответната специалност.“
§ 44. Член 98 се изменя така:
„Чл. 98. (1) Обучаваните офицери за придобиване на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалности от професионално
направление „Военно дело“ са слушатели.
(2) Обучаваните във висшите военни училища в редовна форма на обучение за нуждите
на Министерството на отбраната са курсанти.
(3) Обучаваните военнослужещи в професионалните колежи са кадети.
(4) Слушателите, курсантите и кадетите не
заплащат такси за обучение.
(5) Правата и задълженията на слушателите, курсантите и кадетите се определят с
правилниците за устройството и дейността на
военните академии и висшите военни училища
и на професионалните колежи.“
§ 45. Член 99 се изменя така:
„Чл. 99. (1) Отстраняването на обучаваните
от военните академии и висшите военни училища и професионалните колежи се извършва при
условия и по ред, определени с правилниците
за устройството и дейността им.
(2) Отстранените по дисциплинарен ред от
военните академии и висшите военни училища
и професионалните колежи не могат да възстановяват права и да бъдат приемани повторно
за обучение.“
§ 46. Член 100 се изменя така:
„Чл. 100. (1) Служба „Военна информация“ и
служба „Военна полиция“ са юридически лица
на бюджетна издръжка.
(2) Ръководителите на службите по ал. 1 се
назначават от министъра на отбраната или по
негово предложение по ред, определен с този
закон и с правилника за прилагането му.
(3) Ръководителите на службите по ал. 1
са непосредствено подчинени на министъра
на отбраната.
(4) Министърът на отбраната утвърждава
етични кодекси на служителите в службите
по ал. 1.
(5) Организацията и дейността на службите
по ал. 1, специфичните условия и ред за наз
начаване на личния състав и за изпълнение и
прекратяване на службата в тях се определят
с правилници, приети от Министерския съвет.“
§ 47. Член 101 се изменя така:
„Чл. 101. (1) Служба „Военна информация“
събира, обработва, анализира, съхранява и предоставя информация в интерес на националната
сигурност и отбраната на страната.
(2) Служба „Военна информация“ предоставя равна по обем и еднаква по съдържание
информация на президента на републиката,
председателя на Народното събрание, министър-председателя и на министъра на отбраната.
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(3) Министърът на отбраната може да възлага
и допълнителни задачи на служба „Военна информация“, свързани с националната сигурност
и отбраната на страната.
(4) При изпълнение на служебните си задължения военнослужещите от служба „Военна
информация“ могат да заемат за прикритие и
длъжности в държавната администрация и в
юридически лица при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.“
§ 48. Член 102 се изменя така:
„Чл. 102. (1) Служба „Военна полиция“ е
служба в Министерството на отбраната за:
1. опазване на реда и сигурността в Министерството на отбраната, в структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и в
Българската армия и сигурността на личния състав самостоятелно и съвместно с други служби
за сигурност и опазване на обществения ред;
2. предотвратяване и разкриване на престъпления от общ характер, извършени от или
в съучастие с военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, от
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия и/
или на територията на обекти и съоръжения
на министерството, както и разследване на
престъпления в случаите и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс;
3. охрана и/или контрол на охраната на
мероприятия, обекти и лица от Министерството на отбраната, от структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и от
Българската армия, на транспортни средства,
с които се превозват личен състав, имущество,
пари, бойна техника, въоръжение, боеприпаси и
други общоопасни средства, на складове с въоръжение, боеприпаси и общоопасни средства,
както и на чуждестранни военни формирования
и военнослужещи, делегации и инспекции;
4. участие при поддържането на реда във
военните формирования в операции и мисии
извън територията на страната;
5. осъществяване самостоятелно и/или във
взаимодействие с други органи на антитерористична дейност във въоръжените сили;
6. разследване на авиационни произшествия и
инциденти с военни въздухоплавателни средства;
7. събиране, обработване, съхраняване, анализиране, ползване и предоставяне на информация, свързана с изпълнението на функциите
на службата;
8. осъществяване на противопожарен контрол
в обектите на Министерството на отбраната и
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната.
(2) Служба „Военна полиция“ осъществява
дейността си самостоятелно и/или съвместно с
други държавни органи, организации и граждани, които са длъжни да є оказват съдействие
и да є предоставят необходимата информация,
свързана с изпълнението на функциите по ал. 1.
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(3) При упражняване на законоустановените
им правомощия органите на служба „Военна
полиция“ са независими от ръководителите,
командирите и началниците в структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия. Редът за упражняване на
правомощията от органите на служба „Военна
полиция“ в структурите на служба „Военна
информация“ се определя с акт на министъра
на отбраната.
(4) Служба „Военна полиция“ е организирана
в ръководство, регионални служби и военнополицейски формирования.“
§ 49. Член 103 се изменя така:
„Чл. 103. (1) Органи на служба „Военна
полиция“ са военнослужещите и цивилните
служители по служебно правоотношение, чрез
които службата осъществява функциите си.
(2) При изпълнение на функциите си органите на служба „Военна полиция“ имат право:
1. да извършват оперативно-издирвателна
дейност посредством специфични способи и
средства, както и чрез използване на специални
разузнавателни средства по ред, установен със
Закона за специалните разузнавателни средства,
и чрез привлечени като доброволни сътрудници
военнослужещи и граждани;
2. да задържат за не повече от 24 часа:
а) военнослужещ или цивилен служител от
Министерството на отбраната, от структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната или от Българската армия, за който има
данни, че е извършил престъпление;
б) лице, за което има данни, че е извършило
престъпление в съучастие със служители от
Министерството на отбраната, от структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
или от Българската армия и/или на територията
на обекти и съоръжения на Министерството на
отбраната или на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;
в) лице, което след надлежно предупреждение съзнателно пречи на военнополицейски
орган да изпълни служебните си задължения,
наруши обществения ред и не прекратява своите действия;
г) лице, което се намира на територията на
обекти и съоръжения на Министерството на
отбраната или на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и чиято
самоличност не може да бъде установена по
начините, посочени в чл. 61, ал. 2 от Закона
за Министерството на вътрешните работи;
д) в други случаи, определени със закон или
с международен договор, по които Република
България е страна;
3. да извършват личен обиск на лицата по
т. 2; обискът може да бъде извършен само от
лице, което принадлежи към пола на обискирания; за всеки случай на извършен обиск се
съставя протокол;
4. да разкриват и разследват престъпления
от общ характер по чл. 102, ал. 1, т. 2;
5. да изискват, събират и предоставят информация, свързана с поддържането на реда и
сигурността в Министерството на отбраната, в
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и в Българската армия;
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6. да събират и съхраняват информация
за извършване на полицейска регистрация на
лицата по чл. 102, ал. 1, т. 2, които са привлечени като обвиняеми за извършено умишлено
престъпление от общ характер;
7. да извършват проверки за установяване
на самоличността и действия по идентификация на лицата по чл. 102, ал. 1, т. 2, за които
има данни, че са извършили престъпления
или нарушения на реда в Министерството на
отбраната, в структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и в Българската
армия;
8. да използват физическа сила и помощни
средства, както и оръжие като крайна мярка
при изпълнение на служебните си функции
само ако те не могат да бъдат осъществени
по друг начин;
9. да контролират спазването на правилата за движение по пътищата от водачите на
военни превозни средства и от организирани
групи военнослужещи.
(3) Условията и редът за осъществяване
на дейностите по чл. 102 и 103 се определят
с правилника по чл. 100, ал. 5, а условията и
редът за привличане и работа с доброволни
сътрудници се определят със заповед на министъра на отбраната.“
§ 50. Член 104 се изменя така:
„Чл. 104. (1) От момента на задържането
си лицата по чл. 103, ал. 2, т. 2 имат право:
1. на защитник;
2. незабавно да се информират за основанията
за задържането им на разбираем за тях език;
3. да обжалват пред съда законността на
задържането си, като съдът се произнася по
жалбата незабавно.
(2) За задържането органите на служба „Военна полиция“ са длъжни незабавно да уведомят
лице, посочено от задържания.
(3) Органите на служба „Военна полиция“
могат да издават писмени или устни разпореждания до служителите в Министерството на
отбраната, в структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и в Българската
армия в рамките на своите правомощия.
(4) Военнослужещите и цивилните служители
по служебно правоотношение от служба „Военна
полиция“ могат да носят служебно оръжие при
условия и по ред, определени с инструкция на
ръководителя на службата.“
§ 51. Член 105 се изменя така:
„Чл. 105. (1) Националната гвардейска част
е представително военно формирование и е
юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на
отбраната.
(2) Структурата, организацията и редът за
използване на Националната гвардейска част
се определят с правилник, приет от Министерския съвет.“
§ 52. Член 106 се изменя така:
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„Чл. 106. (1) Министърът на отбраната осъществява контролните си функции в областта
на отбраната чрез инспекторат.
(2) Инспекторатът се ръководи от главен
инспектор на Министерството на отбраната,
който е пряко подчинен на министъра на
отбраната.
(3) Инспекторатът осъществява контрол за
спазването на нормативните актове и заповедите на министъра на отбраната и за законосъобразното провеждане на административните
дейности в Министерството на отбраната, в
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и в Българската армия.
(4) Инспекторатът извършва проверки на
бойната подготовка, отбранително-мобилизационната подготовка, войсковия ред и дисциплината и на оперативните способности на
формированията от Българската армия.
(5) Инспекторатът извършва проверки по
предложенията, сигналите и жалбите на физически или юридически лица до министъра на
отбраната и ги уведомява за взетите решения
и за предприетите мерки.
(6) Инспекторатът осъществява контрол и
извършва проверки по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
(7) Инспекторатът осъществява съдействие
и контрол по привеждането в изпълнение на
препоръките и предложенията на омбудсмана
на Република България.
(8) Инспекторатът осъществява дейността
си в съответствие с този закон и Закона за
администрацията.
(9) Организацията на дейността на инспектората, видовете проверки, както и условията
и редът за извършването им се определят с
акт на министъра на отбраната.“
§ 53. Член 107 се изменя така:
„Чл. 107. (1) Националният военноисторически музей е културен и научен институт, който
осъществява дейности по издирване, изучаване,
опазване и представяне на културни ценности
и образци с познавателна, образователна и естетическа цел, свързани с военната история на
България, при условията и по реда на Закона
за културното наследство.
(2) Националният военноисторически музей
извършва и дейности по проучване, регистриране, опазване и поддържане на военните
паметници.
(3) Националният военноисторически музей
е юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на
отбраната.
(4) Устройството и дейността на Националния военноисторически музей се определят с
правилник на министъра на отбраната съгласувано с министъра на културата.“
§ 54. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

„(2) Контролът над въздухоплаването във
въздушното пространство на Република България при осъществяване на дейността по ал. 1 се
извършва от Българската армия съвместно със
специализирани структури от Министерството
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, Министерството на вътрешните
работи, Министерството на външните работи
и Държавна агенция „Национална сигурност“
при условия и по ред, определени с наредба
на Министерския съвет.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 55. Член 133 се изменя така:
„Чл. 133. (1) Военната служба е държавна
служба с особено предназначение за подготовка и осъществяване на въоръжена защита на
страната. Гражданите, приети на военна служба,
са военнослужещи.
(2) Военната служба в мирно време се изпълнява като професия в Министерството на
отбраната, в Българската армия, в структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната,
както и в други държавни органи и ведомства
при условия и по ред, определени с този закон,
с правилника за прилагането му, с уставите на
въоръжените сили и със сключения договор.“
§ 56. В чл. 134, ал. 1 думите „като професия
във военните формирования и структурите на
Министерството на отбраната“ се заличават.
§ 57. Създава се чл. 134а:
„Чл. 134а. (1) Правоотношението по изпълнение на военната служба възниква въз основа
на договор за военна служба.
(2) С договора за военна служба задължително се определят наименованието на
длъжността, на която военнослужещият се
назначава, съответстващото є военно звание,
срокът на службата, условията за обучение и
повишаване на квалификацията му, условията
и редът за кариерното му развитие, правата,
задълженията и отговорностите на страните
по договора.“
§ 58. Член 135 се изменя така:
„Чл. 135. (1) Военнослужещите са офицери,
офицерски кандидати, сержанти (старшини),
войници (матроси).
(2) Курсантите са военнослужещи с особен
статус.“
§ 59. Член 138 се изменя така:
„Чл. 138. (1) Военните звания са:
В Сухопътните сили и
във Военновъздушните
сили
1. Войнишки звания
Редник – 1-ви клас
Редник – 2-ри клас
Редник – 3-ти клас
Ефрейтор – 1-ви клас
Ефрейтор – 2-ри клас

Във Военноморските сили

Матрос – 1-ви клас
Матрос – 2-ри клас
Матрос – 3-ти клас
Старши матрос – 1-ви
клас
Старши матрос – 2-ри
клас
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2. Сержантски звания Старшински звания
Младши сержант
Старшина II степен
Сержант
Старшина I степен
Старши сержант
Главен старшина
Старшина
Мичман
3. Звания за офицерски
кандидати
Офицерски кандидат – Офицерски канди1-ви клас
дат – 1-ви клас
Офицерски кандидат – Офицерски канди2-ри клас
дат – 2-ри клас
4. Младши офицерски
звания
Лейтенант
Лейтенант
Старши лейтенант
Старши лейтенант
Капитан
Капитан-лейтенант
5. Старши офицерски
звания
Майор
Капитан III ранг
Подполковник
Капитан II ранг
Полковник
Капитан I ранг
6. Висши офицерски звания
Бригаден генерал
Комодор
Генерал-майор
Контраадмирал
Генерал-лейтенант
Вицеадмирал
Генерал
Адмирал
(2) На курсантите във висшите военни училища се присвояват звания:
1. курсант;
2. курсант-младши сержант (за ВМС – курсант-старшина II степен);
3. курсант-сержант (за ВМС – курсант-старшина I степен);
4. курсант-старши сержант (за ВМС – курсант-главен старшина);
5. курсант-старшина (за ВМС – курсантмичман).“
§ 60. Член 139 се изменя така:
„Чл. 139. Приемането и изпълнението на
военна служба от военнослужещите се основава
на принципа на недопускане на дискриминация
и осигуряване на равни възможности за професионална реализация съгласно предварително
установени изисквания и критерии за заемане
на длъжности във въоръжените сили.“
§ 61. В чл. 141 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите „и средно или по-високо образование – за“ се добавя „офицерските
кандидати“;
б) в т. 2 след думите „33 години – за“ се
добавя „офицерските кандидати и“;
в) създава се т. 9:
„9. са психологично пригодни.“
2. В ал. 2 думите „и психолози“ се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
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„(3) Психологичната пригодност за военна
служба се определя от специализирани звена
и органи по психологичното осигуряване при
условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.“
4. В ал. 5 думите „лица с двойно или с чуждо
гражданство или без гражданство“ се заменят
с „български граждани с двойно гражданство“.
§ 62. Член 142 се изменя така:
„Чл. 142. (1) Условията и редът за приемане
във военните академии, висшите военни училища и професионалните колежи се определят
с наредба на министъра на отбраната.
(2) Курсантите сключват договори за военна
служба, в чийто срок се включва срокът на
обучението. За срока на обучение във висшите
военни училища курсантите се подготвят за
изпълнение на военна служба като професия
и им се осигурява:
1. пълна държавна издръжка;
2. безплатно медицинско обслужване;
3. възможност за избор в колективните органи за управление на висшето военно училище;
4. ваканция в размер на 30 календарни
дни за учебна година по ред и при условия,
определени с правилниците за устройството и
дейността на висшите военни училища;
5. стипендии при условия, по ред и в размери,
определени с акт на министъра на отбраната;
6. задължително застраховане срещу смърт
и неработоспособност вследствие на злополука
при или по повод изпълнение на задължения
във връзка с подготовката им за изпълнение
на военна служба.
(3) Времето за обучение на курсантите не
се зачита за трудов стаж.
(4) Курсантите се повишават в званията
по чл. 138, ал. 2 със заповед на началника на
висшето военно училище при условия и по
ред, определени с правилника за устройството
и дейността му.
(5) Завършилите обучението курсанти са
длъжни да изпълняват военна служба за срок
не по-кратък от 10 години.
(6) Правата и задълженията на обучаваните
по ал. 1 се определят с правилниците за устройството и дейността на военните академии
и висшите военни училища и в договора за
военна служба.“
§ 63. В чл. 144 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:
„То преминава начална и специална военна
подготовка във висше военно училище, в професионален колеж или в учебен център, освен
в случаите, когато е било на военна служба.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Срокът на договора с лицата по ал. 1
не може да бъде по-кратък от 7 години за
офицерите, 5 години за офицерските кандидати и сержантите(старшините) и три години за
войниците(матросите).“
3. Алинеи 4 и 5 се отменят.
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§ 64. В чл. 146 т. 3 се изменя така:
„3. на офицерските кандидати, на сержантите
(старшините) и на войниците (матросите) – със
заповед на министъра на отбраната или на
оправомощени от него длъжностни лица.“
§ 65. В чл. 147 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министерството на
отбраната“ се заменят с „Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия“.
2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) При подаване на заявлението кандидатът
прилага свидетелство за съдимост и подписва
декларация за наличие на обстоятелствата по
чл. 141, ал. 1, т. 5 – 7.
(4) При приемане за обучение във висшите
военни училища кандидатът прилага свидетелство за съдимост и подписва декларацията
по ал. 3.“
§ 66. Член 148 се изменя така:
„Чл. 148. (1) Договорите за военна служба
се сключват с министъра на отбраната или с
оправомощени от него длъжностни лица.
(2) Редът и допълнителните условия за
сключване на договора за военна служба се
определят с правилника за прилагане на закона.“
§ 67. Създава се чл. 148а:
„Чл. 148а. (1) При подписване на договора
за военна служба военнослужещият подава
декларация за имотното състояние и доходите
си, декларация, че не членува в политическа
партия, и декларация за липса на обстоятелства
по чл. 188.
(2) При промяна на имотното състояние
военнослужещите подават декларация в едномесечен срок от настъпването є.“
§ 68. В чл. 149 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Военнослужещият постъпва на служба
по местоназначението си в 10-дневен срок от
датата на сключване на договора за военна
служба и полага военна клетва, което се удостоверява с подписване на клетвен лист и акт
за встъпване в длъжност.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Ако по независещи от него причини
военнослужещият не постъпи на служба или
не положи клетва в срока по ал. 1, се определя
нов срок за встъпване.“
§ 69. Членове 150 и 151 се отменят.
§ 70. Член 152 се изменя така:
„Чл. 152. (1) Ако военнослужещият не подаде
декларациите по чл. 148а, ал. 1, не постъпи на
служба или не положи клетва, правоотношението по изпълнение на военна служба се смята
за невъзникнало, освен ако това се дължи на
независещи от него причини.
(2) Изпълнението на военната служба започва
с полагането на военна клетва и встъпването
в длъжност.“
§ 71. В чл. 154 ал. 2 се отменя.
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§ 72. В чл. 155, ал. 3 след думата „редник“
се добавя „1-ви клас“ и след думата „матрос“
се добавя „1-ви клас“.
§ 73. В чл. 157 ал. 3 се изменя така:
„(3) Критериите, условията и редът за
атестиране се определят с акт на министъра
на отбраната.“
§ 74. В чл. 160 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 числото „49“ се заменя с „45“;
б) в т. 2 след думите „сержантите (старшините)“ се поставя запетая и се добавя „офицерските кандидати“;
в) в т. 7 числото „60“ се заменя с „58“;
г) в т. 8 числото „60“ се заменя с „59“.
2. В ал. 2 думите „до“, „включително“ и „или
научна степен „доктор на науките“ се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) По решение на министъра на отбраната
лицата с научно звание „доцент“ или „старши
научен сътрудник II степен“ и „професор“ или
„старши научен сътрудник I степен“ могат да
продължат да заемат длъжностите до навършване на 60 години.“
§ 75. Член 161 се изменя така:
„Чл. 161. Договорът за военна служба се
прекратява:
1. на офицерите от висшия команден състав – със заповед на министъра на отбраната
въз основа на указ на президента на републиката за освобождаване от военна служба по
предложение на Министерския съвет;
2. на останалите офицери – със заповед на
министъра на отбраната или на оправомощени
от него длъжностни лица;
3. на офицерските кандидати, сержантите
(старшините) и на войниците (матросите) – със
заповед на министъра на отбраната или на
оправомощени от него длъжностни лица.“
§ 76. В чл. 162 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „Правоотношението за изпълнение на военна служба се
прекратява“ се заменят с „Договорът за военна
служба се прекратява и военнослужещият се
освобождава от военна служба“.
2. Създава се т. 1а:
„1а. с изтичане на уговорения срок;“.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. при настъпила негодност за военна служба или психологична непригодност, установена
от военномедицинските органи, съответно от
органите по чл. 141, ал. 3.“
§ 77. В чл. 163, ал. 1 думите „Правоотношението за изпълнение на военна служба може да
се прекрати“ се заменят с „Договорът за военна
служба се прекратява и военнослужещият се
освобождава от военна служба“.
§ 78. В чл. 164 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „Правоотношението за изпълнение на военна служба може
да се прекрати“ се заменят с „Договорът за
военна служба може да се прекрати и военнослужещият да се освободи от военна служба“.
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2. Точки 2 и 3 се изменят така:
„2. промяна в изискванията за заемане на
длъжността по Класификатора на длъжностите
на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия,
на които военнослужещият не отговаря;
3. изтичане на максималния срок за престояване в старши офицерски звания и невъзможност на военнослужещия да се предложи
длъжност, изискваща по-високо военно звание
и съответстваща на образованието и професионалната му квалификация;“.
§ 79. В чл. 165 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „Правоотношението за изпълнение на военна служба се
прекратява“ се заменят с „Договорът за военна
служба се прекратява и военнослужещият се
освобождава от военна служба“.
2. В т. 1 накрая се добавя „с изключение на
случаите по чл. 141, ал. 5“.
3. В т. 5 думите „когато несъвместимостта
е по чл. 188, ал. 2, т. 1, правоотношението се
прекратява по преценка на органа по назначаването с един от двамата военнослужещи“
се заличават.
4. Точка 6 се отменя.
5. Точки 7 и 8 се изменят така:
„7. при отказ за издаване, при отнемане
на разрешението за достъп до класифицирана
информация или при отказ на военнослужещия да подаде документи за проучване при
условията и по реда на Закона за защита на
класифицираната информация;
8. при изтичане на максималния срок за
престояване в старши офицерски звания и отказ
на военнослужещия да заеме предложената му
длъжност, изискваща по-високо военно звание
и съответстваща на образованието и професионалната му квалификация;“.
6. Точка 10 се отменя.
§ 80. В чл. 166, ал. 1 в текста преди т. 1
думите „правоотношението за изпълнение на
военна служба“ се заменят с „договора за военна
служба и освобождаване от военна служба“.
§ 81. В чл. 167 ал. 1 се изменя така:
„(1) В случаите по чл. 164, т. 1 и 2 в срока
на предизвестието военнослужещите могат да
кандидатстват за заемане на нова длъжност.“
§ 82. В чл. 168 думите „правоотношението
за изпълнение на“ се заменят с „договора за“.
§ 83. Член 169 се изменя така:
„Чл. 169. Военнослужещите, придобили право на пенсия при условията на чл. 69 от Кодекса
за социално осигуряване, се освобождават от
военна служба по тяхна молба от министъра
на отбраната или от оправомощените от него
длъжностни лица по чл. 161, т. 2 и 3.“
§ 84. В чл. 170, ал. 1 в текста преди т. 1
думите „Правоотношението по изпълнение на“
се заменят с „Договорът за“.
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§ 85. Член 171 се изменя така:
„Чл. 171. (1) Военнослужещите могат да обжалват заповедта за прекратяване на договора
за военна служба и освобождаване от военна
служба по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Обжалването на заповедта за прекратяване на договора за военна служба и освобождаване от военна служба не спира нейното
изпълнение.
(3) По производството по ал. 1 не се събират
държавни такси.“
§ 86. В чл. 174 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „утвърдени от“ се заменят
с „определени със заповед на“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Със заповедта по ал. 1 министърът на
отбраната определя реда за носене на униформа и отличителни знаци от пенсионираните
военнослужещи, ветераните от войните и военноинвалидите.“
§ 87. В чл. 178, ал. 1 думите „на Министерството на отбраната“ се заменят със „за
ръководство на отбраната, на длъжностните
лица за управление на отбраната и на въоръжените сили“.
§ 88. В чл. 182, ал. 3 накрая се поставя
запетая и се добавя „когато носят военна
униформа“.
§ 89. Навсякъде в чл. 183 след думата „религиозни“ се добавя „атеистични, политически
и идеологически“.
§ 90. В чл. 186 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо думите „извън служебните си задължения“ се заличават;
б) в изречение второ накрая се поставя
запетая и се добавя „в структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и в
Българската армия“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Взаимоотношенията между сдруженията на военнослужещи и Министерството на
отбраната се уреждат със споразумения.“
§ 91. В чл. 187 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „след обявяване
на регистрацията от съответната избирателна
комисия“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Военнослужещият, избран за президент,
вицепрезидент на републиката, народен представител, член на Европейския парламент от
Република България, общински съветник или
кмет от независима листа, се смята в неплатен отпуск за времето на мандата и след прекратяване на пълномощията му се осигурява
заемането на същата или друга длъжност в
съответствие с притежаваното военно звание
и квалификация.“
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§ 92. В чл. 188 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думата „министерството“ се заменя с „Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. е едноличен търговец, съдружник в
търговско дружество, управител, търговски
пълномощник, прокурист, търговски представител, търговски посредник, ликвидатор, синдик,
член на управителни или контролни органи на
търговско дружество или кооперация;“
в) в т. 3 накрая се добавя „или работи по
трудово правоотношение“;
г) в т. 4 думите „по трудово правоотношение
или“ и „медицинска“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) При установяване на несъвместимост по
ал. 2, т. 1 на военнослужещия се предлага друга
длъжност, съответстваща на притежаваното
военно звание и квалификация. При отказ от
негова страна да заеме предложената му длъжност или при невъзможност да му се предложи
такава в едномесечен срок от установяване на
несъвместимостта договорът за военна служба
се прекратява по реда на чл. 165, т. 5.“
3. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно
ал. 4, 5 и 6.
§ 93. Създават се чл. 188а и 188б:
„Чл. 188а. (1) Военнослужещите са длъжни
да декларират по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
всеки частен интерес, който имат във връзка с
функциите на структурата или военното формирование, в което изпълняват военната служба.
(2) Военнослужещите са длъжни да не участват при обсъждането, подготовката и вземането
на решения, когато те или свързаните с тях
лица са заинтересувани от съответното решение
или когато имат със заинтересуваните лица
отношения, пораждащи основателни съмнения
в тяхната безпристрастност.
(3) В случаите по ал. 2 военнослужещите
писмено уведомяват министъра на отбраната,
съответно оправомощените от него длъжностни
лица по чл. 146, т. 2 и 3.
(4) При наличие на обстоятелствата по ал. 1
военнослужещите се отстраняват от изпълнение
на служебни задължения, свързани с възникналия конфликт на интереси по ал. 1.
Чл. 188б. (1) Военнослужещите не могат
да приемат или да улесняват приемането нито
за себе си, нито за свързани с тях лица, на
подаръци, дарения, пътувания, настаняване в
хотел, оказване на гостоприемство, отстъпки
от дължими плащания, преференциални заеми
или други облаги или услуги, които водят до
оказване на влияние върху изпълнението на
служебните им задължения в полза на предлагащия облагата или услугата.
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(2) Военнослужещите не могат да ползват
служебното си положение с цел придобиване
на облаги за себе си или за свързани с тях
лица, дори и когато получаването на облагите
няма да окаже влияние върху изпълнението на
служебните им задължения.
(3) Военнослужещите нямат право да дават
или да предлагат подаръци или извършване на
други услуги, които биха довели до оказване
на влияние върху изпълнението на служебните
задължения на приемащия.
(4) Приемането или предлагането на подаръци или облаги въз основа на служебно
положение се смята за корупционна практика.
(5) Военнослужещите могат да приемат
подаръци на стойност до 50 на сто от минималната работна заплата, установена за страната,
еднократно през календарната година.“
§ 94. В чл. 192 се създава ал. 3:
„(3) В случая по ал. 2 отпускът поради бременност и раждане се ползва по ред, определен
с правилника за прилагане на закона.“
§ 95. В чл. 194 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думата „продължителността“ се
заменя с „общата продължителност“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За изпълнение на службата през почивните дни на военнослужещия се заплаща
допълнително възнаграждение в размер 50
на сто, изчислено върху основното му възнаграждение, а за дните на официалните
празници – допълнително възнаграждение в
размер 100 на сто, изчислено върху основното
му възнаграждение.“
3. В ал. 5 след думите „както и“ се добавя
„при дежурства по график“.
§ 96. В чл. 196 думите „за часовете над служебното време по чл. 194, ал. 2 или за почивни
или празнични дни“ се заличават.
§ 97. Член 198 се изменя така:
„Чл. 198. (1) Командирите и началниците
са длъжни да осигуряват на военнослужещите ползването на платения годишен отпуск в
съответната календарна година. Отлагането
на платения годишен отпуск за следващата
календарна година се допуска по изключение,
при невъзможност да се осигури ползването му
през съответната календарна година.
(2) Командирите и началниците носят дисциплинарна отговорност, ако не осигуряват
ползването на платения годишен отпуск на
военнослужещите при условията по ал. 1.“
§ 98. В чл. 201 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Отпускът по ал. 1 не се включва в
другите отпуски, определени с този закон.“
§ 99. В чл. 202, ал. 1, т. 3 думите „като
общински съветници или“ се заличават.
§ 100. Създава се чл. 202а:
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„Чл. 202а. (1) След завръщане от операция
или мисия извън територията на страната
военнослужещият и членовете на неговото
семейство имат право на 7-дневна безплатна
почивка в почивните бази на Министерството на отбраната или на 7-дневно безплатно
възстановяване в болниците за долекуване,
продължително лечение и рехабилитация във
Военномедицинската академия. За времето на
почивката и възстановяването на военнослужещия се разрешава допълнителен платен отпуск,
а на съпругата (съпруга) работодателят или
органът по назначаването разрешава ползването
на платен отпуск.
(2) Необходимите средства по ал. 1 за безплатната почивка и възстановяване се планират
по бюджета на операцията или мисията.“
§ 101. В чл. 204 думите „определено по
служебното им правоотношение към момента
на започване ползването на отпуска“ се заменят
с „което включва основното месечно възнаграждение и допълнителните възнаграждения с
постоянен характер към момента на започване
ползването на отпуска“.
§ 102. В чл. 212, ал. 3, т. 2 след предлога
„за“ се добавя „офицерски кандидати и“.
§ 103. Член 213 се изменя така:
„Чл. 213. На военнослужещите се изплаща
допълнително възнаграждение за продължителна служба върху основното месечно
възнаграждение в размер 2 на сто за всяка
прослужена година на военна служба, но не
повече от 40 на сто.“
§ 104. В чл. 214 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 4 се изменя така:
„4. образователна и научна степен „доктор“
или научна степен „доктор на науките“, изискващи се за длъжността, която заемат;“
б) в т. 5 думите „въз основа на атестация“
се заличават.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 105. В чл. 218 накрая се добавя „с постоянен и непостоянен характер“.
§ 106. В чл. 220 думата „обществено“ се
заменя със „социално“.
§ 107. В чл. 223 се създава ал. 3:
„(3) Министърът на отбраната съгласувано
с министъра на финансите определя длъжнос
тите за военнослужещи, които задължително
се застраховат за гражданска отговорност за
сметка на държавния бюджет.“
§ 108. Член 224 се изменя така:
„Чл. 224. (1) На военнослужещите се осигуряват:
1. униформено облекло или левовата му
равностойност;
2. порционни пари;
3. безплатна храна и ободряващи напитки
при носене на дежурства, при занятия, учения,
тренировки и лагери и при извършване на
дейности със специфичен характер;
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4. лични предпазни средства, специално и
работно облекло и друго вещево имущество и
снаряжение.
(2) Доволствията по ал. 1 не се облагат с
данъци и се осигуряват в размери, по норми,
при условия и по ред, определени с акт на
министъра на отбраната.“
§ 109. Член 225 се отменя.
§ 110. В глава седма, раздел VІІ се създават
чл. 226а – 226м:
„Чл. 226а. (1) Министърът на отбраната
може да създава социални кухни, домове за
пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди, военни клубове, центрове към
тях, както и други звена.
(2) Организацията и дейността на структурите и звената по ал. 1 се определят с акт на
министъра на отбраната.
Чл. 226б. (1) Министерството на отбраната
създава жилищен фонд за задоволяване жилищните нужди на военнослужещите, състоящ
се от изградени със собствени средства, наети
или придобити служебни жилища, ателиета и
гаражи.
(2) Условията и редът за ползване на имотите по ал. 1 се определят с акт на министъра
на отбраната.
(3) Военнослужещите заплащат наем за
ползваните от тях жилища, ателиета и гаражи
при условията и по реда на глава четвърта от
Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.;
изм., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от
2008 г. и бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г.), както и
наем за предоставените движими вещи.
Чл. 226в. (1) На военнослужещите, на
които Министерството на отбраната не може
да предложи жилище и които живеят при условията на свободно договаряне, се изплащат
компенсационни суми при условия и по ред,
определени с акт на министъра на отбраната.
(2) Компенсационни суми не се изплащат,
ако военнослужещият писмено е отказал
предложено му от фонда на министерството
жилище.
Чл. 226г. (1) Военнослужещите от Министерството на отбраната, от структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и от
Българската армия, както и членовете на техните
семейства ползват лечебните, санаториалните и
профилактичните заведения, военните клубове,
почивната и спортната база към министерството при условия и по ред, определени с акт на
министъра на отбраната.
(2) Част от разходите за осигуряване на отдиха
и възстановяване здравето на военнослужещите
и членовете на техните семейства могат да се
извършат в рамките на предвидените в бюджета на Министерството на отбраната средства
за социално-битово и културно обслужване
за съответната година при условия и по ред,
определени с акт на министъра на отбраната.
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Чл. 226д. (1) За осигуряване на успешен
преход в цивилната сфера на освобождаваните от военна служба в Министерството на
отбраната се изгражда и поддържа система за
адаптация чрез:
1. професионално ориентиране;
2. мотивационна подготовка;
3. квалификационни курсове;
4. подготовка за започване на самостоятелна
стопанска дейност;
5. съдействие за устройване на работа;
6. информиране за възможностите по т. 1 – 5.
(2) Финансирането на дейностите по ал. 1
се разпределя, както следва:
1. по т. 3 – 70 на сто за сметка на бюджета
на Министерството на отбраната и 30 на сто
за сметка на военнослужещия;
2. по т. 1, 2, 4 – 6 – за сметка на бюджета
на Министерството на отбраната.
(3) Условията и редът за осъществяване на
дейностите по ал. 1 се определят с наредба на
министъра на отбраната.
Чл. 226е. (1) При освобождаване от военна
служба, с изключение на освобождаване поради
наложено дисциплинарно наказание „уволнение“, военнослужещите могат да се ползват от
правата по чл. 226д, ал. 1, т. 1, 2, 4 – 6.
(2) Подлежащите на освобождаване от военна
служба на основание чл. 162, т. 2, чл. 164 и 169,
както и станалите негодни за военна служба
при или по повод изпълнение на служебните
си задължения имат право еднократно и на
квалификационен курс.
(3) Продължителността на квалификационните курсове е до 6 месеца.
(4) За времето на обучението по ал. 3 на
военнослужещите се осигурява допълнителен
платен отпуск.
Чл. 226ж. (1) Пенсионираните военнослужещи, военноинвалидите, военнопострадалите и
ветераните от войните, както и членовете на
техните семейства ползват лечебните заведения,
санаториумите и профилактичните заведения,
почивната и спортната база и военните клубове
към Министерството на отбраната при условия
и по ред, определени с акт на министъра на
отбраната.
(2) Пенсионираните военнослужещи, военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните
от войните могат да ползват безплатно социалните кухни към Министерството на отбраната.
(3) Лицата по ал. 2 могат да ползват домовете
за пенсионирани военнослужещи, а ветераните
от войните и военноинвалидите – домовете
за ветерани и военноинвалиди, при условия
и по ред, определени с акт на министъра на
отбраната.
Чл. 226з. Военнослужещите от Министерството на отбраната, от структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и от
Българската армия, както и пенсионираните
военнослужещи, ветераните от войните, воен-
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ноинвалидите и военнопострадалите, изпаднали
в тежко материално положение, могат да бъдат
подпомагани с парични средства при условия
и по ред, определени с наредба на министъра
на отбраната.
Чл. 226и. (1) Децата на загинали при или по
повод изпълнение на службата военнослужещи
и преживелият техен родител имат правата по
чл. 226г.
(2) За времето на обучението на децата по
ал. 1 в основни, средни училища и в редовна
форма на обучение във висшите училища в
страната до навършване на 26-годишна възраст
Министерството на отбраната им осигурява
стипендия при условия, по ред и в размер,
определени с акт на министъра на отбраната.
Чл. 226к. Разноските по погребението на
починал военнослужещ са за сметка на Министерството на отбраната. Със съгласието
на близките на военнослужещия се отдават
военни почести.
Чл. 226л. Преживелият съпруг (съпруга),
децата и родителите на загинал при или по
повод изпълнение на службата военнослужещ
имат право на безплатна медицинска и психологична помощ по ред, определен с акт на
министъра на отбраната.
Чл. 226м. (1) Министърът на отбраната
може да подпомага военно-патриотични съюзи,
неправителствени организации със сфера на
дейност в сигурността и отбраната, сдружения
на военнослужещи, резервисти, ветерани от
войните, военноинвалиди и военнопострадали,
създадени като юридически лица за осъществяване на общественополезна дейност, като
им оказва финансова или материална помощ.
(2) Министърът на отбраната може да предоставя на съюзите, организациите и сдруженията
по ал. 1 за ползване по предназначение имоти в
управление на Министерството на отбраната за
осъществяване на тяхната дейност при условията
и по реда на Закона за държавната собственост.“
§ 111. В чл. 227 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думите „чл. 224, ал. 1“ се заменят
с „чл. 224, ал. 1, т. 1“.
2. В ал. 8 думите „ал. 1 – 8“ се заменят с
„ал. 1 – 7“.
§ 112. В чл. 230 се създава ал. 4:
„(4) Обезщетението по ал. 1 се изплаща
при условия и по ред, определени с акт на
Министерския съвет.“
§ 113. В чл. 231, ал. 3 числото „27“ се заменя с „26“.
§ 114. В чл. 233 ал. 7 се изменя така:
„(7) За изплатеното обезщетение Министерството на отбраната има право на иск срещу
лицето, което виновно е причинило увреждането
или смъртта, или може да поиска издаване на
заповед за изпълнение по реда на чл. 410, ал. 1
от Гражданския процесуален кодекс срещу това
лице, когато вината му е установена с влязла
в сила присъда.“

ВЕСТНИК

БРОЙ 16

§ 115. В чл. 234 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думите „военна
служба“ се добавя „на преместването“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. допълнителни месечни възнаграждения
за продължителна служба, за специфични условия при изпълнение на военната служба с
постоянен характер и за образователна и научна
степен „доктор“ или за научна степен „доктор
на науките“.“
§ 116. Член 235 се изменя така:
„Чл. 235. На военнослужещите се изплащат
възнаграждения и обезщетения по този закон
при условия и по ред, определени с акт на
министъра на отбраната.“
§ 117. В чл. 240 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 изречение второ се заличава.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Пенсионираните военнослужещи, ветераните от войните и военноинвалидите могат
да бъдат награждавани с отличия и награди при
условия и по ред, определени с правилника за
прилагане на закона.
(5) Левовата равностойност на наградите по
ал. 1 – 4 не се облага с данък.“
§ 118. В чл. 245, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 3 думите „188, ал. 5“ се заменят със
„188, ал. 6“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. системни нарушения на правилата за
защита на класифицираната информация, довели до нерегламентиран достъп по смисъла
на Закона за защита на класифицираната информация;“.
§ 119. В чл. 249 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „забележка и мъмрене“
се заменят със „забележка, мъмрене и строго
мъмрене“ и цифрата „6“ се заменя с „3“.
2. В ал. 2 думите „една година“ се заменят
с „6 месеца“.
§ 120. В чл. 260 ал. 2 се изменя така:
„(2) Курсантите, отстранени от обучение по
реда, определен с правилниците на висшите
военни училища, или напуснали по собствено
желание по време на обучението, възстановяват
разходите за издръжка и обучение за периода,
в който са били обучавани.“
§ 121. В чл. 266, ал. 2 думите „специализираните формирования на въоръжените сили“
се заменят със „структурите по чл. 50, ал. 2“.
§ 122. В чл. 277, т. 4 думите „специализираните формирования на въоръжените сили“
се заменят със „структурите“.
§ 123. Създават се чл. 285а и 285б:
„Чл. 285а. (1) Цивилните служители са
длъжни да декларират по реда на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси всеки частен интерес, който имат във
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връзка с функциите на структурата или военно
формирование, в което изпълняват служебните
си задължения или работят.
(2) Цивилните служители са длъжни да не
участват при обсъждането, подготовката и вземането на решения, когато те или свързаните
с тях лица са заинтересувани от съответното
решение или когато имат със заинтересуваните лица отношения, пораждащи основателни
съмнения в тяхната безпристрастност.
(3) В случаите по ал. 2 цивилните служители
писмено уведомяват органа по назначаването
или работодателя.
(4) При наличие на обстоятелствата по
ал. 1 цивилните служители се отстраняват от
изпълнение на служебни задължения, свързани
с възникналия конфликт на интереси по ал. 1.
Чл. 285б. (1) Цивилните служители не могат да приемат или да улесняват приемането
нито за себе си, нито за свързани с тях лица
на подаръци, дарения, пътувания, настаняване
в хотел, оказване на гостоприемство, отстъпки
от дължими плащания, преференциални заеми
или други облаги или услуги, които водят до
оказване на влияние върху изпълнението на
служебните им задължения в полза на предлагащия облагата или услугата.
(2) Цивилните служители не могат да ползват
служебното си положение с цел придобиване
на облаги за себе си или за свързани с тях
лица, дори и когато получаването на облагите
няма да окаже влияние върху изпълнението на
служебните им задължения.
(3) Цивилните служители нямат право да
дават или да предлагат подаръци или извършване на други услуги, които биха довели до
оказване на влияние върху изпълнението на
служебните задължения на приемащия.
(4) Приемането или предлагането на подаръци или облаги въз основа на служебно
положение се счита за корупционна практика.
(5) Цивилните служители могат да приемат
подаръци на стойност до 50 на сто от минималната работна заплата, установена за страната,
еднократно през календарната година.“
§ 124. В чл. 290, ал. 2 думите „изпълнителните директори на изпълнителни агенции към
министъра на отбраната и ръководителите на
службите и структурите по чл. 77, ал. 2, т. 4
и 5“ се заменят с „постоянният секретар на
отбраната и ръководителите на структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната“.
§ 125. Член 291 се изменя така:
„Чл. 291. Трудовите договори с цивилните
служители по трудово правоотношение се сключват, изменят и прекратяват при условията и по
реда на Кодекса на труда, а с тези, заемащи
преподавателски, научно-преподавателски и
научноизследователски длъжности във военните
академии и висшите военни училища – по реда
на Закона за висшето образование и Закона за
научните степени и научните звания.“
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§ 126. В чл. 296 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. образователна и научна степен „доктор“
или научна степен „доктор на науките“, изискващи се за длъжността, която заемат;“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 127. В чл. 298 ал. 2 се изменя така:
„(2) На цивилните служители се осигуряват
порционни пари.“
§ 128. Създава се чл. 298а:
„Чл. 298а. (1) Цивилните служители се ползват от правата по чл. 226б, 226в, 226г и 226з.
(2) С правата по чл. 226г се ползват и членовете на семействата на цивилните служители.“
§ 129. Глава десета „Социална политика,
провеждана от Министертвото на отбраната“
с чл. 300 – 315 се отменя.
§ 130. В чл. 319 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думата „министерството“ се
заменя с „Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на отбраната може да продава жилища, ателиета и гаражи от жилищния
фонд на Министерството на отбраната, които
се намират в населени места, в които няма
структури на Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия,
при условия и по ред, определени в акт на
Министерския съвет.“
§ 131. В чл. 321 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министерството на
отбраната“ се заменят с „Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия“.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 132. Член 327 се изменя така:
„Чл. 327. (1) За участие в процедурите по
чл. 326 министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице изисква
от кандидатите да представят декларация за
произход и собственик на капитала.
(2) Членове на комисиите, на журито и на
консултантите, участващи в процедурите по
Закона за обществените поръчки, свързани с
изграждане на инфраструктурни обекти и за
доставка на въоръжение, техника и друго оборудване за нуждите на отбраната, задължително
декларират, че:
1. нямат материален интерес от възлагането
на обществената поръчка на определен кандидат
или участник;
2. не са „свързани лица“ по смисъла на
Търговския закон с кандидат или участник в
процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни
или контролни органи;
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3. нямат частен интерес по смисъла на Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси от възлагането на обществената
поръчка.
(3) Членовете на комисиите, на журито и
консултантите по ал. 2 са длъжни да пазят в
тайна обстоятелствата, които са узнали във
връзка със своята работа в комисията.
(4) Членовете на комисиите, на журито и
консултантите представят на възложителя декларация за съответствие на обстоятелствата
по ал. 2 и за спазване изискванията на ал. 3
след получаване на списъка с кандидатите или
участниците и на всеки етап от процедурата,
когато настъпи промяната в декларираните
обстоятелства.
(5) Неизпълнението на задълженията по
ал. 2 – 4 е основание за търсене на дисциплинарна отговорност.
(6) Като член на комисиите за разглеждане на
оферти в процедури за възлагане на обществени
поръчки по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за
обществените поръчки се включва представител
на Държавна агенция „Национална сигурност“
или представител на служба „Военна полиция“.“
§ 133. В глава единадесета, раздел ІІІ се
създават чл. 327а и 327б:
„Чл. 327а. Военнослужещ или цивилен служител, изпълняващ действия по управление,
разпореждане или контрол в Министерството
на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната или в Българската армия, няма право в продължение на
три години от освобождаването му от военна
служба или от прекратяване на служебното му
правоотношение да сключва трудови договори
или други договори с търговските дружества
или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на службата
му е осъществявал действия по управление,
разпореждане или контрол или е сключвал
договори с тях, както и да е съдружник, да
притежава дялове или акции, да е управител
или член на орган на управление или контрол
на такива търговски дружества или кооперации.
Чл. 327б. (1) Военнослужещ или цивилен
служител, изпълняващ действия по управление,
разпореждане или контрол в Министерството на
отбраната, в структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната или в Българската
армия, който в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията
си по служба е участвал в провеждането на
процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства
от фондове, принадлежащи на Европейския
съюз или предоставени от Европейския съюз
на българската държава, няма право в продължение на три години от освобождаването
му от военна служба или от прекратяване на
служебното му правоотношение да участва или

ВЕСТНИК

БРОЙ 16

да представлява физическо или юридическо
лице в такива процедури пред структурите, в
които е служил.
(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с
предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени
от Европейския съюз на българската държава,
се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава
дялове или е управител или член на орган на
управление или контрол след освобождаването
му от военна служба или от прекратяване на
служебното му правоотношение.“
§ 134. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се т. 1а, 1б и 1в:
„1а. „Мирно време“ е времето, през което
в страната не е обявено „положение на война“
или „военно положение“.
1б. „Военно време“ е времето, през което в
страната е обявено „положение на война“ или
„военно положение“.
1в. „Сили от системата за национална сигурност на Република България“ са: въоръжените
сили, структурните звена на Министерството на
вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Националната разузнавателна
служба и Националната служба за охрана.“
2. Точка 7 се отменя.
3. В т. 13 думите „по т. 13“ се заменят с
„по т. 12“.
4. Създават се т. 17а и 17б:
„17а. „Непосредствена йерархическа връзка“
е връзката на ръководство и контрол между
военнослужещия и неговия непосредствен
началник.
17б. „Свързани лица“ са лицата, посочени
в § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на
Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси.“
5. Създават се т. 19 – 23:
„19. „Допълнителни възнаграждения с постоянен характер“ са допълнителните възнаграждения, които се изплащат ежемесечно
заедно с основното месечно възнаграждение за
постоянно съществуващи фактори, утежняващи
условията за изпълнение на военната служба
за заеманата длъжност.
20. „Криза“ е нестабилност в политическата
и обществената сфера, предизвикваща рязка
промяна на установеното състояние на икономиката и обществения живот.
21. „Психологично пригоден за военна
служба“ е състояние на личността, при което
лицето притежава психични ресурси и механизми, необходими за ефективното справяне
с изискванията на военната служба.
22. „Охрана на въздушното пространство на
Република България“ е задача за осигуряване
на въздушния суверенитет на страната и за
пресичане на нарушения на въздухоплавател-
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ни средства, които извършват непозволено
навлизане, ползване или прелитане през въздушното пространство на Република България
или нарушават правилата на полетите.
23. „Контрол над въздухоплаването във
въздушното пространство на Република България“ е непрекъсната дейност по наблюдение,
следене и идентифициране на въздухоплавателни средства, а при необходимост – и
въвеждане на забрани, ограничения и други
действия за осигуряване безопасността на
въздухоплаването и спазване на установените
правила и процедури за извършване на полети
във въздушното пространство на Република
България.“
§ 135. Параграф 9 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
§ 136. В чл. 24, ал. 1, чл. 143, ал. 1, чл. 211,
в наименованието на глава девета, чл. 284,
чл. 297, ал. 1, чл. 316, ал. 1, т. 9, чл. 328,
ал. 1 навсякъде и чл. 329, ал. 3 и 6 думите
„Министерството на отбраната“ се заменят с
„Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия“.
§ 137. В чл. 24, ал. 3, чл. 284 и чл. 292,
ал. 3 думата „министерството“ се заменя с
„Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия“.
Допълнителна разпоредба
§ 138. В останалите текстове на закона
думите:
1. „специализираните формирования/специализираните формирования от въоръжените
сили“ се заменят със „структурите“.
2. „плана за организационно изграждане и
развитие на въоръжените сили“ се заменят с
„плана за развитие на въоръжените сили“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 139. (1) В тримесечен срок от влизането
в сила на този закон със заварените на военна
служба военнослужещи се сключват договори
при условията и по реда на този закон, като
министърът на отбраната или оправомощените
от него длъжностни лица не могат да откажат
сключването на договор. С военнослужещите,
които през този срок изпълняват служебни
задължения извън територията на страната или
ползват законоустановен отпуск, договорът за
военна служба се сключва след завръщането
им в страната или след използването на разрешения им отпуск.
(2) Договорът за военна служба с лицата
по ал. 1 се сключва за сроковете, определени
в чл. 142, ал. 5, съответно в чл. 144, ал. 3, но
не по-късно от датата на навършване на пределна възраст за съответното военно звание. В
случаите, когато срокът на поетото задължение
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за изпълнение на военна служба по чл. 142,
ал. 5, чл. 144, ал. 3 или чл. 145, ал. 1 не е изтекъл, договорът за военна служба се сключва
до изтичането на определения срок.
(3) Отказът за сключване на договор за
военна служба се смята за предизвестие от
военнослужещия за прекратяване на правоотношението за изпълнение на военна служба
по реда на чл. 163.
§ 140. Заварените към датата на влизане в
сила на този закон военнослужещи запазват
получавания размер на допълнителното възнаграждение за продължителна служба, докато
това е по-благоприятно за тях.
§ 141. Заварените към датата на влизане в
сила на този закон военнослужещи с военни
звания „редник“ („матрос“), „ефрейтор“ („старши матрос“), и „офицерски кандидат“ се смятат
за военнослужещи с военни звания „редник
1-ви клас“ („матрос 1-ви клас“), „ефрейтор 1-ви
клас“ („старши матрос 1-ви клас“) и „офицерски
кандидат 1-ви клас“.
§ 142. Курсантите, заварени като обучаеми
във висшите военни училища към датата на
влизане в сила на този закон, се смятат за
военнослужещи с особен статус по този закон.
С тях се сключват договори за военна служба
по този закон, в които се включва и срокът
за обучение. Те продължават и приключват
обучението си по утвърдените за целия курс на
обучение учебни планове и програми.
§ 143. Завареният към датата на влизане в
сила на този закон началник на отбраната изпълнява правомощията си за срока, предвиден
по отменения чл. 82, ал. 1.
§ 144. Незавършилите към датата на влизане
в сила на този закон производства по продажба/
замяна на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната,
за които има издадена заповед на министъра
на отбраната за продажба/замяна, включително
от военнослужещи и цивилни служители, чиито
правоотношения с Министерството на отбраната
са прекратени, се приключват в 6-месечен срок
от влизането в сила на този закон по цени, при
условия и по ред, определени в съответствие с
нормативната уредба, действала по време на
издаване на заповедта.
§ 145. Незавършените производства за
налагане на дисциплинарни наказания, за прекратяване на правоотношението за изпълнение
на военна служба и освобождаване от военна
служба, възстановяване на военнослужещ на
длъжност при отмяна на освобождаването от
военна служба от съда и за търсене на имуществена отговорност срещу военнослужещи
се довършват по досегашния ред.
§ 146. Длъжностните наименования и възнагражденията на цивилните служители в
Националната гвардейска част се приравняват
на длъжностните наименования и възнаграж-
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денията на цивилните служители по трудово
правоотношение от изпълнителна агенция към
министъра на отбраната.
§ 147. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109
от 2008 г. и бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и
103 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 26а, т. 3 думите „чл. 230“ се заменят
с „чл. 230 и чл. 231, ал. 1“.
2. В чл. 26б думите „чл. 230“ се заменят с
„чл. 230 и чл. 231, ал. 1“.
3. В чл. 42, ал. 3 думите „служебни правоотношения по изпълнение на военна служба“
се заменят с „договори за военна служба“.
§ 148. В Закона за държавните резерви и
военновременните запаси (обн., ДВ, бр. 9 от
2003 г.; попр., бр. 37 от 2003 г.; изм., бр. 19, 69
и 105 от 2005 г., бр. 30 и 102 от 2006 г., бр. 54
от 2008 г. и бр. 35 от 2009 г.) в чл. 7, ал. 2
т. 12 се отменя.
§ 149. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.;
попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г.,
бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г.,
бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и
109 от 2008 г. и бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 18 ал. 5 се отменя.
2. В § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби
думите „структурите на Министерството на отбраната по чл. 77, ал. 2 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България“
се заменят с „Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Съвместното оперативно
командване и трите вида въоръжени сили от
Българската армия“.
3. Навсякъде в закона думите „структурите
на Министерството на отбраната“ се заменят с
„Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия“.
§ 150. В Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от
2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г. и бр. 22,
35, 42, 82 и 93 от 2009 г.) в чл. 4, ал. 2 и навсякъде в чл. 123, ал. 3 думите „структурите
на Министерството на отбраната по чл. 77,
ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България“ се заменят с
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„Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия“.
§ 151. В Закона за инспектиране на труда
(обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 35 и 82
от 2009 г.) в чл. 6, т. 8 думите „структурите
на Министерството на отбраната по чл. 77,
ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България“ се заменят с
„Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия“.
§ 152. В Закона за данъците върху доходите
на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и
106 от 2008 г. и бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99
от 2009 г.) в чл. 24, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1:
а) в буква „г“ думите „безплатната храна,
предоставена в натура на военнослужещите
съгласно чл. 225, ал. 1, т. 1 и 2“ се заменят с
„безплатната храна, предоставена на военнослужещите и цивилните служители съгласно
чл. 224, ал. 1, т. 3“;
б) в буква „д“ след думите „Национална
сигурност“ се добавя „Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България“, а
думите „и по чл. 224, ал. 2 и чл. 298, ал. 2 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България“ се заличават.
2. В т. 7 думите „чл. 303, ал. 1“ се заменят
с „чл. 226в, ал. 1 и чл. 298а“.
3. В т. 16 думите „чл. 312“ се заменят с
„чл. 226з и 298а“.
§ 153. В Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.;
изм., бр. 88 от 2005 г., бр. 110 от 2008 г. и бр. 35
от 2009 г.) в чл. 21 думите „чл. 311, ал. 1, 2
и 4 и чл. 312“ се заменят с „чл. 226ж и 226з“.
§ 154. (1) Подзаконовите актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие
с този закон в 9-месечен срок от влизането
му в сила, като до приемането им се прилагат
издадените подзаконови нормативни актове,
доколкото не противоречат на този закон.
(2) Подзаконовите актове, издадени по
прилагането на отменените чл. 102 и 103, се
прилагат до приемането на правилниците по
чл. 100, ал. 5.
§ 155. Законът влиза в сила от датата на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на разпоредбата на § 74, който
влиза в сила от 1 март 2010 г., и на § 135,
който влиза в сила от 1 януари 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 20 януари 2010 г. и на 24 февруари 2010 г.
и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1743
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20
ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В Постановление № 4 на Министерския
съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците
от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г. и бр. 79
от 2009 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
„(2) Управителният съвет се състои от
председател и 10 членове, от които: двама
представители на Министерството на образованието, младежта и науката, един представител
на Националния съвет за сътрудничество по
етническите и демографските въпроси към
Министерския съвет, един представител на Министерството на финансите, един представител
на Министерството на труда и социалната политика, един представител на Министерството на
културата, трима представители на юридически
лица с нестопанска цел, работещи в областта
на образователната интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства, и един
представител на Националното сдружение на
общините в Република България.“
2. В чл. 10:
а) в ал. 1:
аа) създава се нова т. 10:
„10. изследователска дейност, мониторинг
и оценка на въздействието на прилагането на
политиката за образователна интеграция;“;
бб) създава се т. 11:
„11. координиране на дейността на центъра
с други ведомства, провеждащи образователна
интеграция със средства от национално и европейско финансиране;“;
вв) досегашната т. 10 става т. 12;
б) в ал. 2 думите „т. 1 – 9“ се заменят с
„т. 1 – 11“.
§ 2. В Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра
за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, приет с
Постановление № 108 на Министерския съвет
от 2006 г. (ДВ, бр. 40 от 2006 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6:
а) създава се нова т. 10:
„10. изследователска дейност, мониторинг
и оценка на въздействието на прилагането на
политиката за образователна интеграция;“;
б) създава се т. 11:
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„11. координиране на дейността на центъра
с други ведомства, провеждащи образователна
интеграция със средства от национално и европейско финансиране;“;
в) досегашната т. 10 става т. 12.
2. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
„(1) Управителният съвет се състои от председател и 10 членове, от които: двама представители
на Министерството на образованието, младежта
и науката, един представител на Националния
съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет, един
представител на Министерството на финансите,
един представител на Министерството на труда и
социалната политика, един представител на Министерството на културата, трима представители
на юридически лица с нестопанска цел, работещи
в областта на образователната интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства,
и един представител на Националното сдружение
на общините в Република България.“
3. В чл. 9:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Представителите на министерствата по
чл. 8, ал. 1 в управителния съвет се предлагат
от съответния министър, а представителят на
Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет – от председателя на съвета.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Представителят в управителния съвет
на Националното сдружение на общините в
Република България се определя от управляващия му орган.“
4. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
„(2) За участието си в заседанията на
управителния съвет членовете, определени от
квотата на юридическите лица с нестопанска
цел, получават възнаграждение, определено
със заповед на министъра на образованието,
младежта и науката.“
5. В чл. 18:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Членовете на управителния съвет не
могат да бъдат оценители на проекти, кандидатстващи за финансиране от центъра.“
6. Навсякъде в правилника думите „министъра на образованието и науката“, „министърът
на образованието и науката“ и „Министерството
на образованието и науката“ се заменят съответно с „министъра на образованието, младежта
и науката“, „министърът на образованието,
младежта и науката“ и „Министерството на
образованието, младежта и науката“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
1574
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21
ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2010 Г.

з а изменен ие и доп ъ л нен ие н а Ус т р ой
ствения правилник на Българския спор
тен тотализатор, приет с Постановление
№ 163 на Министерския съвет от 2000 г.
(обн., ДВ, бр. 65 от 20 00 г.; изм. и доп.,
бр. 17 и 54 от 2001 г., бр. 9 и 74 от 2002 г.,
бр. 32, 59 и 89 от 2005 г. и бр. 73 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Придобитото от Българския спортен
тотализатор имущество е държавна собственост
и се управлява по реда на ал. 1.“
§ 2. В чл. 6 се създава т. 3:
„3. Учебно-методичен център.“
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „дирекции“ се добавя
„и Учебно-методичният център“.
2. В ал. 2 след думата „дирекцията“ се добавя
„и на Учебно-методичния център“.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думата „игри“ се добавя „и
залагания върху резултатите от спортни състезания“;
б) в т. 3 след думата „игри“ се добавя „и
залагания върху резултатите от спортни състезания“;
в) в т. 8 след думата „игри“ се добавя „и
залагания върху резултатите от спортни състезания“;
г) в т. 11 думите „от фондовете“ се заличават;
д) точка 15 се изменя така:
„15. управлява имуществото на Българския
спортен тотализатор;“;
е) създава се т. 16:
„16. осъществява контрол върху управлението
на районните дирекции и на Учебно-методичния център.“
2. В ал. 2 след думата „директор“ се добавя
„на Българския спортен тотализатор“.
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. организират и осъществяват контрол
върху дейността по провеждането на игрите,
реализирани от Българския спортен тотализатор
върху определен район на страната;“;
б) в т. 2 след думата „осигуряват“ се добавя
„и контролират“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. управляват и поддържат предоставеното
им имущество;“.
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2. В ал. 2 след думата „директор“ се поставя запетая и се добавя „назначаван от изпълнителния директор на Българския спортен
тотализатор“.
§ 6. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. (1) Учебно-методичният център:
1. организира и участва в дейността по провеждане на обучения и социално развитие на
персонала на Българския спортен тотализатор;
2. управлява и поддържа предоставеното
му имущество;
3. води самостоятелна финансово-счетоводна
отчетност в съответствие със Закона за счетоводството и вътрешните актове на Българския
спортен тотализатор.
(2) Учебно-методичният център се ръководи
от ръководител, назначаван от изпълнителния
директор на Българския спортен тотализатор.“
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „и провеждането на тото, лото и лотарийни игри“ се заменят с „на реализираните
от него игри“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Отношенията между Българския спортен тотализатор и лицата, на които се възлага
приемането на залози, продажбата на фишове,
талони и билети и изплащането на печалби, се
уреждат с договор.“
§ 8. В чл. 13, ал. 3 след думите „управителния
съвет“ се поставя запетая и се добавя „като
определя измежду тях изпълнителния директор“.
§ 9. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. утвърждава щата и организационната
структура на централната дирекция, районните
дирекции и на Учебно-методичния център;“.
2. В т. 3 след думата „дирекции“ се добавя
„и Учебно-методичния център“.
3. В т. 7 думите „от фондовете“ се заличават.
4. Точка 11 се изменя така:
„11. одобрява изготвения финансово-счетоводен отчет за публикуване;“.
5. Създават се т. 12 и 13:
„12. приема заверения от регистриран одитор – член на Института на дипломираните
експерт-счетоводители, годишен финансовосчетоводен отчет;
13. утвърждава проекти на стратегическите
документи и програми за дейността на Българския спортен тотализатор.“
§ 10. В чл. 19 ал. 1 се изменя така:
„(1) Управителният съвет се свиква на заседания от председателя по реда, определен в
правилата за работата му.“
§ 11. Наименованието на глава пета се
изменя така:
„Набиране и разпределяне на средствата на
Българския спортен тотализатор“.
§ 12. Член 29 се отменя.
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§ 13. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „петдесет“ се заменя с „не
по-малко от 50“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. не по-малко от 18 на сто – за издръжка и
развитие на Българския спортен тотализатор.“;
в) точки 3 – 5 се отменят.
2. В ал. 2 думите „по ал. 1, т. 1 – 5“ се заменят с „по ал. 1, т. 1 и 2“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) След края на отчетната година формираната сума от печалбите от игрите на Българския
спортен тотализатор, които не са потърсени в
установените с правилата за съответните игри
срокове, се разпределя, както следва:
1. за отпускане на месечни премии на олимпийските медалисти, прекратили активната си
състезателна дейност; средствата се предоставят
на Министерството на физическото възпитание
и спорта, като размерът им се определя въз
основа на предварително предоставена от министерството информация за необходимите за
съответната календарна година средства;
2. за стимулиране развитието на Българския
спортен тотализатор – 50 на сто от разликата
между непотърсените в срок печалби от игрите
на Българския спортен тотализатор и предоставените средства по т. 1;
3. за осъществяване на дейностите по Закона
за физическото възпитание и спорта – 50 на
сто от разликата между непотърсените в срок
печалби от игрите на Българския спортен тотализатор и предоставените средства по т. 1;
средствата се предоставят на Министерството
на физическото възпитание и спорта.“
§ 14. В чл. 31 ал. 2 се отменя.
§ 15. Членове 32, 33, 34, 34а, 35 и 36 се
отменят.
§ 16. В чл. 37 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 накрая се добавя „и Учебнометодичния център“.
2. В ал. 2 след думата „дирекциите“ се поставя
запетая и се добавя „Учебно-методичния център“.
§ 17. Член 38 се отменя.
§ 18. В чл. 40, т. 2 думата „делегации“ се
заменя с „работни групи“.
§ 19. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 3:
„3. „Отчетна година“ е периодът от започването на първия до счетоводното приключване
на последния тираж на игрите, организирани от
Българския спортен тотализатор, за съответната
календарна година.“
§ 20. В заключителните разпоредби § 2 се
отменя.
Заключителна разпоредба
§ 21. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
1575
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РЕШЕНИЕ № 69
ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2010 Г.

за определяне на спечелилия неприсъствен
конкурс кандидат за концесионер за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 и
2 от Закона за подземните богатства – ме
тални полезни изкопаеми – железни руди и
индустриални минерали – баритна суровина,
от находище „Кремиковци“, кв. Кремиковци,
Столична община, област София
На основание чл. 33, ал. 2 и чл. 50, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства във връзка
с Решение № 43 на Министерския съвет от
2009 г. за предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2
от Закона за подземните богатства – метални
полезни изкопаеми – железни руди и индустриални минерали – баритна суровина, от находище „Кремиковци“, кв. Кремиковци, Столична
община, област София (ДВ, бр. 10 от 2009 г.) и
конкурсно предложение на „Целзиан“ – ООД,
София, както и на основание чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за концесионер чрез проведен
неприсъствен конкурс „Целзиан“ – ООД, София,
и предоставя на концесионера право на експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1
и 2 от Закона за подземните богатства – метални
полезни изкопаеми – железни руди и индустриални минерали – баритна суровина, чрез добив
от находище „Кремиковци“, кв. Кремиковци,
Столична община, област София.
2. Одобрява постигнатите при конкурса условия, както следва:
2.1. Определя концесионна площ с размер
9 084 860 кв. м (9084,86 дка), включваща площта,
покриваща находище „Кремиковци“, и площите,
необходими за осъществяване на дейностите по
концесията. Концесионната площ е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до
№ 117 в координатна система „1970 г.“ съгласно
приложението.
2.2. Срок за въвеждане в експлоатация на
находище „Кремиковци“ – не по-късно от 22 месеца след сключването на концесионния договор.
2.3. Минимално годишно концесионно плащане в общ размер 178 800 лв., формирано,
както следва:
2.3.1. минимално годишно концесионно
плащане за добив на железни руди в размер
не по-малко от 22 800 лв., определен на базата
на минимален годишен добив на железни руди
300 000 т, среднопретеглена продажна цена за единица добито подземно богатство не по-ниска от
9,50 лв./тон и процентен размер 0,8 на сто при
10 на сто или по-ниска рентабилност, включително отрицателни стойности;
2.3.2. минимално концесионно плащане за
добив на баритна суровина в размер 156 000 лв.
при минимален годишен добив на баритна су-

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

ровина 300 000 т и стойност за единица добито
подземно богатство не по-ниска от 0,52 лв./
тон; стойността на минималното концесионно
плащане за единица добита баритна суровина
се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, по информация,
предоставена от Националния статистически
институт, при базова статистическа информация
за цените за 2005 г.
2.4. Концесионерът се задължава да изпълнява
инвестиционна програма за срока на концесията в размер не по-малко от 36 945 000 лв. и
минимална инвестиционна програма за първия
5-годишен период от срока на концесията в
размер не по-малко от 12 320 000 лв.
2.5. Концесионерът се задължава да внася ежегодно по доверителна банкова сметка,
обезпечаваща изпълнението на задълженията,
свързани с ликвидацията и рекултивацията на
находище „Кремиковци“, сума в размер 26 470 лв.
2.6. За изпълнение на мероприятия, свързани
с опазване и възстановяване на околната среда
в района на концесионния обект, концесионерът се задължава да вложи средства в размер
114 185 000 лв.
3. Концесионерът се задължава да представи
паричната гаранция съгласно т. 9.1 от Решение
№ 43 на Министерския съвет от 2009 г. в двумесечен срок от сключването на концесионния
договор.
4. Упълномощава министъра на икономиката,
енергетиката и туризма:
4.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Целзиан“ – ООД, София,
до 3 месеца от влизането в сила на това решение
при условията на Решение № 43 на Министерския
съвет от 2009 г. и параметрите на конкурсното
предложение на концесионера.
4.2. Да представлява Министерския съвет по
концесионния договор с изключение на неговото
прекратяване.
4.3. Да организира контрола по изпълнението
на концесионния договор.
4.4. Да предявява вземанията на концедента
по съдебен ред.
5. Внесеният от „Целзиан“ – ООД, София,
паричен депозит за участие в конкурса се възстановява след сключването на концесионния
договор. При отказ от страна на спечелилия
конкурса кандидат да сключи договор депозитът
не се възстановява.
6. Допуска предварително изпълнение на решението с оглед предотвратяване настъпването
на значителна и труднопоправима вреда (наводняване на имоти, разположени около находище
„Кремиковци“, свличане и разместване на земни
маси), която може да последва от закъснение
на изпълнението му.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска

ВЕСТНИК

БРОЙ 16

Приложение
към т. 2.1
Координати на контура на концесионната площ
на находище „Кремиковци“
Координатна система „1970-ІХ“
№

Y

X

1

2

3

1.

8510196,18

4612186,31

2.

8509905,99

4612146,35

3.

8509507,76

4612121,30

4.

8509346,71

4612149,36

5.

8509060,89

4612287,85

6.

8508782,22

4612534,46

7.

8508773,71

4612606,82

8.

8508767,83

4612639,16

9.

8508763,55

4612673,19

10.

8508757,15

4612714,12

11.

8508754,44

4612770,78

12.

8508727,63

4613208,09

13.

8509185,99

4613997,59

14.

8509450,66

4614332,98

15.

8509719,16

4614446,76

16.

8510329,42

4614137,91

17.

8510534,79

4614010,03

18.

8510884,19

4614029,60

19.

8511246,51

4614015,07

20.

8511376,97

4613965,62

21.

8511673,38

4614050,13

22.

8511815,71

4614121,83

23.

8511973,38

4614140,13

24.

8512113,38

4614150,13

25.

8512203,38

4614130,13

26.

8512263,38

4614190,13

27.

8512263,38

4614340,13

28.

8512313,38

4614340,13

29.

8512333,38

4614070,13

30.

8512873,38

4614010,13

31.

8512675,38

4613416,12

32.

8512768,81

4613347,62

33.

8512775,03

4613174,21

34.

8512821,83

4613004,84

35.

8512773,62

4612881,10

36.

8512703,01

4612799,20

37.

8512554,21

4612640,69
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1

2

3

1

2

3

38.

8512454,17

4612595,54

80.

8510485,90

4610690,34

39.

8512394,72

4612550,21

81.

8510940,34

4610487,75

40.

8512384,48

4612540,22

82.

8511283,18

4610282,38

41.

8512379,15

4612527,18

83.

8511675,25

4609924,95

42.

8512350,59

4612490,23

84.

8511616,03

4609815,37

8511271,66

4610146,33

43.

8512331,14

4612452,93

85.

44.

8512317,69

4612436,15

86.

8510697,16

4610460,49

45.

8512274,01

4612352,67

87.

8509430,75

4610965,50

46.

8512254,34

4612341,19

88.

8508466,26

4611350,86

47.

8512228,12

4612321,37

89.

8508497,02

4611420,03

48.

8512200,05

4612291,08

90.

8508068,92

4611715,07

49.

8512142,45

4612243,30

91.

8508137,88

4611802,78

50.

8512123,28

4612225,78

92.

8509082,33

4611351,14

51.

8512107,39

4612206,18

93.

8509699,21

4611127,93

8510158,21

4611455,49

52.

8512076,65

4612175,44

94.

53.

8512042,87

4612149,01

95.

8510226,91

4611578,61

54.

8512021,42

4612130,88

96.

8510245,68

4611693,52

55.

8512164,54

4612096,79

97.

8510286,20

4611823,78

56.

8512194,85

4612094,98

98.

8510314,84

4611998,25

57.

8512218,39

4612085,50

99.

8510322,60

4612110,67

58.

8512275,63

4612050,66

100.

8510332,56

4612165,23

59.

8512305,67

4612024,76

101.

8510331,62

4612165,88

8509452,74

4611980,08

60.

8512335,71

4611998,86

102.

61.

8512383,23

4611974,08

103.

8508548,23

4612379,34

62.

8512403,96

4611965,45

104.

8508554,29

4612393,06

63.

8512452,90

4611949,07

105.

8509454,13

4611995,70

64.

8512470,27

4611943,94

106.

8510313,34

4612177,34

65.

8512542,36

4611929,17

107.

8510768,98

4611336,47

66.

8512507,62

4611833,13

108.

8511014,00

4611801,48

67.

8512222,82

4612056,03

109.

8510951,02

4611870,69

68.

8512182,83

4612077,92

110.

8510564,81

4612141,44

8510521,82

4612200,34

69.

8511916,51

4612139,31

111.

70.

8511820,04

4612063,99

112.

8510508,10

4612202,71

71.

8511693,38

4612060,13

113.

8510427,84

4612192,27

72.

8511474,80

4611925,85

114.

8510401,03

4612193,04

73.

8511196,74

4611783,86

115.

8510362,30

4612158,94

74.

8511040,42

4611704,06

116.

8510345,09

4611864,91

75.

8510975,42

4611656,86

117.

8510275,42

4611687,23

76.

8510948,03

4611559,14

77.

8510908,91

4611395,73

78.

8510873,60

4611321,31

79.

8510971,32

4611260,16

Концесионна площ в размер 9 084 824,13 кв. м
от № 1 до № 117.
Изключена площ на „Находище Кремиковци – Спецотвали“ в размер 361 544,271 кв. м
от № 107 до № 117.
1402
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
КОНВЕНЦИЯ

за опазване на подводното културно наследство
(Ратифицирана със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 10 септември 2003 г. – ДВ,
бр. 84 от 2003 г. В сила от 2 януари 2009 г.)
Генералната конференция на Организацията
на обединените нации за образование, наука
и култура, събрала се в Париж в периода от
15 октомври до 3 ноември 2001 г. на своята
тридесет и първа сесия,
признавайки значението на подводното
културно наследство като неделима част от
културното наследство на човечеството и като
елемент с особена важност от историята на
народите, нациите и връзките помежду им по
отношение на съвместното им наследство,
осъзнавайки важността от защитата и опазването на подводното културно наследство,
както и отговорностите, полагащи се на всички
държави за тази цел,
отчитайки, че обществеността придава
нарастващ интерес и стойност на подводното
културно наследство,
убедена в значението на изследванията,
информацията и образованието в сферата на
защитата и опазването на подводното културно
наследство,
убедена, че обществеността има право да
се ползва от образователните и развлекателните предимства, предлагани от отговорния и
интелигентен достъп до подводното културно
наследство in situ, и че образоването на обществеността допринася за по-добро осмисляне,
оценка и защита на това наследство,
отчитайки факта, че непозволената намеса
в подводното културно наследство представлява заплаха за него и че е необходимо да се
вземат по-строги мерки за предотвратяване на
подобни намеси,
осъзнавайки необходимостта да се парира
по подходящ начин евентуалното отрицателно
влияние, което легитимните дейности биха
могли да окажат случайно върху подводното
културно наследство,
дълбоко загрижена от засилването на търговската експлоатация на подводното културно
наследство и в частност от определени дейности,
клонящи към продажба, придобиване или
размяна на елементи на подводното културно
наследство,
разбирайки, че техническият прогрес улес
нява откриването на подводното културно
наследство и достъпа до него,
уверена, че без сътрудничеството между
държавите, международните организации,
научните институции, професионалните ор-
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ганизации, археолозите, водолазите, другите
заинтересовани страни и широката общественост е невъзможна защитата на подводното
културно наследство,
считайки, че проучванията, разкопките и
защитата на подводното културно наследство
се нуждаят от достъп до и прилагане на специфични научни методи и от използване на
адаптирани техники и средства, както и от
високо ниво на професионална специализация,
което изисква еднакви критерии,
съзнавайки необходимостта от кодификация
и постепенно развитие на правилата, отнасящи
се до защитата и опазването на подводното
културно наследство в съответствие с международното право и международната практика,
а именно с Конвенцията на ЮНЕСКО за мерките, които следва да се вземат с цел забрана
и възпрепятстване на незаконните внос, износ
и прехвърляне на собственост върху културни
ценности от 14 ноември 1970 г., Конвенцията
на ЮНЕСКО за опазване на световното културно и природно наследство от 16 ноември
1972 г. и Конвенцията на Обединените нации
за морското право от 10 декември 1982 г.,
водена от грижата за подобряване ефикасността на взетите мерки на международно,
регионално и национално ниво за опазване
in situ на елементите на подводното културно
наследство или – при необходимост – за научни
или защитни цели, в името на грижливото им
възстановяване,
след като реши на двадесет и деветата си
сесия, че този въпрос би могъл да е предмет
на международна конвенция,
приема днес, втори ноември 2001 г., тази
конвенция.
Член първи – Определения
За целите на тази конвенция:
1. (а) Под „подводно културно наследство“
се разбират всички следи от човешко съществувание от културно, историческо или археологическо естество, които са частично или
изцяло потънали, периодично или постоянно,
от минимум 100 години, а именно:
(і) поселища, конструкции, сгради, предмети
и тленни останки, както и техният археологически и природен контекст;
(іі) плавателни съдове, въздухоплавателни
средства, други превозни средства или всяка част
от тях, с техния товар или друго съдържание,
както и техният археологически и природен
контекст; и
(ііі) праисторически предмети.
(б) Тръбопроводите и кабелите, положени
на морското дъно, не се приемат за част от
подводното културно наследство.
(в) Различните от тръбопроводи и кабели
инсталации, положени на морското дъно и все
още използваеми, не се приемат за част от
подводното културно наследство.
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2. (а) Под държави-страни се разбират държавите, които са се съгласили да бъдат обвързани
с тази конвенция и за които същата е в сила.
(б) Тази конвенция се прилага mutatis
mutandis върху териториите, визирани в член
26, алинея 2 (б), които стават страни по тази
конвенция, в съответствие с определените в
този алинея условия, засягащи всяка от тях;
в този смисъл понятието „държави-страни“ се
отнася до тези територии.
3. ЮНЕСКО е Организацията на обединените нации за образование, наука и култура.
4. „Генерален директор“ е Генералният директор на ЮНЕСКО.
5. Под „зона“ се разбира морското дъно и
земните недра под него, извън границите на
националната юрисдикция.
6. Под „намеса в подводното културно наследство“ се разбира дейност, чийто предмет е
преди всичко подводното културно наследство
и която може да засегне материално това наследство или да му причини всякаква друга
щета, пряко или косвено.
7. Под „намеса със случайни последици за
подводното културно наследство“ се разбира
дейност, която – макар че няма за предмет,
основен или частичен, подводното културно
наследство – може да засегне материално
това наследство или да му причини всякаква
друга щета.
8. Под „държавни плавателни съдове и въздухоплавателни средства“ се разбират бойните
плавателни съдове и другите плавателни съдове
или въздухоплавателни средства, принадлежали
на дадена държава или действали под нейно
командване, използвани изключително през
епохата, през която са потънали, за обществени
нетърговски нужди, идентифицирани като такива и отговарящи на определението за подводно
културно наследство.
9. Под „правила“ се разбират правилата, отнасящи се до намесите в подводното културно
наследство, както са споменати в член 33 от
тази конвенция.
Член втори – Цели и общи принципи
1. Тази конвенция цели да осигури и укрепи
опазването на подводното културно наследство.
2. Държавите-страни си сътрудничат в опазването на подводното културно наследство.
3. Държавите-страни опазват подводното
културно наследство в интерес на човечеството в съответствие с разпоредбите на тази
конвенция.
4. Държавите-страни взимат индивидуално
или – при необходимост – съвместно всички
подходящи мерки съгласно тази конвенция и
международното право, необходими за опазване
на подводното културно наследство, прибягвайки за тази цел до най-подходящите средства, с
които разполагат, и в зависимост от съответните
си собствени възможности.
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5. Консервацията in situ на подводното
културно наследство трябва да се счита за
преимуществен избор, преди да бъде позволена
или предприета всякаква друга намеса в това
наследство.
6. Събраните елементи на подводното
културно наследство трябва да се складират,
съхраняват и управляват с цел гарантиране на
дългосрочното им запазване.
7. Подводното културно наследство не бива да
е предмет на никаква търговска експлоатация.
8. В съответствие с практиката на държавите
и с международното право, а именно с Конвенцията на Обединените нации за морското
право, нито една разпоредба от тази конвенция
не може да се тълкува като изменяща правилата на международното право и държавната
практика, отнасящи се до суверенните имунитети или пък което и да било право на дадена
държава, касаещо нейните плавателни съдове
и въздухоплавателни средства.
9. Държавите-страни следят за това, отношението към всички тленни останки, потънали
в морските води, да бъде почтително.
10. Целесъобразно да се насърчава отговорният и интелигентен достъп на обществеността
до подводното културно наследство in situ за
целите на наблюдение и документация, за да
се благоприятства развиването на отношение у
обществеността към това наследство, както и
неговото оценяване и защита, освен ако това не
противоречи на неговата защита и управление.
11. Никакво действие или дейност, извършвани въз основа на тази конвенция, не могат
да дадат повод за претендиране, поддържане
или оспорване на домогване до суверенитет
или национална юрисдикция.
Член трети – Връзка между тази конвенция и
Конвенцията на Обединените нации за мор
ското право
Нито една разпоредба на тази конвенция не
засяга правата, юрисдикцията и задълженията
на държавите, произтичащи от международното право, включително от Конвенцията на
Обединените нации за морското право. Тази
конвенция се тълкува и прилага в контекста
на и в съответствие с разпоредбите на международното право, включително Конвенцията на
Обединените нации за морското право.
Член четвърти – Връзка с правото за подпо
магане и с правото, уреждащо съкровищата
Никаква дейност, отнасяща се до подводното
културно наследство и за която тази конвенция
е приложима, не се подчинява нито на правото
за подпомагане, нито на правото, уреждащо
съкровищата, освен ако:
(а) не е позволена от компетентните служби, и
(б) не е в пълно съответствие с тази конвенция, и
(в) не осигурява гарантирането на максимална защита на подводното културно наследство
по време на всяко действие по събирането му.
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Член пети – Действия със случайни последи
ци върху подводното културно наследство
Всяка държава-страна ангажира най-подходящите средства, с които разполага, за да
възпрепятства или намали отрицателните
последици, породени от действия под нейната
юрисдикция, оказващи случайни последици
върху подводното културно наследство.
Член шести – двустранни, регионални спо
годби или други многостранни спогодби
1. Държавите-страни са окуражавани да
сключват двустранни, регионални или други
многостранни спогодби или да подобряват
съществуващите спогодби, за да осигурят опазването на подводното културно наследство.
Всички тези спогодби трябва да съответстват
напълно на разпоредбите на тази конвенция
и да не отслабват общовалидния є характер.
В рамките на назованите спогодби държавите
могат да приемат правила и уредби, годни да
осигурят по-добро опазване на подводното
културно наследство спрямо приетите с тази
конвенция.
2. Страните по подобни двустранни, регионални спогодби или други многостранни
спогодби могат да поканят държавите, които
имат оправдана връзка, в частност културна,
историческа или археологическа, със засегнатото подводно културно наследство, да се
присъединят към тези спогодби.
3. Тази конвенция не изменя правата и
задълженията, които държавите-страни имат
в областта на защитата на потънали плавателни съдове по силата на други двустранни,
регионални спогодби или други многостранни
спогодби, сключени преди приемането на тази
конвенция, особено ако отговарят на целите
на последната.
Член седми – Подводното културно наслед
ство във вътрешните териториални води,
водите около архипелазите и акваторията
1. При упражняване на суверенитета им
държавите-страни имат изключителното право
да регламентират и одобряват намесите в подводното културно наследство, намиращо се в
техните вътрешни териториални води, водите
около архипелазите и акваторията им.
2. Без да се засяга действието на другите международни спогодби и правилата на
международното право, приложими към опазването на подводното културно наследство,
държавите-страни предписват прилагането на
правилата за намесите в подводното културно
наследство, намиращо се в техните вътрешни
териториални води, водите около архипелазите
и акваторията им.
3. В своите води около архипелазите и в своята акватория при упражняване на суверенитета
си и в съответствие с общата практика, спазвана между държавите, държавите-страни – с
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цел сътрудничество в името на приемането
на най-добрите методи за защита на държавните плавателни съдове и въздухоплавателни
средства – би трябвало да уведомят държавата-страна по тази конвенция, под чийто флаг
е въпросният плавателен съд, и – при нужда – другите държави, които имат оправдана
връзка, в частност културна, историческа или
археологическа, в случай че се открият такива
плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които могат да бъдат идентифицирани.
Член осми – Подводно културно наследство
в съседна зона
Без да се засяга действието на членове 9 и
10 и в допълнение към тях, както и при прилагане на член 303, алинея 2 от Конвенцията
на Обединените нации за морското право,
държавите-страни могат да регламентират и
разрешат намесите в подводното културно наследство в тяхната съседна зона. В този случай
те предписват прилагането на правата.
Член девети – Декларация и уведомление за
изключителната икономическа зона и конти
ненталния шелф
1. Задължение на всички държави-страни е
да защитават подводното културно наследство
в изключителната икономическа зона и върху
континенталния шелф в съответствие с тази
конвенция.
Следователно:
(а) държавата-страна изисква, когато неин
гражданин или плавателен съд, плаващ под неин
флаг, открие или планира намеса в подводното
културно наследство в нейната изключителна
икономическа зона или върху континенталния
є шелф, този гражданин или капитанът на
плавателния съд да декларира пред нея това
откритие или тази намеса;
(б) в изключителната икономическа зона
или върху континенталния шелф на друга
държава-страна:
(і) държавите-страни изискват съответният
гражданин или капитан на плавателния съд
да декларира пред тях, както и пред другата
държава-страна, това откритие или тази намеса;
(іі) или при необходимост – държавата-страна изисква съответният гражданин или капитан
на плавателния съд да декларира пред нея това
откритие или тази намеса и осигурява бързото
и ефективно предаване на тези декларации на
всички други държави-страни.
2. Депозирайки ратификационна грамота
или документ за приемане, одобрение или
присъединяване, държавата-страна уточнява
начина, по който ще предава декларациите по
реда на алинея 1 (б) на този член.
3. Държавата-страна уведомява Генералния
директор за откритията или намесите в подводното културно наследство, които са є съобщени
по реда на алинея 1 от този член.
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4. Генералният директор предоставя незабавно на разположение на другите държави-страни
сведенията, които са доведени до знанието му
по реда на алинея 3 от този член.
5. Всяка държава-страна може да извести
държавата-страна, в чиято изключителна икономическа зона или върху чийто континентален
шелф се намира подводното културно наследство, че желае да бъде консултирана относно
начина за гарантиране ефективна защита на
това наследство. Тази декларация трябва да
се основава на оправдана връзка, в частност
културна, историческа или археологическа,
със засегнатото подводно културно наследство.
Член десети – Опазване на подводното кул
турно наследство в изключителната иконо
мическа зона и върху континенталния шелф
1. Разрешение за намеса в подводното културно наследство, намиращо се в изключителната
икономическа зона или върху континенталния
шелф, може да се издаде само в съответствие
с разпоредбите на този член.
2. Държавата-страна, в чиято изключителна
икономическа зона или върху чийто континентален шелф се намира подводното културно
наследство, може да забрани или да разреши
всяка намеса в това наследство за да възпрепятства всяко посегателство върху суверенните
є права или върху юрисдикцията є, както са
признати от международното право, включително от Конвенцията на Обединените нации
за морското право.
3. Когато е направено откритие на подводно
културно наследство или е планирана намеса в
подводното културно наследство в рамките на
изключителната икономическа зона или върху
континенталния шелф на дадена държава-страна,
тази държава-страна:
(а) се допитва до всички останали държавистрани, проявили интерес по реда на член 9,
алинея 5, относно най-добрия начин за защита
на подводното културно наследство;
(б) координира консултациите в качеството си на държава-координатор, освен ако
не декларира изрично, че не желае да стори
това, при което държавите-страни, проявили
интерес по реда на член 9, алинея 5, посочват
държава-координатор.
4. Без да се отменят задълженията на всички държави-страни за защита на подводното
културно наследство посредством взимането
на всички подходящи мерки съгласно международното право, целящи възпрепятстването на всякаква непосредствена опасност за
подводното културно наследство, в частност
ограбване, държавата-координатор може да
вземе всички подходящи мерки и/или да даде
всички необходими разрешения в съответствие
с тази конвенция, а при нужда – и преди всички
консултации, за да се възпрепятства всяка непосредствена опасност за подводното културно
наследство вследствие човешка дейност или по
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всякаква друга причина, а именно вследствие
ограбване. При взимането на тези мерки може
да бъде потърсено съдействието на другите
държави-страни.
5. Държавата-координатор:
(а) осъществява защитните мероприятия,
договорени с участващите в консултациите
държави, включително държавата-координатор,
освен ако участващите в консултациите държави, включително държавата-координатор, не
се договарят тези мерки да бъдат осъществени
от друга държава-страна;
(б) издава всички необходими разрешителни
относно така договорените мерки в съответствие
с правилата, освен ако участващите в консултациите държави, включително държавата-координатор не се договарят тези разрешения да
бъдат издадени от друга държава-страна;
(в) може да проведе всякакви предварителни
проучвания на подводното културно наследство
и впоследствие да издаде всички необходими
разрешения, като предаде незабавно резултатите
от тези проучвания на Генералния директор,
който предоставя тези сведения веднага на
разположение на другите държави-страни.
6. Координирайки консултациите, приемайки
мерките, провеждайки всички предварителни
проучвания и/или издавайки разрешенията по
силата на този член, държавата-координатор
действа от името на всички държави-страни,
а не в собствен интерес. Подобно действие не
може да бъде само по себе си продиктувано
от домогване до някакво преференциално или
юридическо право, неуредено от международното право, в частност от Конвенцията на
Обединените нации за морското право.
7. С право на оспорване на разпоредбите на
алинеи 2 и 4 от този член никаква намеса не
може да бъде предприета по държавен плавателен съд или въздухоплавателно средство без
одобрението на държавата, под чийто флаг е,
и съдействието на държавата-координатор.
Член единадесети – Декларация и уведомле
ние в зоната
1. Всички държави-страни са задължени да
защитават подводното културно наследство в
зоната в съответствие с тази конвенция и с член
149 от Конвенцията на Обединените нации за
морското право. Следователно, когато гражданин
на държава-страна или плавателен съд, плаващ
под неин флаг, открие или планира намеса в
подводното културно наследство, намиращо се в
зоната, тази държава-страна изисква гражданинът
или капитанът на плавателния съд да декларира
пред нея това откритие или тази намеса.
2. Държавите-страни уведомяват Генералния
директор и Генералния секретар на Международната агенция за морското дъно за откритията или намесите в подводното културно
наследство, които са им сигнализирани по
гореописания начин.
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3. Генералният директор предава незабавно
на разположение на всички държави-страни сведенията, които са му съобщени по този начин.
4. Държавата-страна може да извести Генералния директор, че желае да бъде консултирана
относно начина за гарантиране ефективна защита на това подводно културно наследство. Тази
декларация трябва да се основава на оправдана
връзка с това подводно културно наследство,
отчитайки най-вече преференциалните права
на държавите за културен, исторически или
археологически произход.
Член дванадесети – Опазване на подводното
културно наследство в зоната
1. Разрешението за намеса в подводното
културно наследство, намиращо се в зоната,
може да бъде дадено само в съответствие с
разпоредбите на този член.
2. Генералният директор приканва всички
държави-страни, проявили интерес по реда на
член 11, алинея 4, да се консултират относно
най-добрия начин за защита на подводното културно наследство и да посочат държава-страна,
която ще отговаря за координацията на тези
консултации в качеството на държава-координатор. Генералният директор поканва също
така и Международната агенция за морското
дъно за участие в тези консултации.
3. Всички държави-страни могат да вземат
всякакви подходящи мерки в съответствие с
тази конвенция, при нужда – и преди всички
консултации – за да се възпрепятства всяка непосредствена опасност за подводното културно
наследство вследствие човешка дейност или по
всякаква друга причина, а именно вследствие
ограбване.
4. Държавата-координатор:
(а) осъществява защитните мероприятия,
договорени с участващите в консултациите
държави, включително държавата-координатор,
освен ако участващите в консултациите държави, включително държавата-координатор, не
се договарят тези мерки да бъдат осъществени
от друга държава-страна;
(б) издава всички необходими разрешителни
относно така договорените мерки в съответствие с тази конвенция, освен ако участващите в консултациите държави, включително
държавата-координатор, не се договарят тези
разрешения да бъдат издадени от друга държава-страна;
5. Държавата-координатор може да проведе
всякакви предварителни проучвания на подводното културно наследство, да издаде всички
необходими разрешения за тази цел, като предаде незабавно резултатите от тези проучвания
на Генералния директор, който предоставя тези
сведения веднага на разположение на другите
държави-страни.
6. Координирайки консултациите, приемайки
мерките, провеждайки всички предварителни
проучвания и/или издавайки разрешенията по
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силата на този член, държавата-координатор
действа за благото на цялото човечество, а не в
собствен интерес. Специално внимание се обръща на преференциалните права на държавите за
културен, исторически или археологически произход по отношение на въпросното наследство.
7. Нито една държава-страна не предприема,
нито разрешава намеса по държавен плавателен
съд или въздухоплавателно средство в зоната без
одобрението на държавата, под чийто флаг е.
Член тринадесети – Суверенен имунитет
Военните плавателни съдове и другите правителствени плавателни съдове или военни
въздухоплавателни средства, ползващи се със
суверенен имунитет, действащи за нетърговски
цели в обичайния ход на техните курсове и
неучастващи в намеси в подводното културно
наследство, не са задължени да декларират открития на подводно културно наследство по реда
на членове 9, 10, 11 и 12 от тази конвенция. При
все това, приемайки подходящи мерки, невредящи нито на курсовете, нито на оперативните
възможности на военните плавателни съдове и
другите правителствени плавателни съдове или
военни въздухоплавателни средства, ползващи се
със суверенен имунитет, действащи за нетърговски цели, държавите-страни следят за това, тези
плавателни съдове да са съобразени – в рамките
на разумното и възможното – с разпоредбите
на членове 9, 10, 11 и 12 от тази конвенция.
Член четиринадесети – Контрол на влизане
то в територията, на търговията и на дър
жането
Държавите-страни взимат мерки, за да
предотвратят влизането на тяхна територия,
търговията и притежаването на подводно културно наследство, незаконно изнесено и/или
прибрано, когато това прибиране нарушава
разпоредбите на тази конвенция.
Член петнадесети – Неизползване на зони,
попадащи в юрисдикцията на държави-стра
ни
Държавите-страни взимат мерки за забрана
на използването на тяхната територия, включително морските им пристанища, както и изкуствените острови, инсталации и конструкции,
попадащи под тяхната изключителна юрисдикция или поставени под техен изключителен
контрол, като база за намеси в подводното
културно наследство, несъответстващи на разпоредбите на тази конвенция.
Член шестнадесети – Мерки, отнасящи се до
гражданите и плавателните съдове
Държавите-страни взимат всички подходящи
мерки, за да гарантират, че техните граждани и
плавателни съдове, плаващи под техния флаг,
ще се въздържат от намеси в подводното културно наследство по начин, несъответстващ на
тази конвенция.
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Член седемнадесети – Санкции
1. Всяка държава-страна налага санкции за
всяко нарушение на мерките, които е взела за
целите на осъществяването на тази конвенция.
2. Приложимите санкции за нарушенията
трябва да бъдат достатъчно строги, за да гарантират спазването на тази конвенция и да
обезкуражат нарушенията, където и да било,
като трябва да лишат нарушителите от изгодите,
произтичащи от техните противозаконни деяния.
3. Държавите-страни си сътрудничат, за да
гарантират прилагането на налаганите санкции
по реда на този член.
Член осемнадесети – Изземване и разпореж
дане с елементите на подводното културно
наследство
1. Всяка държава-страна взима мерки по
изземване на територията є на елементи от
подводното културно наследство, събрани по
начин, несъответстващ с разпоредбите на тази
конвенция.
2. Всяка държава-страна, извършила изземване на елементи на подводното културно
наследство, прилагайки тази конвенция, ги регистрира, защитава и взима всички подходящи
мерки с цел осигуряване на тяхното запазване.
3. Всяка държава-страна, иззела елементи на
подводното културно наследство, прилагайки
тази конвенция, уведомява за това Генералния
директор и всяка друга държава с оправдана
връзка, в частност културна, историческа или
археологическа, с въпросното подводно културно наследство.
4. Държавата-страна, иззела елементи на
подводното културно наследство, следи за това
с тях да се разполага в общ интерес, отчитайки
задължителните положения за опазване и изследване, за необходимостта от възстановяване
на разпръснатите колекции, за потребностите на
обществеността от достъп до тях, за излагането
им и образованието, както и за интересите на
всяка друга държава с оправдана връзка, в частност културна, историческа или археологическа,
с въпросното подводно културно наследство.
Член деветнадесети – Сътрудничество и спо
деляне на информация
1. Държавите-страни си сътрудничат и си
оказват взаимно съдействие с цел осигуряване
защитата и управлението на подводното културно наследство в рамките на тази конвенция, а
именно и когато това е възможно, сътрудничейки си в областта на експедициите, разкопките,
документирането, опазването, изследването и
оценяването на това наследство.
2. Доколкото целите на тази конвенция
позволяват, всяка държава-страна се задължава
да споделя с другите държави-страни информацията, с която разполага относно подводното
културно наследство, а именно, що се отнася

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

до откриването на елементи на това наследство,
тяхната локализация, елементите, събрани или
прибрани в нарушение на тази конвенция или
в нарушение на други разпоредби на международното право, подходящите научни методи и
техники и развитието на правото, приложимо
за това наследство.
3. Информацията, отнасяща се до откриването или локализацията на елементи на
подводното културно наследство, споделяна
между държавите-страни или между ЮНЕСКО
и държавите-страни, остава поверителна и се
съобщава само на компетентните служби на
държавите-страни, доколкото това съответства
на националното законодателство, тъй като
разпространението є може да представлява
опасност или риск за опазването на въпросните
елементи от това наследство.
4. Всяка държава-страна взима всички
подходящи мерки, включително – когато е
възможно – използвайки съответните международни бази данни, за да разпространи
информацията, с която разполага относно
елементите на подводното културно наследство,
събрани или прибрани в нарушение на тази
конвенция или на международното право, от
друга страна.
Член двадесети – Създаване на отношение у
обществеността
Всяка държава-страна взима всички подходящи мерки, за да създаде отношение у обществеността към стойността и интереса, който
представлява подводното културно наследство,
както и към значението, което има предвиденото от тази конвенция опазване.
Член двадесет и първи – Обучение в област
та на подводната археология
Държавите-страни си сътрудничат в областта
на разпространението на знания за подводната
археология, както и за техниките на опазване
на подводното културно наследство, и – съобразно договорените условия – за трансфера
на технологии в сферата на това наследство.
Член двадесет и втори – Компетентни служби
1. За да следят за правилното осъществяване на тази конвенция, държавите-страни
създават компетентни служби или – при необходимост – укрепват съществуващите с цел
изготвяне, водене и актуализиране на инвентар
на подводното културно наследство и ефикасно
осигуряване на защитата, опазването, оценяването и управлението на подводното културно
наследство, както и на необходимите изследвания и образование.
2. Държавите-страни съобщават на Генералния директор наименованието и адреса на
компетентните за подводното културно наследство служби.
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Член двадесет и трети – Конференции на
държавите-страни
1. Генералният директор свиква Конференция на държавите-страни през годината
след влизане в сила на тази конвенция, а след
това – минимум на всеки две години. Генералният директор свиква извънредна Конференция
на държавите-страни, ако мнозинството от тях
отправят искане за това.
2. Конференцията на държавите-страни определя собствените си функции и отговорности.
3. Конференцията на държавите-страни
приема свой вътрешен правилник.
4. Конференцията на държавите-страни може
да образува Научно-технически консултативен
съвет, съставен от експерти, чиито кандидатури
се издигат от държавите-страни, съблюдавайки
принципа на равномерно географско разпределение и препоръчителното постигане на равно
представителство на половете.
5. Научно-техническият консултативен съвет
оказва съдействие при нужда на Конференцията
на държавите-страни по въпроси от научно или
техническо естество, касаещи осъществяването
на Правилата.
Член двадесет и четвърти – Техническа рабо
та по изпълнение на конвенцията
1. Генералният директор извършва техническата работа по изпълнение на тази конвенция.
2. Техническата работа по изпълнение на
тази конвенция включва:
(а) организацията на определените в член
23, алинея 1 Конференции на държавите-страни;
(б) оказване на необходимата помощ на
държавите-страни по изпълнение на решенията
на Конференциите на държавите-страни.
Член двадесет и пети – Мирно уреждане на
споровете
1. Всеки спор между две или повече държави-страни във връзка с тълкуването или
прилагането на тази конвенция е предмет на
преговори, водени в дух на добронамереност,
или на други средства за мирно уреждане по
техен избор.
2. Ако тези преговори не позволят уреждането на спора в разумен срок, той може
да бъде подложен – при посредничеството на
ЮНЕСКО – на общо споразумение между
засегнатите държави-страни.
3. Ако не се извърши никакво посредничество или ако посредничеството не доведе до
постигане на уреждане, разпоредбите относно
уреждането на споровете, съдържащи се в Част
ХV от Конвенцията на Обединените нации за
морското право, се прилагат mutatis mutandis
към всеки спор между държавите-страни по
тази конвенция по повод тълкуването или
прилагането є, независимо от това, дали тези
страни са страни по Конвенцията на Обединените нации за морското право или не.
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4. Всяка процедура, избрана от държавастрана по тази конвенция или по Конвенцията на Обединените нации за морското право
по реда на член 287 от същата, се прилага за
уреждането на споровете съгласно този член,
освен ако тази държава-страна – когато е
ратифицирала, приемала, одобрявала или се
е присъединявала към тази конвенция или в
някой по-късен момент, не е избрала друга
процедура по реда на член 287 за уреждане на
споровете, произтичащи от тази конвенция.
5. Когато ратифицира, приема, одобрява
или се присъединява към тази конвенция или
в някой по-късен момент, държавата-страна
по тази конвенция, която не е страна по Конвенцията на Обединените нации за морското
право, е свободна да избере – с писмена
декларация – едно или повече от средствата,
изброени в член 287, алинея 1 от Конвенцията
на Обединените нации за морското право, за
уреждане на споровете по този член. Член 287
се прилага за тази декларация, както и за всеки
спор, по който тази държава е страна и който
не е визиран с действаща декларация. За целите
на помиряването и арбитража, в съответствие
с приложения V и VІІ към Конвенцията на
Обединените нации за морското право, тази
държава е оправомощена да посочи помирители
или арбитри, които подлежат на вписване в
списъците, споменати в Приложение V, член
2 и в Приложение VІІ, член 2 за уреждането
на споровете, произтичащи от тази конвенция.
Член двадесет и шести – Ратификация, при
емане, одобряване или присъединяване
1. Тази конвенция подлежи на ратификация,
приемане или одобряване от държавите-членки
на ЮНЕСКО.
2. Към тази конвенция подлежат на присъединяване:
(а) държавите-нечленки на ЮНЕСКО, но
членки на Организацията на обединените нации или членки на специализирана институция
в системата на Обединените нации, или на
Международната агенция за атомната енергия,
както и държави-страни по Статута на Международния съд, а и всички други държави,
поканени да се присъединят от Генералната
конференция на ЮНЕСКО;
(б) териториите, ползващи се с пълна вът
решна автономия, призната като такава от
Организацията на обединените нации, но които
не са постигнали пълна независимост в съответствие с Резолюция 1514 (ХV) на Общото
събрание и които са компетентни по материите,
разглеждани от тази конвенция, включително
компетентни да сключват международни договори по тези въпроси.
3. Ратификационните грамоти или документите за приемане, одобрение или присъединяване
се депозират при Генералния директор.
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Член двадесет и седми – Влизане в сила
Тази конвенция влиза в сила три месеца след
датата на депозиране на двадесетия документ,
визиран в член 26, но единствено по отношение
на двадесетте държави или територии, депозирали
по този начин документите си. Тя влиза в сила за
всяка друга държава или територия три месеца
след датата на депозиране на нейния документ.
Член двадесет и осми – Декларация относно
континенталните води
В момента, в който ратифицира, приема,
одобрява или се присъединява към тази конвенция, или в някой по-късен момент всяка
държава-страна може да декларира, че Правилата се прилагат към континенталните є води,
които нямат морски характер.
Член двадесет и девети – Граница на гео
графското приложно поле
В момента, в който ратифицира, приема,
одобрява или се присъединява към тази конвенция, държавата или територията може с
писмена декларация до депозитаря да положи,
че тази конвенция не е приложима към определени части от територията є, от вътрешните
є води, от водите около архипелазите є или от
акваторията є, като изложи причините за тази
декларация в същата. Доколкото е възможно и
в най-кратки срокове, държавата полага усилия
да обедини условията, при които тази конвенция
ще се прилага за специфицирани в декларацията зони; след като това се осъществи, тя ще
оттегли декларацията си изцяло или частично.
Член тридесети – Резерви
С изключение на член 29 по отношение
на тази конвенция не може да се формулира
никаква резерва.
Член тридесет и първи – Изменения
1. Всяка държава-страна може с писмено
известие, отправено до Генералния директор, да
предложи изменения на тази конвенция. Генералният директор предава това известие на всички държави-страни. Ако в шестмесечен срок,
считано от датата на предаване на известието,
поне половината от държавите-страни излъчи
благоприятен отговор по това искане, Генералният директор представя това предложение на
следващата Конференция на държавите-страни
за обсъждане и евентуално приемане.
2. Измененията се приемат с мнозинство
от две трети от представените и гласували
държави-страни.
3. След като са приети, измененията на тази
конвенция се представят на държавите-страни
за ратификация, приемане, одобряване или
присъединяване.
4. За държавите-страни, които са ги ратифицирали, приели, одобрили или са се присъединили към тях, измененията на тази конвенция
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влизат в сила три месеца след депозирането
на документите, споменати в алинея 3 от този
член, от две трети от държавите-страни. След
това за всяка държава или територия, която
ратифицира, приеме, одобри или се присъедини
към изменението, това изменение влиза в сила
три месеца след датата на депозирането от
страната на нейната ратификационна грамота
или документа за приемане, одобряване или
присъединяване.
5. Държава или територия, която стане страна
по тази конвенция след влизането в сила на
изменението съгласно алинея 4 от този член, се
приема – ако не изрази различно намерение – за:
(а) страна по тази конвенция, изменена по
този начин; и
(б) страна по тази конвенция, неизменена – спрямо всички държави-страни, които не
са обвързани от това изменение.
Член тридесет и втори – Денонсиране
1. Държавата-страна може да денонсира
тази конвенция с писмено уведомление до
Генералния директор.
2. Денонсирането влиза в сила дванадесет
месеца след датата на получаване на уведомлението, освен ако в него не се предвижда
по-късна дата.
3. Денонсирането по никакъв начин не
засяга задължението на всяка държава-страна за изпълнение на всичките є задължения,
споменати в тази конвенция, на която тя би
се подчинявала по силата на международното
право, независимо от последната.
Член тридесет и трети – Правилата
Правилата, приложени към тази конвенция,
са неразделна част от същата и – освен при
изрична противна разпоредба – позоваването
на тази конвенция препраща и към Правилата.
Член тридесет и четвърти – Регистрация в
Организацията на обединените нации
В съответствие с член 102 от Хартата на
Обединените нации тази конвенция подлежи на
регистриране в Секретариата на Организацията
на обединените нации по искане от страна на
Генералния директор.
Член тридесет и пети – Меродавни текстове
Тази конвенция е изготвена на английски,
арабски, китайски, испански, френски и руски
език, като текстовете и на шестте езика са
меродавни.
Приложение
ПРАВИЛА ОТНОСНО НАМЕСИТЕ В ПОДВОДНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
І. Общи принципи
Правило 1. За опазването на подводното
културно наследство консервацията in situ
трябва да се счита за преимуществен избор.
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Следователно, намесите в подводното културно наследство са разрешени само когато
се извършват по начин, съответстващ на защитата на подводното културно наследство и
при това условие могат да бъдат разрешени,
когато значително допринасят за защитата,
опознаването или оценяването на гореназованото наследство.
Правило 2. Търговската експлоатация на
подводното културно наследство за целите на
сделки или спекулации или непоправимото
му разпръсване е дълбоко несъвместимо със
защитата и правилното управление на това наследство. Елементите на подводното културно
наследство не могат да са обект на транзакции,
нито на продажба, покупка или размяна като
вещи с търговски характер.
Това правило не може да бъде тълкувано
като препятстващо:
(а) провеждането на професионални археологически мероприятия или на необходими
съпътстващи дейности, чието естество и цели
съответстват напълно на тази конвенция, при
условие че компетентните служби издадат
разрешително;
(б) депозирането на елементи на подводното
културно наследство, събрани в рамките на
изследователски проект, реализиран в съответствие с тази конвенция, при условие че това
депозиране не накърнява научния или културен
интерес, нито целостта на събраните елементи,
нито пък причинява тяхното непосредствено
разпиляване, че съответства на разпоредбите
на правила 33 и 34 и подлежи на издаване на
разрешително от компетентните служби.
Правило 3. Намесите в подводното културно
наследство не го нарушават повече отколкото
е необходимо за постигане целите на проекта.
Правило 4. Намесите в подводното културно
наследство изискват неразрушителни техники и
проучвателни методи, за предпочитане събиране
на предметите. Ако разкопките или събирането
са окажат необходими за целите на научно
изследване или за окончателното опазване на
подводното културно наследство, използваните
методи и техники трябва да бъдат възможно
най-слабо разрушителни и да благоприятстват
опазването на останките.
Правило 5. Намесите в подводното културно
наследство не нарушават излишно тленните
останки, нито свещените места.
Правило 6. Намесите в подводното културно наследство са строго регламентирани, за
да може събраната културна, историческа и
археологическа информация да бъде надлежно
регистрирана.
Правило 7. Достъпът на обществеността до
подводното културно наследство in situ трябва
да бъде облагоприятстван, освен в случаите, в
които е несъвместим със защитата и управлението на обекта.
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Правило 8. Международното сътрудничество
в областта на намесите в подводното културно
наследство се окуражава, за да се благоприятства
плодотворният обмен на археолози и специалисти от други професии, с цел по-доброто
използване на тяхната компетентност.
ІІ. Описание на проекта
Правило 9. Преди всяка намеса се разработва описание на проекта и се представя на
компетентните служби за издаване на разрешение, които привличат необходимите научни
становища.
Правило 10. Описанието на проекта включва:
(а) равносметка на предварителните или
подготвителните проучвания;
(б) изложение и цели на проекта;
(в) методи и техники, които ще се използват;
(г) план на финансиране;
(д) прогнозен график на изпълнението на
проекта;
(е) състав на екипа, натоварен с проекта,
с посочване на квалификацията, функцията и
опита на всеки член от екипа;
(ж) програма на анализите и други дейности,
които ще се извършат след теренните работи;
(з) програма за консервация на археологическите материали и на обекта, реализирана в
тясно сътрудничество с компетентните служби;
(и) политика на управление и поддръжка
на обекта за цялото времетраене на проекта;
(к) програма за документирането;
(л) план за безопасност;
(м) политика на опазване на околната среда;
(н) начини на сътрудничество с музеите и
другите институции, в частност научни;
(о) план за изготвяне на докладите;
(п) начини на депозиране на архивите от
разкопките, включително на събраните елементи
от подводното културно наследство, и
(р) програма за публикации.
Правило 11. Намесите в подводното културно наследство се провеждат в съответствие
с описанието на проекта, одобрено от компетентните служби.
Правило 12. В случай на непредвидено
откритие или на промяна на обстоятелствата
описанието на проекта се ревизира и изменя с
одобрението на компетентните служби.
Правило 13. При спешност или при случайно откритие намесите в подводното културно
наследство, включително мероприятия по консервация или краткотрайни дейности, в частност
укрепване на обекта, могат да се разрешат, дори
и при отсъствие на описание на проекта, с цел
опазване на подводното културно наследство.
ІІІ. Предварителни проучвания
Правило 14. Предварителните проучвания,
визирани в Правило 10 (а), включват оценка на
интереса от подводното културно наследство и
неговата естествена заобикаляща среда, както
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и на поетия с проекта риск от увреждане, а и
на възможността за събиране на данни, отговарящи на целите на проекта.
Правило 15. Оценката включва също така
базови изследвания, насочени към наличните
исторически или археологически наблюдения,
археологическите характеристики на обекта,
както и тези на заобикалящата го среда и
последиците от евентуалното проникване за
дългосрочната устойчивост на подводното
културно наследство, засегнато от намесите.
ІV. Цели, методи и техники на проекта
Правило 16. Използваните методи се адаптират с целите на проекта, а прилаганите техники
са възможно най-слабо агресивни.
V. Финансиране
Правило 17. Освен в случаите, когато спешно
се налага да се защити подводното културно
наследство, преди началото на всяка намеса
се осигурява адекватна финансова база, в
достатъчен размер, за да се завършат успешно всички предвидени фази в описанието на
проекта, включително опазване, документиране
и консервация на събраните археологически
материали, както и изготвяне и разпространение на докладите.
Правило 18. Описанието на проекта постановява, че същият може да бъде надлежно
финансиран до завършването му чрез получаването на гаранция например.
Правило 19. Описанието на проекта съдържа
план за спешни случаи, гарантиращ опазването
на подводното културно наследство и на отнасящата се до него документация, в случай че
предвиденото финансиране бъде спряно.
VІ. Времетраене на проекта – график
Правило 20. Преди всяка намеса се изготвя
подходящ график с цел гарантиране на завършването на всички етапи от проекта, включително опазване, документиране и консервация
на събраните археологически материали, както
и изготвяне и разпространение на докладите.
Правило 21. Описанието на проекта съдържа
план за спешни случаи, гарантиращ опазването
на подводното културно наследство и на отнасящата се до него документация, в случай че
проектът бъде прекъснат или съкратен.
VІІ. Компетентност и квалификация
Правило 22. Намесите в подводното културно
наследство могат да бъдат провеждани само
под ръководството и контрола и в постоянното присъствие на квалифициран специалист
по подводна археология, разполагащ с научна
компетентност, адаптирана към естеството на
проекта.
Правило 23. Всички членове на екипа, натоварен с осъществяването на проекта, притежават
необходимата квалификация и компетентност
във връзка с мисията им.
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VІІІ. Опазване и управление на обекта
Правило 24. Програмата за опазване предвижда обработването на археологическите
останки по време на намесите в подводното
културно наследство, по време на транспорта
им и дългосрочно. Опазването се извършва съгласно действащите професионални стандарти.
Правило 25. Програмата за управление на
обекта предвижда защитата и управлението
in situ на подводното културно наследство по
време на теренните работи и след приключването им. Програмата включва информиране на
обществеността, оценяване на разумни средства
за укрепване на обекта, надзор и защита от
непозволено проникване.
ІХ. Документиране
Правило 26. Програмата за документиране
съдържа подробна документация за намесите в
подводното културно наследство, включително
доклад за дейностите, отговарящ на действащите
професионални стандарти за археологическата
документация.
Правило 27. Документацията включва минимум подробен инвентарен опис на обекта
заедно с мястото на взимане на преместените
и събрани елементи на подводното културно
наследство по време на намесите в подводното
културно наследство, дневниците за теренните
работи, планове, скици, разрези, както и фотографии и всякакви други документи на друг
вид носители.
Х. Безопасност
Правило 28. Изготвя се подходящ план за
безопасност с цел гарантиране на сигурността
и здравето на членовете на екипа, натоварен с
осъществяването на проекта, както и на трети
лица. Този план съответства на действащите
законови и професионални разпоредби.
ХІ. Околна среда
Правило 29. Разработва се адекватна политика
за опазване на околната среда, за да се избегне
всяка вредяща на морското дъно и морските
обитатели намеса.
ХІІ. Доклади
Правило 30. Представят се етапни доклади и
окончателен доклад в съответствие с графика
в описанието на проекта, които се депозират в
съответните хранилища към обществени архиви.
Правило 31. Всеки доклад съдържа:
(а) постановка на целите;
(б) изложение на използваните методи и
техники;
(в) изложение на получените резултати;
(г) съществена графична и фотодокументация, отнасяща се до всички фази на намесата;
(д) препоръки относно опазването и консервацията на събраните елементи на подводното
културно наследство, както и на тези на обекта, и
(е) препоръки за бъдещи действия.
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ХІІІ. Съхранение на архивите за проекта
Правило 32. Начините на съхранение на архивите, отнасящи се до проекта, се определят
преди началото на всяка намеса и фигурират
в описанието на проекта.
Правило 33. Архивите на проекта, включващи
събраните елементи на подводното културно
наследство и копие от цялата специфична
документация, се пазят – доколкото е възможно – непокътнати и пълни под формата на
колекция, за да се осигури достъп на специалистите и публиката, а и за да се гарантира
съхранението на тези архиви. Това се извършва
възможно най-бързо, не по-късно от десет
години след края на проекта, доколкото това
е съвместимо със запазването на подводното
културно наследство.
Правило 34. Архивите на проекта се управляват в съответствие с международните
професионални стандарти и при наличие на
подкрепа от страна на компетентните служби.
ХІV. Разпространение
Правило 35. Проектът предвижда – в рамките на възможното – образователни дейности
и разпространение на резултатите от проекта,
насочени към широката общественост.
Правило 36. За всеки проект, синтезиращ
окончателен доклад:
(а) се прави обществено достояние, възможно
най-скоро, при отчитане на комплексността на
проекта и на поверителния или рисков характер
на информацията, и
(б) се депозира в съответните обществени
архиви.
Текстът по-горе представлява автентичния
текст на Конвенцията, надлежно приета от
Генералната конференция на Организацията
на обединените нации за образование, наука
и култура на нейната тридесет и първа сесия,
състояла се в Париж и обявена за закрита на
трети ноември 2001 г.
Изготвено в Париж, на шести ноември
2001 г., в два автентични екземпляра, подписани
от Председателя на Генералната конференция,
събрала се на тридесет и първата си сесия, и
от Генералния директор на Организацията на
обединените нации за образование, наука и
култура, които ще бъдат депозирани в архивите на Организацията на обединените нации
за образование, наука и култура и надлежно
заверени копия от които ще бъдат връчени на
държавите и териториите, визирани в член 26,
както и на Организацията на обединените нации.
1309
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
СПОГОДБА

между правителството на Република Бълга
рия и Кабинета на министрите на Украйна
за военнотехническо сътрудничество
(Утвърдена с Решение № 170 от 20 март 2009 г.
на Министерския съвет. В сила от 12 януари
2010 г.)
Правителството на Република България и
Кабинетът на министрите на Украйна, наричани
по-нататък „страните“,
като изхождат от желанието за изграждане
на взаимноизгодно дългосрочно сътрудничество,
основано на взаимно уважение и доверие, и
вземат предвид интересите на всяка от страните,
като се съобразяват с целите и принципите
на Устава на ООН,
като се ръководят от общите цели, принципите на суверенно равенство, ненамеса във
вътрешните работи и мирно разрешаване на
спорове,
като изразяват интереса си от организиране
на сътрудничеството на база на използване на
най-модерните научни и технически постижения в областта на отбранителната индустрия,
като се ръководят от принципите и механизмите на международно контролираната
търговия с оръжие и със стоки и технологии
с възможна двойна употреба,
се споразумяха за следното:
Член 1
Области на сътрудничество
Страните желаят да развият приятелски отношения с цел подобряване на отбранителните
възможности на държавите си при оптимално
използване на съществуващите възможности.
Страните ще насърчават българските и
украинските предприятия, институции и организации, наричани по-долу „организациите“,
при осъществяване на военнотехническото
сътрудничество, по-специално в следните
области:
усвояване на въоръжение и военни продукти
в рамките на общи проекти и производство по
молба на някой от упълномощените органи
на страните,
взаимна доставка на въоръжение, военна
техника и други продукти за военни цели,
поддръжка, ремонт и модернизация на въоръжение, военна техника и предоставяне на
други услуги във военната и техническата област,
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общи изследователски и развойни дейности
във военната и техническата област и взаимен
обмен на резултатите от тази дейност,
обмен на експерти за осигуряване съдействие при изпълнение на съвместни програми
за военнотехническо сътрудничество,
обмен на опит и информация за стандартизацията, кодификацията и качествения контрол
на техниката с цел внедряването им в съвместни
програми за военнотехническо сътрудничество,
други области на сътрудничество.
Съдържанието и формите на сътрудничеството в горепосочените области ще бъдат допълнително одобрени от упълномощените органи на
страните посредством съответни споразумения
и протоколи или от комисията по чл. 2.
Сътрудничеството се основава на договори и споразумения между организациите на
страните.
С писмено съгласие на упълномощените
органи на страните в сътрудничеството могат
да се включват и трети страни.
Член 2
Упълномощени органи на страните
Упълномощените органи на страните за изпълнението на разпоредбите на тази спогодба са:
За българската
Министерство на иконострана – 	
миката и енергетиката на
Република България
Министерство на отбраната на Република България
Междуведомствен съвет
по въпросите на военнопромишления комплекс
и мобилизационната готовност на страната
За украинската
Министерство на индустстрана – 	
риалната политика на
Украйна
Министерство на отбраната на Украйна
За изпълнение на разпоредбите на тази
спогодба страните ще учредят Смесена българо-украинска комисия за военнотехническо
сътрудничество, наричана по-долу „комисията“.
Комисията ще изготви свой правилник в
договорен от страните срок.
Член 3
Задължения на страните
Всички стопански дейности на организациите по изпълнение на разпоредбите на тази
спогодба се осъществяват въз основа на съответни споразумения (договори) помежду им в
съответствие с националното законодателство
на страните.
Никоя от страните няма да продава и/
или предоставя на трета страна въоръжение,
технология за военна техника и техническа
документация за производството им, както и
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друга информация и материали, придобити и/
или получени в рамките на тази спогодба от
другата страна в резултат на съвместна дейност, без предварителното писмено съгласие
на упълномощените органи на другата страна.
Член 4
Защита на информацията
В съответствие с тази спогодба и националното законодателство на държавите им
страните ще вземат всички необходими мерки
за защита на интелектуалната собственост и
класифицирана информация, обменяни по време
на изпълнението на тази спогодба.
Страните носят отговорност за използване
на информацията и предотвратяване на разкриването є дори след прекратяване на тази
спогодба.
Страните се съгласяват, че въпросите, свързани с обмена на информация, необходима за
съвместната работа в рамките на тази спогодба,
и правата за използването на тази информация,
както и с взаимната защита на класифицирана
информация и материали, ще се регулират с
отделно споразумение между страните.
Обменът на класифицирана информация и
материали се извършва в съответствие с разпоредбите на Споразумението между правителството на Република България и Кабинета на
министрите на Украйна за взаимна защита и
принципи на обмен на класифицирана информация, подписано в Киев на 21 май 2004 г., и
в рамките на тази спогодба.
Член 5
Задължения на страните по други междуна
родни споразумения
Тази спогодба няма да накърнява задълженията на страните по други международни
споразумения, по които те са страни.
Член 6
Изменения и допълнения
Страните могат да предоставят предложения за изменения и допълнения на тази спогодба в писмен вид по дипломатически път.
В такъв случай страните трябва да започнат
преговори в срок от 90 дни от получаване на
уведомлението.
Договорените изменения и допълнения
влизат в сила съгласно разпоредбите на чл. 8
от тази спогодба и представляват неразделна
част от нея.
Член 7
Уреждане на спорове
Всички спорове, свързани с тълкуването
и/или прилагането на разпоредбите на тази
спогодба, се уреждат от комисията.
Ако комисията не успее да разреши спора,
той се урежда чрез преговори между упълномощените органи на страните.

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

Член 8
Заключителни разпоредби
Тази спогодба влиза в сила на датата на
получаване по дипломатически път на последното писмено уведомление за изпълнение от
страните на всички съответни вътрешноправни
процедури, необходими за влизането є в сила.
Тази спогодба се сключва за срок от 5 години,
като действието є се продължава автоматично
за следващи периоди от по 1 година, ако нито
една от страните не по-малко от 90 дни преди
изтичане на съответния период на действие на
тази спогодба не уведоми писмено по дипломатически път другата страна за своето намерение
да прекрати нейното действие.
В случай на прекратяване на действието
на тази спогодба страните ще продължат да
спазват разпоредбите на чл. 3 и 4, освен ако
страните не се споразумеят за друго.
Прекратяването на действието на тази спогодба няма да се отрази на приключването на
незавършените проекти, програми и договори,
сключени съгласно спогодбата, освен ако страните не се споразумеят за друго.
Изготвена в София на 12 декември 2008 г. в
два еднообразни екземпляра, всеки от които на
български, украински и английски език, като
всички текстове имат еднаква сила. В случай
на различия в тълкуването страните ще се
позовават на английския текст.
За правителството
За Кабинета на
на Република
министрите на
България:
Украйна:
Петър Димитров,
Владимир Новицки,
министър на икономиката
министър на
и енергетиката
промишлената политика
1386

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Комисията за
защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 15 от
2009 г.; изм., бр. 44, 88 и 92 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 23 ал. 2 се изменя така:
„(2) Общата администрация е организирана
в дирекция „Финансово-административна“.“
§ 2. В чл. 24, ал. 3 се създават нови т. 15,
16, 17, 18 и 19 със следния текст:
„15. привежда в изпълнение влезлите в
сила решения на комисията за имуществени
санкции и глоби по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или Гражданския
процесуален кодекс и води отчет относно
събираемостта на вземанията по влезлите в
сила решения на комисията;
16. подготвя заповеди в изпълнение на
разпореждания на председателя;
17. отговаря за законосъобразността на
вътрешноадминистративните актове и участва
при изготвяне и сключване на договори, по
които комисията е страна;
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18. участва в изготвянето на документацията за процедури по Закона за обществените
поръчки;
19. съдейства за осигуряване достъпа до
обществената информация в съответствие
с конституционните права на гражданите и
Закона за достъп до обществена информация.“
§ 3. В чл. 26, ал. 2, т. 1 думите „Забранени
споразумения, решения, съгласувани практики
и секторни анализи“ се заменят със „Забранени споразумения, решения и съгласувани
практики. Секторни анализи“.
§ 4. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Забранени споразумения,
решения, съгласувани практики и секторни
анализи“ се заменят със „Забранени споразумения, решения и съгласувани практики.
Секторни анализи“.
2. В ал. 2 думите „Забранени споразумения,
решения, съгласувани практики и секторни
анализи“ се заменят с думите „Забранени
споразумения, решения и съгласувани практики. Секторни анализи“.
§ 5. В чл. 29, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „и изготвя секторни анализи“
се заличават.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. получава, оказва съдействие и обменя
информация с националните органи по конкуренция на държавите членки във връзка с
концентрации.“
3. Създават се нови т. 23 и 24:
„23. съдейства за прилагане в дейността на
комисията на практиката и достиженията на
ЕС в областта на концентрациите;
24. анализира и обобщава практиката по
прилагане на ЗЗК в областта на концентрациите.“
§ 6. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 10 думите „и секторни анализи“ се заличават.
2. В ал. 2 т. 6, 8, 9, 10, 12 и 13 се заличават,
като т. 7 става т. 6, а т. 11 става т. 8.
§ 7. В приложението към чл. 18 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. V.1 думите „Забранени споразумения,
решения, съгласувани практики и секторни
анализи“ се заменят със „Забранени споразумения, решения и съгласувани практики.
Секторни анализи“, а числото „14“ се заменя
с „16“.
2. В т. V.2 числото „14“ се заменя със „17“.
3. В т. V.3 числото „18“ се заменя с „10“.
4. В т. V.5 числото „8“ се заменя с „11“.
§ 8. Правилникът е приет с Решение на
Комисията за защита на конкуренцията на
12.02.2010 г.
§ 9. Правилникът влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател: П. Николов
1310
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № Із-169
от 3 февруари 2010 г.

за условията и реда за формиране на до
пълнително възнаграждение за резултати в
служебната дейност
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за формиране на допълнително
възнаграждение за резултати в служебната
дейност на служителите в Министерството на
вътрешните работи (МВР).
(2) Формирането на допълнителното възнаграждение за резултати в служебната дейност
се извършва чрез прилагане на Системата за
управление по цели (Системата).
Чл. 2. Системата за управление по цели е
съвкупност от дейности по формулиране и утвърждаване на цели и показатели за изпълнение
и оценяване на изпълнението им.
Чл. 3. Системата за управление по цели е
инструмент за подобряване на ефективността
и ефикасността при изпълнение на основните
задачи и дейности на МВР, повишаване на
удовлетвореността от работата и мотивацията
на служителите.
Раздел II
Участници в системата за управление по цели
Чл. 4. (1) Участниците в Системата са колективни и индивидуални.
(2) Колективните участници са:
1. Съветът за управление по цели (Съветът);
2. структурите по чл. 9, ал. 1 от Закона за
Министерството на вътрешните работи (ЗМВР);
3. структурните звена на участниците по т. 2;
4. структурите към ръководството на МВР;
5. Централното звено за управление по цели
в специализирана административна дирекция
„Човешки ресурси“;
6. звената за управление по цели към ръководителите на структурите по чл. 8.
(3) Индивидуалните участници са служителите на МВР.
Чл. 5. (1) Министърът на вътрешните работи
управлява Системата, като:
1. утвърждава общата цел, подцелите по
направления на дейност и показателите за
изпълнението им;
2. утвърждава целения резултат за изпълнение
на подцелите и специфичните цели на структурите по чл. 9, ал. 1 ЗМВР и на структурите
към ръководството на МВР;
3. утвърждава коригираните цели и показатели;
4. утвърждава оценката за изпълнението на
общата цел, на подцелите и на специфичните
цели на структурите по чл. 9, ал. 1 ЗМВР и на
структурите към ръководството на МВР;
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5. определя размера на средствата за изплащане на допълнителното възнаграждение;
6. разпределя неусвоените средства, предназначени за Системата, по предложение на
Съвета;
7. утвърждава годишния доклад за изпълнение на целите.
(2) Министърът на вътрешните работи или
оправомощено от него лице се произнася по
споровете по чл. 35 и възраженията по чл. 37,
ал. 2.
Чл. 6. (1) Съветът за управление по цели е
съвещателен орган на министъра на вътрешните
работи, който се ръководи от заместник-министър. Главният секретар на МВР е заместникпредседател на Съвета. Членовете на Съвета
се определят със заповед на министъра на
вътрешните работи.
(2) Съветът за управление по цели:
1. осъществява общо ръководство за прилагането на Системата;
2. формулира общата цел;
3. предлага на министъра на вътрешните
работи за утвърждаване формулираната обща
цел, подцелите и показателите за тяхното изпълнение;
4. осъществява контрол по прилагането на
Системата;
5. разглежда предложения за коригиране на
утвърдените цели и показатели;
6. изготвя годишния доклад за изпълнение
на целите;
7. изготвя предложение за размера на средствата, необходими за Системата;
8. изготвя предложение за разпределяне
на неусвоените средства, предназначени за
Системата.
(3) Работата на Съвета се урежда с правила.
Чл. 7. Централното звено за управление
по цели:
1. координира дейността по прилагане на
Системата в структурите на МВР;
2. извършва справочна, информационна,
аналитична и статистическа дейност;
3. осъществява методическо ръководство на
звената за управление по цели в структурите
на МВР;
4. извършва проверки по възраженията по
чл. 37, ал. 2 до министъра на вътрешните работи и изготвя становища по тях;
5. изготвя проекта на годишния доклад;
6. осъществява обучение на служителите по
прилагането на Системата;
7. осъществява дейности по въвеждането,
анализирането и предоставянето на информация
от информационната подсистема „Управление
по цели“;
8. организира работата на Съвета за управ
ление по цели.
Чл. 8. (1) В структурите по чл. 9, ал. 1 ЗМВР,
в структурите към ръководството на МВР и в
дирекциите в главните дирекции се създават
функционални звена за управление по цели.
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(2) При необходимост функционални звена
за управление по цели могат да се създават и в
териториалните звена на структурите по ал. 1.
(3) Съставът на звената за управление по цели
се определя със заповед на ръководителите на
структурите по ал. 1 и 2. В звената се включват
служители с ръководни и контролни функции.
(4) Екземпляр от заповедта по ал. 3 се
изпраща в Централното звено за управление
по цели.
(5) Звеното за управление по цели:
1. подпомага ръководителя на структурата
при формулиране на целите, определяне на показателите за изпълнение и на целения резултат,
при осъществяване на контрол и оценяване на
постигнатите резултати;
2. извършва справочна, информационна,
аналитична и статистическа дейност;
3. извършва проверки по възражения по
чл. 37, ал. 1 и изготвя становища по тях;
4. води документацията по прилагане на
Системата.
Раздел III
Формулиране и утвърждаване на цели и на
показатели за оценяване
Чл. 9. (1) Целите в Системата са обща,
подцели и специфични.
(2) Съветът за управление по цели формулира общата цел и подцелите по направления
на дейност.
(3) Главните и областните дирекции работят
по формулираните подцели за изпълнение на
общата цел.
(4) Специализирана дирекция „Оперативни
технически операции“, дирекция „Вътрешна
сигурност“, дирекция „Миграция“, дирекция
„Български документи за самоличност“, дирекция „Международни проекти“, дирекция
„Национална система 112“, специализираните
административни дирекции, научноизследователските и научно-приложните институти,
Академията на МВР, Медицинският институт
на МВР, структурите към ръководството на
МВР, структурните звена на изброените структури, както и структурните звена на главните и
областните дирекции формулират специфични
цели, които се извеждат от общата цел, подцелите или конкретните им задачи и дейности.
Чл. 10. Целите трябва да бъдат формулирани:
1. разбираемо;
2. измеримо – да имат количествени или
качествени измерители;
3. конкретно – да се определят за конкретен
период и да са обвързани с конкретен резултат;
4. постижимо – да могат да бъдат постигнати
в рамките на отчетния период;
5. съобразно дейността на структурата.
Чл. 11. (1) Общата цел, подцелите и специфичните цели на структурите по чл. 9, ал. 1
ЗМВР и на структурите към ръководството на
МВР се утвърждават от министъра на вътрешните работи.
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(2) Специфичните цели на структурите и
на техните звена извън посочените в ал. 1 се
утвърждават от горестоящия ръководител.
Чл. 12. (1) Формулирането и утвърждаването
на цели се извършва за едногодишен период.
(2) Коригиране на утвърдените цели се допуска при настъпване на значителни промени
в оперативната обстановка или при извънредни
обстоятелства.
Чл. 13. За измерване на всяка формулирана
цел се използват до два показателя.
Чл. 14. Показателите за оценка на изпълнението на целите са за изпълнение на колективно
ниво от структурите и за индивидуален принос
на служителите.
Чл. 15. Оценката на изпълнението на целите
на колективно ниво се извършва въз основа
на следните показатели:
1. количествени – количествен обхват на
резултатите;
2. качествени – качество на резултатите,
спазване на изискванията и др.;
3. за ефективност – степен на постигане
на целта при съпоставяне на действителния с
целения резултат;
4. за време – продължителност, срокове,
времева рамка;
5. за ефикасност – постигане на максимални
резултати от използваните ресурси.
Чл. 16. Оценката на индивидуалния принос
се извършва въз основа на показатели за:
1. ефективност – отчитат степента на пос
тигнатите резултати;
2. качество – отчитат степента на професионализъм и на компетентност при изпълнението.
Чл. 17. Ръководителите на структурите и
на техните звена запознават служителите с
утвърдените цели и показатели за оценка на
изпълнението, като ги обявяват по подходящ
и достъпен начин.
Раздел IV
Отчитане и контрол на изпълнението на целите
Чл. 18. Отчитането на изпълнението на
целите се извършва по отчетни периоди.
Чл. 19. Контролът на изпълнението на целите
се осъществява постоянно от ръководителите
на всички йерархични нива.
Раздел V
Оценяване на изпълнението на целите
Чл. 20. (1) Изпълнението на целите се оценява по постигнатите резултати през отчетния
период, а не по изпълнение на всички задачи
и дейности на структурата или на служителя.
(2) Когато дейността на служителя не е
пряко свързана с изпълнението на целите, се
оценяват резултатите, постигнати при изпълнение на длъжностните му задължения през
отчетния период.
Чл. 21. (1) Оценката на изпълнението на
целите се извършва:
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1. по унифицирани показатели;
2. при ясна и прозрачна процедура.
(2) Оценяване на изпълнението на целите се
извършва по йерархичен ред от горе на долу.
Чл. 22. Оценяването на изпълнението на
целите се осъществява на:
1. колективно ниво – оценяват се постигнатите от структурата резултати от изпълнението
на целите;
2. индивидуално ниво – оценява се индиви
дуалният принос на служителя за изпълнение на
целите на колективно ниво или изпълнението
на длъжностните задължения в случаите на
чл. 20, ал. 2.
Чл. 23. (1) Изпълнението на целите на
колективно ниво се оценява чрез съпоставяне
на целените с реално постигнатите резултати.
(2) Оценката се определя като процент от
изпълнението на целите.
(3) Оценката за изпълнение на общата цел
е средната оценка от изпълнението на подцелите от главните и областните дирекции за
отчетния период.
Чл. 24. Оценяването на индивидуално ниво
се извършва по петстепенна скала от 2 до 6
във възходящ ред:
1. оценка „2“ – когато изпълнението на
длъжностните задължения, свързани с реализирането на целите, е със системни пропуски и
не отговаря на изискванията и/или резултатите
от дейността не допринасят за постигане на
поставената цел;
2. оценка „3“ – когато изпълнението на
длъжностните задължения, свързани с реализирането на целите, е с частични пропуски и в
определена степен отговаря на изискванията, но
не ги покрива изцяло и/или резултатите от дейността са удовлетворителни, като в ниска степен
допринасят за постигане на поставената цел;
3. оценка „4“ – когато изпълнението на длъжностните задължения, свързани с реализирането
на целите, е в рамките на изискванията, без да
ги надвишава, и/или резултатите от дейността
са добри, като в средна степен допринасят за
постигане на поставената цел;
4. оценка „5“ – когато изпълнението на
длъжностните задължения, свързани с реализирането на целите, в отделни случаи надвишава
изискванията и/или резултатите от дейността
във висока степен допринасят за постигане на
поставената цел;
5. оценка „6“ – когато изпълнението на
длъжностните задължения, свързани с реализирането на целите, в повечето случаи надвишава
изискванията и/или резултатите от дейността
в най-висока степен допринасят за постигане
на поставената цел.
Чл. 25. Ръководителите на структурни звена с
формулирана специфична цел са оценяващи ръководители на пряко подчинените си служители.
Чл. 26. Не подлежат на оценяване по чл. 24
членовете на и служителите към политическия
кабинет на министъра на вътрешните работи,
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задграничните представители, главният секретар
на МВР, ръководителите на структурите по чл. 9,
ал. 1 ЗМВР, на структурите към ръководството
на МВР и техните заместници.
Чл. 27. Оценяването на колективно ниво
приключва и се документира до 15-о число на
първия месец от следващия отчетен период.
Чл. 28. Оценяването на индивидуалния
принос започва след приключване на оценяването на колективно ниво и се документира
до 30-о число на първия месец от следващия
отчетен период.
Чл. 29. (1) Оценяването на изпълнението на
целите приключва с формирането на крайна
оценка, включваща оценката на изпълнението
на колективно ниво и оценката на индивидуалния принос или изпълнението на длъжностните
задължения за служителите по чл. 20, ал. 2.
(2) Крайната оценка на служителите се
утвърждава от ръководителите на структурите
по чл. 9, ал. 1 ЗМВР и на структурите към
ръководството на МВР.
Чл. 30. (1) Оценяващият ръководител запознава служителя с поставената му оценка в
7-дневен срок след утвърждаването є.
(2) Запознаването се удостоверява с подпис
на служителя в протокол по образец.
(3) При невъзможност служителят да се
запознае с поставената му оценка в срока по
ал. 1 в протокола се посочва причината. В
3-дневен срок от отпадане на невъзможността
служителят се запознава с поставената му индивидуална оценка.
(4) Незапознаването с индивидуалната
оценка не спира процедурата по формиране на
индивидуалното допълнително възнаграждение.
Чл. 31. (1) Когато през отчетния период
служителят премине на работа в друга структура
или структурно звено, той се оценява само от
новия ръководител, когато е работил на новата
длъжност не по-малко от половината период.
(2) Когато служителят е преминал на работа
в друга структура или структурно звено във втората половина на отчетния период, предишният
ръководител изготвя оценка за изпълнението до
момента и я изпраща на новия ръководител.
(3) При оценяването на служителя новият
ръководител отчита оценката по ал. 2.
(4) Когато служителят в периода след приключване на отчетния период до изплащане
на дължимото допълнително възнаграждение
е преминал на работа в структура с друго финансово обслужване, същият се оценява в предишната месторабота, като финансовото звено
от предишната служба изготвя удостоверителен
документ за дължимата сума и го изпраща на
финансовото звено в новата служба.
(5) Когато през отчетния период служителят
промени служебните си или трудовите правоотношения, той се оценява съобразно придобития
нов статут към момента на оценяване.
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Раздел VI
Случаи, при които не се извършва индивиду
ално оценяване по реда на раздел V или не се
изплаща допълнително възнаграждение
Чл. 32. (1) Допълнителното възнаграждение
на членовете на и на служителите към политическия кабинет на министъра на вътрешните
работи, на главния секретар на МВР и на задграничните представители на МВР се определя
на база изпълнението на общата цел.
(2) Допълнителното възнаграждение на
ръководствата на структурите по чл. 9, ал. 1
ЗМВР и на структурите към ръководството
на МВР се определя на база изпълнението на
общата цел и на подцелите или специфичната
цел на съответната структура.
Чл. 33. Служителите не се оценяват и не
им се изплаща допълнително възнаграждение
за постигнати резултати в служебната дейност
за периода, през който са:
1. назначени със статут на стажанти, с изключение на тези, които преди придобиването
на статута са били служители на МВР;
2. в неплатен отпуск за участие в международни мисии;
3. работят по допълнителен трудов договор
в МВР – за изпълнение на задълженията по
допълнителното правоотношение.
Чл. 34. Допълнително възнаграждение за
съответния отчетен период не се изплаща при:
1. наложено през отчетния период дисциплинарно наказание по чл. 226, ал. 1, т. 4 – 6 ЗМВР
или по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на труда;
2. отсъствие от работа в продължение на
повече от половината работни дни в рамките
на отчетния период независимо от основанието;
3. поставена оценка „2“ за индивидуален принос на служителя или за изпълнение на длъжностните задължения в случаите на чл. 20, ал. 2.
Раздел VII
Спорове и възражения
Чл. 35. Възникнали спорове между ръководителите на структурите по чл. 9, ал. 1 ЗМВР,
на структурите към ръководството на МВР и
ръководителите на оценяваните от тях структурни звена за поставената оценка на изпълнение
на целите на колективно ниво се отнасят за
разрешаване чрез Съвета за управление по
цели до министъра на вътрешните работи или
оправомощено от него лице.
Чл. 36. Възникнали спорове за поставената
оценка за изпълнение на целите на колективно ниво на съставни структури се отнасят
за разрешаване чрез звената за управление
по цели до ръководителите на структурите
по чл. 9, ал. 1 ЗМВР и на структурите към
ръководството на МВР.
Чл. 37. (1) При несъгласие с индивидуалната си оценка служителите възразяват чрез
оценяващия ги ръководител до съответния ръ-
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ководител на структурите по чл. 9, ал. 1 ЗМВР
или до съответния ръководител на структурите
към ръководството на МВР.
(2) При несъгласие с индивидуалната си
оценка служителите, за които оценяващи са
ръководителите на структурите по чл. 9, ал. 1
от ЗМВР и структурите към ръководството на
МВР, възразяват чрез оценяващия ги ръководител до министъра на вътрешните работи.
Чл. 38. (1) Възраженията срещу индивидуални оценки се подават в срок от 3 работни
дни след запознаване с оценката. Възражението не спира изплащането на допълнителното
възнаграждение.
(2) След получаване на възражение по
чл. 37 оценяващият ръководител в срок от
3 работни дни го изпраща до компетентния
орган за произнасяне, като изразява писмено
становище по него.
(3) Компетентният орган се произнася с
писмено мотивирано решение в 14-дневен срок
от постъпване на възражението.
(4) Органът по ал. 3 не може с решението
си да намалява поставената оценка.
(5) Решението по ал. 3 се съобщава на страните в 3-дневен срок от издаването.
Раздел VІІI
Определяне и изплащане на допълнителното
възнаграждение
Чл. 39. (1) Допълнителното възнаграждение
се определя въз основа на крайната оценка.
(2) Размерът на допълнителното възнаг
раждение на служител, назначен на непълен
работен ден, се формира пропорционално на
отработеното време.
Чл. 40. (1) Базата за изчисляване, максималният размер и условията за изплащане на
допълнителното възнаграждение се определят
ежегодно със заповед на министъра на вътрешните работи.
(2) Неусвоените средства от отчетния период се натрупват към средствата за следващия
отчетен период.
(3) Максималните размери на допълнителното възнаграждение, определени по реда на
ал. 1, могат да бъдат коригирани за последния
отчетен период на календарната година в зависимост от усвоените средства, разходвани за
изплащане на допълнителното възнаграждение
през предходните отчетни периоди.
Чл. 41. (1) Допълнителното възнаграждение
се изплаща за всеки отчетен период.
(2) Изплащането на възнаграждението се
извършва през втория месец на следващия
отчетен период.
Чл. 42. Корекции в размера на допълнителното възнаграждение се правят с изплащането
на следващото месечно възнаграждение.
Чл. 43. Когато служебното или трудовото
правоотношение със служителя бъде прекратено
след отчетния период, но преди изплащането
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на дължимото допълнително възнаграждение,
сумата се изплаща на лицето след отправено
искане до финансовото звено.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. За нуждите на Системата за управление
по цели се изгражда и поддържа информационна подсистема „Управление по цели“ към
автоматизираната информационна система
„Управление на човешките ресурси“.
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № Із-787
от 2009 г. за условията и реда за формиране
на допълнително възнаграждение за резултати
в служебната дейност (ДВ, бр. 55 от 2009 г.).
§ 3. За прилагането на наредбата се издават
методически указания.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 202,
ал. 2 ЗМВР.
§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на
утвърждаването є.
Министър: Цв. Цветанов

1385

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 39 от 2007 г. за принципите и изиск
ванията за добрата дистрибуторска практика
(ДВ, бр. 77 от 2007 г.)
§ 1. Член 6 се отменя.
§ 2. В чл. 13 се създава ал. 7:
„(7) Помещенията, в които се разполага
складът за търговия на едро с лекарствени
продукти, трябва да са напълно отделени от
помещения, които се използват за други цели
или за друг вид дейност.“
§ 3. В чл. 14 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Допуска се помещенията по ал. 1,
т. 1 – 3, 5 и 6 да се използват за обслужване
дейността на повече от един търговец на едро
с лекарствени продукти, при условие че останалите помещения по ал. 1 са индивидуални
за всеки търговец на едро и са ясно обособени
и обозначени.
(5) По изключение складът за търговия на
едро на всеки търговец може да разполага с
едно помещение по ал. 1, т. 4, букви „а“ и „б“,
ако лекарствените продукти са обособени в
отделна зона.“
§ 4. В чл. 15 се създава т. 5:
„5. не допускат извършването на други
дейности в склада, освен посочените в разрешението за търговия на едро с лекарствени
продукти.“
§ 5. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 2 се отменя.
§ 6. Навсякъде в текста думата „лекарства“
се заменя с „лекарствени продукти“.
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Заключителна разпоредба
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“, с
изключение на § 1, който влиза в сила два
месеца след влизането в сила на тази наредба.
Министър: Б. Нанев
1355

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 6
от 5 февруари 2010 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Ресторантьор“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията
811060 „Ресторантьор“ от област на образование
„Услуги за личността“ и професионално направление 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и
кетъринг“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по
професията 811060 „Ресторантьор“ съгласно
приложението определя изискванията за придобиването на четвърта степен на професионална
квалификация за специалност 8110601 „Организация и управление в ресторантьорството“ и на
трета степен на професионална квалификация
за специалностите 8110602 „Производство и
обслужване в заведенията за хранене и развлечение“ и 8110603 „Кетъринг“.
Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и
рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона
за професионалното образование и обучение се
разработват учебни планове и учебни програми
за обучението по специалностите по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието, младежта и науката,
а за професионално обучение – от обучаващата
институция.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя
равнището на задължителната професионална
подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност
за упражняване на професията 811060 „Ресторантьор“.
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(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията
„Ресторантьор“ определя общата, отрасловата
и специфичната задължителна професионална
подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията
и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна
професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, профилът на
професията, целите на обучението, резултатите
от ученето, изискванията към материалната
база и изискванията към обучаващите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване
на квалификация по професията „Ресторантьор“
Професионално направление:
811

Хотелиерство, ресторантьорство и
кетъринг

Наименование на професията:
811060

Ресторантьор

Специалности:

Степен на професионална
квалификация:

8110601

Организация и упра- Четвърта
вление в ресторантьорството

8110602

Производство и об- Трета
служване в заведенията за хранене и
развлечения

8110603

Кетъринг

Трета

Ресторантьор – трета степен на професионална
квалификация
1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Ресторантьор“
от Списъка на професиите за професионално об-
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разование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за
професионалното образование и обучение (утвърден от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп.
със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед
№ РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от
09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г.,
Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед
№ РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-091891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от
19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г.)
входящото минимално образователно равнище за
ученици е завършен седми клас или завършено
основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Ресторантьор“
входящото минимално образователно равнище за
лица, навършили 16 години, е завършено основно
образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Ресторантьор“ с
придобиване на степен на професионална квалификация не се изисква предишна професионална
квалификация или професионален опит.
Ако за обучение по професията „Ресторантьор“
с придобиване на трета степен на професионална
квалификация кандидатстват лица, завършили
обучение по други професии от професионални
направления „Хотелиерство, ресторантьорство
и кетъринг“ и „Пътувания, туризъм и свободно
време“, обучението им се зачита и се организира
надграждащо обучение. Съдържанието на това
обучение се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от обучението, описани
в Държавните образователни изисквания (ДОИ)
за придобиване на квалификация по професии.
За лица с професионален опит се организира
обучение по професията „Ресторантьор“ с придобиване на трета степен на професионална квалификация, което включва усвояване на компетенциите, описани в т. 4 на ДОИ, които кандидатът
за обучение не притежава.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личност
ни качества, особености на условията на труд,
оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови
и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)
Ресторантьорът организира дейностите в заведенията за хранене и развлечения (ресторанти,
сладкарници, кафенета и др.). Негово задължение
е осигуряване на високо качество на услугите,
които заведението предлага. Той носи отговорност
за спазването на санитарно-хигиенните изисквания
за безопасност на храните и създава условия за
здравословни и безопасни условия на труд.
Ресторантьорът организира и контролира
работата на персонала както в кухнята, така и в
търговската зала.
Ресторантьорът контролира външния вид на
обслужващия персонал в търговската зала, поведението по време на работа, нивото на обслужване,
отговаря за поддържането на търговската зала и
фоайе/преддверие на заведението за хранене и
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развлечения, посреща, настанява и изпраща гостите, приема поръчки за предварително запазване
на места в залата.
Ресторантьорът участва в планиране на асортимента от ястия и напитки, организира доставката и съхранението на хранителните продукти,
използвани за приготвяне на кулинарни изделия,
организира въвеждането на нови рецепти, контролира спазването на технологичния процес за
производство на ястия и напитки и тяхното сервиране в ресторанта.
Ресторантьорът в кетъринга проучва търсенето
и предлагането на кетъринг услуги, разработва,
предлага, организира и контролира кетърингово
събитие, носи отговорност за прилагането на
процедурите и изискванията за осигуряване на
безопасност.
Ресторантьорът носи отговорност за работата
на сервитьор-барманите, отговорниците за търговската зала, готвачите, помощник-готвачите,
хигиенистите и технолозите, като се отчита пред
мениджъра и собственика на заведението за хранене и развлечение.
В работата си трябва да бъде отговорен както
за своите действия, така и за тези на персонала на
заведението за хранене и развлечения. Toй трябва
да проявява търпение, отзивчивост и съпричастност към проблемите и желанията на клиентите,
да бъде толерантен към вкусовите им навици,
културата и обичаите. Във връзка със задачата
да предоставя информация е необходимо да има
добра артикулация.
В своята професионална дейност ресторантьорът
използва различни видове хранителни продукти,
технологично обзавеждане на заведенията за
хранене и развлечения, технически средства за
обезопасяване на технологичното обзавеждане и
помещенията, работно облекло, лични и колективни предпазни средства, компютър, складово
оборудване, работна документация, нормативни
документи.
Работното време на ресторантьорите е в съответствие с фирмената политика на заведението
за хранене и развлечения – до късно вечер, в
почивните дни, налице е сезонност в работата.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилият трета степен на професионална
квалификация по професия „Ресторантьор“ може
да продължи обучението си за придобиване на
професионална квалификация по професия „Ресторантьор“ – четвърта степен, като обучението
му по задължителната професионална подготовка
се зачита.
Придобилият трета степен на професионална
квалификация по професия „Ресторантьор“ може
да продължи обучението си за придобиване на
професионална квалификация по друга професия
от професионалните направления „Хотелиерство,
ресторантьорство и кетъринг“ и „Пътувания,
туризъм и свободно време“, като част от задължителната професионална подготовка се зачита.
Съдържанието на надграждащото обучение се прави
след сравнение на компетенциите и резултатите
от учене, описани в Държавните образователни
изисквания (ДОИ) по професии.
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2.3. Възможности за професионална реализация
Съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от
27.12.2005 г., Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед
№ 969 от 28.12.2007 г. и Заповед № РД-01-1144 от
30.12.2008 г. на министъра на труда и социалната
политика – лицата, придобили трета степен на
професионална квалификация по професията „Ресторантьор“, могат да заемат длъжностите 1315-3001
Гостилничар; 1315–3002 Съдържател, ресторант;
1315-3003 Управител, заведение за обществено
хранене; 1315-3009 Управител, ресторант; 1315-3010
Управител, ресторант на самообслужване; 13153011 Управител, сладкарница/кафене; 1315-3012
Управител, снекбар; 5122-2001 Главен готвач; 51232004 Салонен управител; 5123-2006 Отговорник,
търговска зала, както и други длъжности, включени
при актуализирането на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални
направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
 организира и контролира спазването на правилата за здравословен и безопасен труд (ЗБУТ);
 комуникира както с гостите, така и с колегите
от заведението за хранене и развлечения;
 работи в екип с представители на останалите
отдели в заведението за хранене и развлечения;
 познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес – съгласно Кодекса на
труда, да разбира договорните отношения между
работодател и работник;
 разбира ролята на ресторантьора в обслужването и да съзнава необходимостта от повишаване
на квалификацията си;
 познава стопанското устройство на страната,
да разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления в сферата на туризма;
 умее да води разговор на чужд език с гостите
на заведението за хранене и развлечения;
 използва компютър при планиране, организиране и отчитане на работата в заведението за
хранене и развлечения;
 демонстрира предприемачески умения;
 следи развитието на туристическата индустрия,
да прави предложения и организира въвеждането
на новости в заведението.
3.2. Цели на отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии
от професионално направление „Хотелиерство,
ресторантьорство и кетъринг“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
 познава структурата и йерархията в заведението за хранене и развлечения;
 прилага процедурите за осигуряване безопасност на гостите в заведението за хранене и
развлечения;
 осъществява връзка със звената в заведението
за хранене и развлечения;
 спазва инструкциите при пожар, наводнения,
терористичен акт или друго необичайно събитие
в заведението за хранене и развлечения.
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3.3. Цели нa специфичната за професията „Ресторантьор“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
 познава различните видове храни и напитки,
продуктите и начина за тяхното приготвяне;
 създава условия и организира изпълнението
на правилата за добри производствени практики/
добри хигиенни практики (ДПП/ДХП) и прилагане на системата HАССР в ресторантьорството;
 организира доставката и съхранението на
хранителните продукти, използвани за приготвяне
на кулинарни изделия;
 организира и контролира технологичния процес за производство на ястия и напитки и тяхното
сервиране в ресторанта;
 създава условия и организира безопасна работа
с технологичното оборудване в ресторантьорството
и ефективното му използване;
 участва в посрещането, обслужването и изпращането на гостите;
 планира асортимента от ястия и напитки;
 създава и въвежда нови рецепти;
 разпределя работата между членовете на
персонала;
 познава стандарта на обслужване в зависимост от типа обект;
 познава и използва правилно терминологията
в туристическото обслужване при комуникация с
колеги и клиенти.
4. Резултати от ученето
Таблица 1

ВЕСТНИК
1

1.2. Контролира
спазването на
правилата за
предотвратяване замърсяването на околната
среда.

2.1. Планира
менюто заедно
с управителя на
заведението.

2.1.1. Познава различните видове храни
и напитки и продуктите за тяхното
приготвяне.
2.1.2. Посочва и спазва гастрономическите правила при планиране на
менюто.
2.1.3. Познава структурата и състава
на менюто.
2.1.4. Разработва меню, като взема под
внимание типа на заведението за хранене, бюджета, наличните продукти,
очакванията на клиентите.
2.1.5. Изчислява количествата и цените
на необходимите суровини и продукти
с помощта на калкулатор и компютър.
2.1.6. Сравнява цените на необходимите хранителни продукти (съставки)
и определя най-доброто съотношение
цена/качество.
2.1.7. Изготвя меню на заведението
на български и на един чужд език.

2.2. Организира въвеждането
на нови ястия с
цел периодична
промяна на менюто.

2.2.1. Наблюдава пазара и открива
новите продукти.
2.2.2. Събира информация за нови
ястия в готварски книги, списания,
интернет, изложения и др.
2.2.3. Организира въвеждането на нови
начини за обработка на хранителните
продукти.
2.2.4. Предлага въвеждането на нови
начини за оформяне и поднасяне на
ястията.
2.2.5. Организира обучение на персонала за реализиране на нови рецепти и
начини на обработка на хранителните
продукти.

2

1.1.1. Изброява санитарно-хигиенните
изисквания при производството на
кулинарна продукция, както и изискванията за лична и производствена
хигиена и хигиена на работното място.
1.1.2. Разработва инструкции за работа
в заведението в съответствие с изискванията за здравословни и безопасни
условия на труд и санитарно-хигиенните изисквания за производство на безвредни храни и напитки, включително
и процедурите по HАССР системата.
1.1.3. Организира и провежда инструктаж на персонала за спазване
на санитарно-хигиенните правила и
процедури.
1.1.4. Извършва оценка на риска
при съхраняването, приготвянето и
сервирането на храни и напитки в
ресторанта.
1.1.5. Съблюдава безопасното използване на технологичното оборудване.
1.1.6. Контролира персонала за правилното използване на лични и колективни
предпазни средства.
1.1.7. Извършва контрол на личната
хигиена, хигиената на работното място
и технологичното оборудване в съответствие със здравословните и безопасни
условия на труд и санитарно-хигиенните изисквания за производството на
безвредни храни и напитки.

1.2.1. Познава нормативните изисквания и посочва различни начини за
събиране на боклука.
1.2.2. Установява правила за събиране и
изхвърляне на боклука от заведението.
1.2.3. Организира и контролира събирането на отпадните продукти и боклука
от кухнята и заведението.

2. Съставяне и планиране на менюта, определяне на
цените на предлаганите продукти

1. Поддържане на хигиена в заведението за хранене
или развлечение
1.1. Създава условия и контролира спазването на правилата
за здравословен
и безопасен
труд и санитарно-хигиенните
изисквания в
системата на
хотелиерството
и ресторантьорството.

2
1.1.8. Спазва правилата за пожарна и
аварийна безопасност.
1.1.9. Оказва долекарска помощ при
инцидент в ресторанта.
1.1.10. Отговаря за осигуряване чистотата на кухнята, санитарните помещения, склада, оборудването и инвентара в съответствие с нормативните
изисквания.
1.1.11. Познава и избира подходящи методи за дезинфекция и дезинсекция на
заведението и помощните помещения.

Професионални Резултати от ученето:
компетенции
Обучаванията трябва да:
1
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3. Организиране на снабдяването и съхранението на
хранителни продукти
3.1. Прави по- 3.1.1. Описва видовете хранителни
ръчки.
продукти от растителен и животински
произход, използвани за приготвяне на
кулинарни изделия и напитки.
3.1.2. Определя ежедневно какви продукти трябва да бъдат поръчани – по
вид, качество и количество.
3.1.3. Попълва точно документите за
поръчка на продукти и други стоки.
3.1.4. Използва различни средства
(компютър, телефон, факс или други),
за да предаде навреме поръчката на
доставчика.
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3.2. Организира и контролира доставката
на продукти и
други стоки.

3.2.1. Подготвя и попълва документите
за приемане на доставените продукти
и стоки.
3.2.2. Установява реда за съхраняване
и съхранява документите.

3.3. Организира и контролира
съхранението
на хранителните продукти,
използвани за
приготвяне на
кулинарни изделия.

3.3.1. Посочва изискванията за надеждно съхранение на различните видове
продукти (пресни, полуготови, дълбоко
замразени и др.).
3.3.2. Организира правилното съхранение на хранителните продукти в
заведението.
3.3.3. Анализира причините за развалянето на хранителните продукти при
съхранение.
3.3.4. Описва и прилага процедурите за
предотвратяване на разпространението
на микроорганизми.
3.3.5. Определя мерки за подобряване
режима и условията за съхранение.
3.3.6. Организира и планира ефективното използване на складовите площи
в ресторанта.

4. Работа в кухнята
4.1. Организира и контролира ефективното
използване на
кухненското
обзавеждане и
оборудване.

4.2. Контролира качеството
на храната при
приготвяне и
сервиране.

4.1.1. Описва предназначението, техническите параметри и изискванията за
употреба на уредите и съоръженията
в кухнята.
4.1.2. Избира подходящите уреди и
кухненски инвентар за изпълнение на
конкретна задача.
4.1.3. Разработва инструкции за използване на всеки от уредите (съоръженията).
4.1.4. Предприема предпазни мерки
и взема решения за ремонт при възникване на проблеми с работата на
някой от уредите.
4.1.5. Контролира дейностите по ремонта и експлоатацията на уредите
в гаранция.
4.2.1. Познава и посочва изискванията
за оформяне и сервиране на ястия (на
всяка порция).
4.2.2. Контролира времето за приготвяне и доставяне на поръчаните ястия.
4.2.3. Контролира персонала в кухнята и взема мерки при възникване
на проблеми (забавяне, грешка при
приготвянето и др.).
4.2.4. Проверява качеството и количеството на приготвените ястия
(съответствие с рецептата, оформяне).
4.2.5. Описва изискванията за правилната температура на ястията при
сервиране.
4.2.6. Проверява дали изискванията
(температура, оформяне и др.) към
ястията преди сервиране са спазени
и взема решение при констатиране
на отклонения.
4.2.7. Общува с клиентите при сервиране на ястията.
4.2.8. Взема решения при рекламация
от страна на клиента.
4.2.9. Определя и прилага процедури
за сервиране и отсервиране на ястията.
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5. Организиране и контрол на персонала
5.1. Организира и контролира работата
на персонала в
заведението.

5.1.1. Разпределя работата и съгласува с персонала целите, дейностите и
отговорностите.
5.1.2. Осигурява екипната работа, като
прави промени, разрешава конфликти
за постигане на поставените цели.
5.1.3. Периодично прави преглед (анализ) на работата в заведението и
съвместно с персонала взема решения
за промени.
5.1.4. Оценява компетенциите и прави
предложения за повишаване на квалификацията на отделни служители.

Специфични за специалност 8110602 Производство и
обслужване в заведенията за хранене и развлечения
6. Комуникация с клиенти
6.1. Регистрира 6.1.1. Прави коректно резервации по
резервации.
телефон, факс или компютър.
6.1.2. Комуникира с клиентите на
български и поне на един чужд език
възпитано и ефективно.
6.1.3. Записва коректно специфичните
изисквания на гостите на заведението.
6 . 2 . Уч а с т в а
и контролира
посрещането и
настаняването
на гостите на
заведението.

6.2.1. Посреща лично гостите вежливо
и дискретно.
6.2.2. Информира се от клиентите за
резервацията и специалните им изисквания (на български и най-малко на
един чужд език).
6.2.3. Познава и прилага правилата
за поведение и добри обноски при
посрещане на гостите.
6.2.4. Взема под внимание специалните
изисквания на клиентите и осигурява
спазването им и от персонала.
6.2.5. Организира гардероба на заведението.

6.3. Организира и контролира
предлагането и
сервирането на
ястия и напитки, цигари и
пури.

6.3.1. Познава и идентифицира различните видове напитки (аперитиви,
вина, диджестиви, коктейли, топли
напитки и др.).
6.3.2. Любезно и предприемчиво предлага на клиентите различни видове
подходящи напитки според поръчаните
ястия и в зависимост от предпочитанията им.
6.3.3. Използва правилно специфичната терминология на български и
на чужд език.
6.3.4. Преценява времето, необходимо
за приготвяне на съответното ястие,
и се съобразява с него при сервиране
на напитките.
6.3.5. Обяснява и прилага различни
техники за рязане на месо, на риба,
на фламбиране преди поднасянето
на ястията.
6.3.6. Контролира спазването на правилата за сервиране на напитки и ястия
(време, последователност, избор на
прибори и др.)
6.3.7. Обяснява и прилага правилата
за предлагане и сервиране на цигари,
пури и др.
6.3.8. Подпомага персонала и взема
решение при рекламации или в комуникацията с нетърпеливи клиенти.
6.3.9. Наблюдава клиентите и действа
бързо и дискретно според нуждите и
желанията им.
6.3.10. Отговаря за осигуряване на
актуални и достатъчно на брой менюта.
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6.4. Изготвя
6.4.1. Познава изискванията за офорсметката и по- мяне на сметката.
лучава сумата. 6.4.2. Изчислява сумата за плащане с
помощта на калкулатор, касов апарат
или компютър.
6.4.3. Предлага сметката на клиента.
6.4.4. Приема плащането и връща
правилно ресто при плащане в брой.
6.4.5. Приема плащане с чекове,
кредитни карти, банкови карти и др.
6.5. Сбогува
се с клиентите
любезно и ги
съпровожда до
изхода.

6.5.1. Познава и прилага правилата
за поведение и добри обноски при
изпращане на гостите.
6.5.2. Обслужва гостите в гардероба
на заведението любезно и възпитано.
6.5.3. Изпраща гостите любезно (на
български и поне на един чужд език),
като ги кани да посетят заведението
отново.

7. Подреждане на заведението за хранене и развлечение
7.1. Организира
аранжирането
на обстановката според потребностите на
персонала, на
клиентите и в
съответствие с
типа на заведението.

7.1.1. Описва и спазва специфичните
изисквания за подреждане на обзавеждането в заведението.
7.1.2. Събира информация за различни
възможности при оформяне на обстановката в заведението.
7.1.3. Подрежда и оборудва търговска
зала, фоайе, гардероб, тоалетна в
зависимост от типа на заведението.
7.1.4. Оформя и подрежда оборудването в кътове с различно предназначение
в заведението (за игри за възрастни,
за деца и др.).

7.2. Създава
гостоприемна атмосфера,
като подрежда
масите функционално и привлекателно.

7.2.1. Познава по вид и предназначение
всички прибори на масата (покривки,
салфетки, елементи за украса, чаши,
прибори за хранене, посуда, менюта,
въртящи се масички и др.).
7.2.2. Познава и описва различни
стандарти за подреждане на масите.
7.2.3. Декорира масите, използвайки
различни средства за украса.
7.2.4. Описва различните прибори за
хранене, умее да ги ползва и да обяснява начина им на употреба.
7.2.5. Демонстрира различни начини
за сгъване на салфетки.
7.2.6. Подрежда атрактивно масите и
столовете, в съответствие с нормативните изисквания според категорията
на заведението и при спазване на
необходимите за правилно общуване
с клиентите разстояния.
7.2.7. Определя и проследява спазването на правилна температура в
ресторанта.

7.3. Попълва
(зарежда) винарната и бара
на заведението.

7.3.1. Проверява наличните количества вино и други напитки и оценява
необходимостта от зареждане.
7.3.2. Попълва формуляри за заявяване
и отписване на продукти (стоки) от
склада.

8. Обслужване на поръчките/масите/клиентите
8.1. Организира и контролира
предлагането и
сервирането на
ястия и напитки, цигари и
пури.

8.1.1. Познава и идентифицира различните видове напитки (аперитиви,
вина, диджестиви, коктейли, топли
напитки и др.).
8.1.2. Предлага на клиентите различни
видове подходящи напитки според
поръчаните ястия и в зависимост от
предпочитанията на клиента.
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8.1.3. Преценява времето, необходимо
за приготвяне на съответното ястие,
и се съобразява с него при сервиране
на напитките.
8.1.4. Обяснява и прилага различни
техники за рязане на месо, на риба,
за фламбиране преди поднасянето на
ястията.
8.1.5. Контролира спазването на правилата за сервиране на напитки и ястия
(време, последователност, избор на
прибори и др.).
8.1.6. Обяснява и прилага правилата
за предлагане и сервиране на цигари,
пури и др.

Специфични за специалност 8110603 Кетъринг
9. Организация на кетърингово събитие
9.1. Разработва
(проектира) и
предлага кетърингово събитие.

9.1.1. Разпознава различните типове
клиенти и подбира подходящ начин,
за да представи заведението и проучи
желанията им.
9.1.2. Описва изискванията на различни групи (деца, възрастни, вегетарианци, религиозни групи).
9.1.3. Подготвя оферти, договори (на
ръка или с компютър) на български
и поне един чужд език.
9.1.4. Попълва документи за поръчване, приемане и предаване на стоки.
9.1.5. Разработва детайлна програма за
доставяне на кетъринг в зависимост от
събитието (на открито или на закрито
място, за бизнес среща, за празник, в
частен дом и др.).
9.1.6. Прави списък с необходимото
оборудване и други ресурси.
9.1.7. Прави списък с подходящите
продукти и ястия.
9.1.8. Съдейства за разширяването на
асортимента от предлаганите продукти
и стоки.

9.2. Организира и контролира кетърингово
събитие.

9.2.1. Разработва план за подготвяне,
провеждане и отчитане на кетъринговото събитие, в който се посочват
задълженията на всеки от персонала.
9.2.2. Потвърждава резервациите за
мястото на провеждане на събитието.
9.2.3. Систематизира програмата за
доставяне на кетъринг.
9.2.4. Организира сервирането на
ястията, като се съобразява със специфични изисквания (поддържане на
температура, осигуряване на ефекти).
9.2.5. Взема решение при възникване
на проблеми по време на събитието.
9.2.6. Организира почистване и подреждане след приключване на кетъринговото събитие.
9.2.7. Осъществява и проверява заплащането на услугата – в брой, с
кредитна карта, по банков път, по
електронен път и др.

5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни
кабинети, а по учебна практика – в учебни кухни,
кабинети по сервирне и барманство, учебен ресторант, хотели, заведения за хранене и развлечения,
като обучаваните се разделят на групи.
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5.1. Обучение по теория
5.1.1. Оборудване на кабинета по теория – учебни маси, столове, учебна дъска, технически средства
и аудио-визуална техника (диапроектор, шрайбпроектор и др.). Учебни помагала – табла с мостри
на основни, помощни и спомагателни материали,
диапозитиви за организация на работните места
в професията, филми за технологичната последователност при производството на видовете храни
и напитки, комплект учебни помагала.
5.1.2. Оборудване на компютърен кабинет – работно място за всеки обучаван, оборудвано с
компютри и специализиран софтуер.
5.2. Обучение по практика
Учебната кухня/ресторант трябва да бъде
обзаведена с маси и столове за обучаваните,
работно място за преподавателя, учебна дъска,
шкаф за дидактически материали, тригнездна
мивка, хладилен шкаф, везна, обособени групови
работни места, съобразени с броя на обучаваните
в групата (при максимум 3 – 4 обучавани на едно
работно място), които включват: готварска печка
с осигурена вентилация, мивка; работен плот с
подходящо покритие; кухненски шкаф; кухненски
инвентар – съдове и прибори; трапезни съдове и
прибори; обзавеждане на зала за гости.
За правилното и безопасно протичане на практическото обучение е необходимо да се осигурят
площи за гардероб и за съхранение на хранителни
продукти.
Обучаваните трябва да проведат част от практическото обучение в заведение/ учебно-тренировъчен ресторант.
6. Изисквания към обучаващите по теория и
практика
Право да преподават по теория и практика на
професията и специалността имат лица с висше
образование и образователно-квалификационна
степен „магистър“ или „бакалавър“ по специалности от професионално направление „Туризъм“
от областта на висше образование „Социални,
стопански и правни науки“ и от професионално
направление „Хранителни технологии“ от област
та на висше образование „Технически науки“ от
„Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления“ (ДВ, бр. 64
от 2002 г.), съответстващи на учебните предмети
или на модули от отрасловата и специфичната
задължителна професионална подготовка.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на
професионалните си знания и умения.
Ресторантьор – четвърта степен на професи
онална квалификация
1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години
За придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията „Ресторантьор“, специалност „Организация и управление в
ресторантьорството“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (утвърден от министъра на
образованието и науката със Заповед № РД-09-413
от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-
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09-04 от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от
22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г.,
Заповед № РД-09-274 от 18. 02. 2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от
30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г.,
Заповед № РД- 09-1803 от 29.10.2009 г.) входящото
минимално образователно равнище е завършено
средно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
Ако за обучение по професията „Ресторантьор“, специалност „Организация и управление в
ресторантьорството“ с придобиване на четвърта
степен на професионална квалификация кандидатстват лица, завършили обучение по професия
„Ресторантьор“ с придобиване на трета степен на
професионална квалификация, обучението им се
зачита и се организира надграждащо обучение
след сравняване на ДОИ за двете степени.
Ако за обучение по професията „Ресторантьор“ с
придобиване на четвърта степен на професионална
квалификация кандидатстват лица с професионален
опит по тази професия или с професионална квалификация по друга професия от професионални
направления „Хотелиерство, ресторантьорство
и кетъринг“ и „Пътувания, туризъм и свободно
време“, се организира обучение само за усвояване
на компетенциите, описани в т. 4 на ДОИ, които
кандидатът за обучение не притежава.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личност
ни качества, особености на условията на труд,
оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови
и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)
Ресторантьорът планира, организира и контролира работата в заведенията за хранене и
развлечения (ресторанти, сладкарници/кафенета и
др.). Негово задължение е осигуряване на високо
качество на услугите, които заведението предлага. Той контролира и отговаря за спазването на
санитарно-хигиенните изисквания за безопасност
на храните и за спазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
Ресторантьорът контролира външния вид на
обслужващия персонал в търговската зала, поведението по време на работа, нивото на обслужване. Отговаря за поддържането на търговската
зала и входния възел на заведението за хранене
и развлечения.
Ресторантьорът планира асортимента от ястия
и напитки, планира и контролира доставката и
съхранението на хранителните продукти, избира
доставчици, организира въвеждането на нови рецепти, контролира спазването на технологичния
процес за производство на ястия и напитки и
тяхното сервиране в ресторанта.
Ресторантьорът проучва търсенето и предлагането на различни видове услуги в ресторантьорството.
Той разработва, рекламира, предлага, организира
и контролира предлаганото събитие (сватба, коктейл, дегустация, празненства по различни поводи,
детски празници, кетъринг).
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Ресторантьорът носи отговорност за работата
на сервитьор-барманите, отговорниците по търговската зала, готвачите, помощник-готвачите,
хигиенистите и технолозите, като се отчита пред
собственика на заведението за хранене и развлечение. Прави оценка на всеки от членовете на
персонала, прави предложения за премии, санкции
или повишаване на квалификацията на отделни
работници.
Ресторантьорът отговаря за правилното функциониране на оборудването във всички помещения
на заведението за хранене и развлечения (кухненски блок, търговска зала, фоайе, тоалетни и др.).
Ресторантьорът трябва да бъде в състояние да
взема адекватни и отговорни решения. В работата
си трябва да проявява инициативност, търпение,
отзивчивост и съпричастност към проблемите
и желанията на клиентите, да бъде толерантен
към вкусовите им навици, културата и обичаите.
Задачата му да предоставя информация изисква
добра артикулация. При възникване на необичайна
ситуация ресторантьорът трябва да може да взема
бързо и адекватно решение.
В своята професионална дейност ресторантьорът
използва различни видове хранителни продукти,
технологично обзавеждане на заведенията за
хранене и развлечения, технически средства за
обезопасяване на технологичното обзавеждане и
помещенията, работно облекло, лични и колективни предпазни средства, компютър, складово
оборудване, работна документация, нормативни
документи.
Работното време на ресторантьорите е в съответствие с фирмената политика на заведението
за хранене и развлечения – до късно вечер, в
почивните дни, налице е сезонност в работата.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилият четвърта степен на професионална
квалификация по професия „Ресторантьор“ може
да продължи обучението си за придобиване на
професионална квалификация по друга професия
от професионалните направления „Хотелиерство,
ресторантьорство и кетеринг“ и „Пътувания, туризъм и свободно време“, като задължителната
професионална подготовка се зачита.
2.3. Възможности за професионална реализация
Съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742
от 27.12.2005 г., Заповед № 884 от 07.11.2006 г.,
Заповед № 969 от 28.12.2007 г. и Заповед № РД01-1144 от 30.12.2008 г. на министъра на труда и
социалната политика – лицата, придобили четвърта степен на професионална квалификация
по професията „Ресторантьор“, могат да заемат
длъжностите 1315-3001 Гостилничар; 1315–3002
Съдържател, ресторант; 1315-3003 Управител,
заведение за обществено хранене; 1315-3009
Управител, ресторант; 1315-3010 Управител, ресторант на самообслужване; 1315-3011 Управител,
сладкарница/кафене; 1315-3012 Управител, снекбар; 5122-2001 Главен готвач; 5123-2004 Салонен
управител; 5123-2006 Отговорник, търговска зала,
както и други длъжности, включени при актуализирането на НКПД.
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3. Цели на обучението
3.1. Цели по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални
направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
 организира и контролира спазването на правилата за здравословен и безопасен труд (ЗБУТ);
 комуникира както с гостите, така и с колегите
от заведението за хранене и развлечения;
 разпределя и оценява работата на всеки член
на екипа на заведението за хранене и развлечения,
прави предложения за премии и санкции;
 познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес – съгласно Кодекса
на труда, разбира договорните отношения между
работодател и работник;
 разбира ролята на ресторантьора в обслужването и съзнава необходимостта от повишаване
на квалификацията си;
 познава стопанските дейности и организацията и управлението на предприятията в туризма;
 умее да води разговор на чужд език с колеги
и с гости на заведението за хранене и развлечения;
 умее да въвежда, съхранява и намира текстова
информация в компютър, използва специфичен за
ресторантьорството софтуер;
 информира се за развитието на туристическата
индустрия, организира въвеждането на новости в
заведението.
3.2. Цели по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии
от професионално направление „Хотелиерство,
ресторантьорство и кетъринг”
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
 познава структурата и йерархията в заведението за хранене и развлечения;
 познава видовете заведения в ресторантьорството и спецификата на оборудването, обслужването и т.н.;
 познава основните нормативни документи в
туризма, свързани с работата на заведенията за
хранене и развлечения;
 познава националните традиции и култура на
гости от различни страни и се съобразява с тях
при посрещането им;
 представя и рекламира дейността на заведението.
3.3. Цели зa специфичната за професията
„Ресторантьор“, специалност „Организация и
управление в ресторантьорството“, задължителна
професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
 познава различните видове храни и напитки,
продуктите и начина за тяхното приготвяне;
 създава условия и организира изпълнението
на правилата за добри производствени практики/
добри хигиенни практики (ДПП/ДХП) и прилагане на системата HАССР в ресторантьорството;
 контролира безопасната работа с технологичното оборудване в хотелиерството и ресторантьорството и ефективното му използване, планира и
контролира въвеждането в експлоатация на ново
оборудване;
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 организира и контролира аранжирането (офор
млението) на всички помещения в заведението;
 планира и контролира доставката и съхранението на хранителните продукти, използвани за
приготвяне на кулинарни изделия;
 контролира приготвянето на ястия и напитки
и тяхното сервиране в ресторанта;
 планира асортимента от ястия и напитки в
ресторанта, предлага промени в менюто и организира въвеждането им;
 калкулира цени на предлаганите стоки и
услуги, подготвя оферти, контролира отчитането
на дневните обороти;
 познава и използва правилно терминологията
в туристическото обслужване при комуникация с
колеги и клиенти.
4. Резултати от ученето
Таблица 2
Професионални
компетенции
1

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
2

1. Поддържане на хигиена в заведението за хранене
или развлечение
1.1. Създава условия
и контролира спазването на правилата
за здравословен и
безопасен труд и санитарно-хигиенните
изисквания в системата на хотелиерството
и ресторантьорството.

1.1.1. Изброява санитарно-хигиенните изисквания при производството на кулинарна продукция, както и изискванията за
лична и производствена хигиена
и хигиена на работното място.
1.1.2. Разработва и контролира
спазването на инструкции за
работа в заведението в съответствие с изискванията за здравословни и безопасни условия на
труд и санитарно-хигиенните
изисквания за производство на
безвредни храни и напитки,
включително и процедурите по
HАССР системата.
1.1.3. Контролира персонала
за правилното използване на
лични и колективни предпазни
средства.
1.1.4. Контролира спазването на
правилата за пожарна и аварийна безопасност.
1.1.5. Оказва долекарска помощ
при инцидент в заведението.
1.1.6. Контролира чистотата
на кухнята, санитарните помещения, склада, оборудването
и инвентара в съответствие с
нормативните изисквания.
1.1.7. Планира и контролира
провеждането на дезинфекция
и дезинсекция на заведението
и помощните помещения.
1.1.8. Контролира събирането
и изхвърлянето на отпадните
продукти и боклука от кухнята
и заведението съобразно установените правила.

2. Съставяне и планиране на менюта, определяне
цените на предлаганите стоки и услуги
2.1. Планира менюто. 2.1.1. Познава различните видове
храни и напитки, продуктите и
технологията за тяхното приготвяне.
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2.1.2. Разработва меню, като
взема под внимание типа на заведението за хранене, бюджета,
наличните продукти, очакванията на клиентите и др.
2.1.3. Изчислява количествата
на необходимите суровини и
продукти в съответствие с посочените в рецептурника количества с помощта на калкулатор
и компютър.
2.1.4. Сравнява цените на необходимите хранителни продукти
(съставки), определя най-доброто съотношение цена/качество
и избира доставчик.
2.1.5. Изготвя меню на заведението на български и на един
чужд език.

2.2. Създава нови яс- 2.2.1. Познава различните видове
тия с цел периодична храни и напитки –
промяна на менюто. продукти за тяхното приготвяне,
гастрономически качества.
2.2.2. Наблюдава пазара и открива новите продукти.
2.2.3. Събира информация за
нови рецепти в готварски книги,
списания, интернет, изложения
и др.
2.2.4. Предлага въвеждането на
нови рецепти за ястия.
2.2.5. Разработва и предлага нови
начини за оформяне и поднасяне
на ястията.
2.3. Води дневник за
разходите съгласно
нормативните изисквания.

2.3.1. Познава изискванията
и структурата на дневник на
разходите.
2.3.2. Попълва редовно дневника
(на твърдо тяло или в електронен
формат), като отчита закупените продукти и реализираната
продукция.
2.3.3. Прави проверки, засича
наличността на хранителните
продукти.

3. Планиране и контрол на снабдяването и съхранението
на хранителни продукти
3.1. Планира закупуването на хранителни
продукти, напитки и
др.

3.1.1. Познава различните видове
продукти за приготвяне на храни
и напитки – състав, условия за
съхранение, предназначение,
гастрономически качества, срок
на годност.
3.1.2. Следи складовата наличност по видове стоки.
3.1.3. Разработва графика за доставка на продукти и други стоки.
3.1.4. Определя ежедневно какви продукти трябва да бъдат
поръчани – по вид, качество и
количество.
3.1.5. Сравнява предлаганите
на пазара продукти и избира
продуктите с най-добра цена/
качество.
3.1.6. Наблюдава пазара, следи
промените, сравнява офертите
и избира най-подходящите доставчици и начини за доставка.
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3.2. Организира и контролира доставката
на продукти и други
стоки.

3.2.1. Проверява документите
за приемане на доставените
продукти и стоки.
3.2.2. Използва различни средства (компютър, телефон, факс
или други), за да предаде навреме
поръчката на доставчика.

3.3. Организира и контролира съхранението
на хранителните продукти, използвани за
приготвяне на кулинарни изделия.

3.3.1. Посочва изискванията за
надеждно съхранение на различните видове продукти (пресни,
полуготови, дълбокозамразени
и др.).
3.3.2. Контролира правилното
съхранение на хранителните
продукти в заведението.
3.3.3. Анализира причините за
развалянето на хранителните
продукти при съхранение.
3.3.4. Определя мерки за подобряване режима и условията за
съхранение.
3.3.5. Организира и планира
ефективното използване на складовите площи в ресторанта.

4. Работа в кухнята
4.1. Организира и контролира ефективното
използване на кухненското обзавеждане и
оборудване.

4.1.1. Описва предназначението,
техническите параметри и изискванията за употреба на уредите
и съоръженията в кухнята.
4.1.2. Контролира използването
на уреди и кухненски инвентар
при изпълнение на конкретна
задача.
4.1.3. Разработва инструкции за
използване на всеки от уредите
(съоръженията)
4.1.4. Прави оценка на ефективността на използване на уредите
и съоръженията.
4.1.5. Предприема предпазни
мерки и взема решения за ремонт при възникване на проблеми с работата на някой от
уредите.
4.1.6. Контролира дейностите
по ремонта и експлоатацията
на уреди в гаранция.
4.1.7. Анализира работата в кухнята и прави предложения за
закупуване на ново оборудване.
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4.3.4. Взема решения при рекламация от страна на клиента.
4.3.5. Контролира спазването
на процедурите за сервиране и
отсервиране на ястията.

5. Комуникация с клиенти
5.1. Регистрира резер- 5.1.1. Прави коректно резервации.
вации по телефон, факс или
компютър.
5.1.2. Комуникира с клиентите на
български и поне на един чужд
език възпитано и ефективно.
5.1.3. Записва коректно специфичните изисквания на гостите
на заведението.
5.1.4. Участва и контролира посрещането и настаняването на
гостите на заведението.
5.1.5. Взема под внимание специалните изисквания на клиентите
и осигурява спазването им и от
персонала.
5.2. Контролира и
участва в предлагането и сервирането
на ястия и напитки,
цигари и пури.

5.2.1. Познава и идентифицира
различните видове напитки.
5.2.2. Използва правилно специфичната терминология на
български и на чужд език.
5.2.3. Обяснява и прилага различни техники за рязане на месо,
на риба, за фламбиране преди
поднасянето на ястията и др.
5.2.4. Контролира спазването
на правилата за сервиране на
напитки и ястия (време, последователност, избор на прибори
и др.).
5.2.5. Подпомага персонала и
взема решение при рекламации
или в комуникацията с нетърпеливи клиенти.
5.2.6. Наблюдава клиентите и
действа бързо и дискретно според нуждите и желанията им.
5.2.7. Отговаря за осигуряване
на актуални и достатъчно на
брой менюта.

6. Подреждане на заведението за хранене и развлечения

4.2. Организира и контролира работата на
персонала при приготвяне на храна.

4.2.1. Разпределя работата и
демонстрира отговорност при
съгласуване на отделните цели,
дейности и отговорности с персонала.
4.2.2. Демонстрира отговорност
при контрола и оценката на
спазването на изискванията за
приготвяне на ястията.

6.1. Контролира аран- 6.1.1. Описва специфични изисжирането на обста- квания за подреждане на обзановката.
веждането в заведението.
6.1.2. Осъществява контрол при
подреждане и оборудване на
търговска зала, фоайе, гардероб,
тоалетна, в зависимост от типа
на заведението.
6.1.3. Възлага изпълнение на оборудването на кътове с различно
предназначение в заведението
(за игри за възрастни, за деца,
за танци, за оркестър и др.).

4.3. Контролира качеството на храната
при приготвяне и сервиране.

4.3.1. Познава и посочва изискванията за оформяне и сервиране
на ястия (на всяка порция).
4.3.2. Контролира времето за
приготвяне и доставяне, качеството и количеството на
поръчаните ястия.
4.3.3. Контролира персонала в
кухнята и взема мерки при възникване на проблеми (забавяне,
грешка при приготвянето и др.).

6.2. Контролира под- 6.2.1. Познава по вид и предреждането на прибо- назначение всички прибори на
рите по масите.
масата (покривки, салфетки,
елементи за украса, чаши, прибори за хранене, посуда, менюта,
въртящи се масички и др.).
6.2.2. Познава и описва различни стандарти за подреждане на
масите.
6.2.3. Контролира подреждането
на приборите.
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6.3. Създава гостоприемна атмосфера,
като подрежда масите
функционално и привлекателно.

6.3.1. Подрежда атрактивно масите и столовете в съответствие
с нормативните изисквания за
съответната категория на заведението, при спазване на необходимите за правилно общуване
с клиентите разстояния.
6.3.2. Определя и контролира
поддържането на микроклимат
в ресторанта.

6.4. Контролира наличието на напитки във
винарната и бара на
заведението.

6.4.1. Проверява наличните количества вино и други напитки
и оценява необходимостта от
зареждане.
6.4.2. Одобрява заявените количества продукти и напитки
от склада.

7. Разработване на кетърингови събития
7.1. Проучва търсене- 7.1.1. Познава основните иконото и предлагането на мически закони за търсенето и
кетъринг услуги.
предлагането.
7.1.2. Прави проучване на потребностите от кетъринг на
пазара.
7.1.3. Анализира предлагането
и избира най-подходящите възможности за собственото си
предприятие.
7.2. Разработва (про- 7.2.1. Разпознава различните
ектира) и предлага типове клиенти и подбира подкетърингово събитие. ходящ начин, за да представи
заведението и проучи желанията им.
7.2.2. Описва изискванията на
различни групи (деца, възрастни, вегетарианци, религиозни
групи).
7.2.3. Подготвя оферти, договори
(на ръка или с компютър) на
български и поне един чужд език.
7.2.4. Попълва документи за поръчване, приемане и предаване
на стоки.
7.2.5. Разширява асортимента
на предлагани от заведението
продукти и стоки.
7.2.6. Разработва детайлна програма за доставяне на кетъринг
в зависимост от събитието (на
открито или на закрито място,
за бизнес среща, за празник, в
частен дом и др.).
7.2.7. Прави списък с необходимото оборудване и други ресурси.
7.2.8. Прави списък с подходящите продукти и ястия.
7.3. Контролира осъ- 7.3.1. Разработва план за подготществяването на кетъ- вяне, провеждане и отчитане на
рингово събитие.
кетъринговото събитие.
7.3.2. Контролира сервирането
на ястията, като се съобразява със специфични изисквания
(поддържане на температура,
осигуряване на ефекти).
7.3.3. Взема решение при възникване на проблеми по време
на събитието.
7.3.4. Организира доставката
на необходимото оборудване,
почистването и подреждане след
приключване на кетъринговото
събитие.

ВЕСТНИК
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7.3.5. Контролира заплащането
и отчита кетъринговото събитие.

8. Планиране и управление на работата в заведението
за хранене и развлечения
8.1. Организира маркетинговата дейност
на заведението за хранене и развлечения.

8.1.1. Участва в процеса по разработване на план за развитие
на заведението.
8.1.2. Контролира изпълнението на маркетинговия план на
заведението за хранене и развлечение.
8.1.3. Представя и рекламира
възможностите на ресторанта
за организиране на специални
събития – сватби, коктейли и
др., по заявка на клиента.

8.2. Управлява бю- 8.2.1. Участва в разработването
джета на заведението. и контролира спазването на
бюджета на заведението.
8.2.2. Следи за тенденциите в
развитието на ресторантьорството, за нови технологии и
оборудване.
8.2.3. Прави оценка от необходимостта за закупуване на ново
оборудване, въвеждане на нови
услуги, производство на нови
продукти.
8.2.4. Проверява и контролира
финансовото състояние на заведението за хранене и развлечения и подготвя отчети и анализи.
8.3. Контролира ра- 8.3.1. Участва в изготвяне на
ботата на персонала длъжностни характеристики на
в заведението
персонала.
8.3.2. Описва правата и задълженията на назначените лица на
всяко работно място/длъжност
(съгласно Кодекса на труда и индивидуалните трудови договори).
8.3.3. Прави предложения за
повишаване на квалификацията
на персонала.
8.3.4. Анализира необходимостта
и подготвя предложения за наемане на нови работници.
8.3.5. Организира въвеждането
на новите работници в задълженията им.
8.3.6. Сравнява изпълнението на
всеки от персонала със заложеното в договора/длъжностната
характеристика.
8.3.7. Подготвя доклад за награди
или наказания на работниците.

5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни
кабинети, а по учебна практика в учебни кухни,
кабинети по сервирне и барманство, учебен ресторант, хотели, заведения за хранене и развлечения,
като обучаваните се разделят на групи.
5.1. Обучение по теория
5.1.1. Оборудване на кабинета по теория – учебни маси, столове, учебна дъска, технически средства
и аудио-визуална техника (диапроектор, шрайбпроектор и др.). Учебни помагала – табла с мостри
на основни, помощни и спомагателни материали,
диапозитиви за организация на работните места
в професията, филми за технологичната последо-
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вателност при производството на видовете храни
и напитки, комплект учебни помагала.
5.1.2. Оборудване на компютърен кабинет – работно място за всеки обучаван, оборудвано с
компютър със специализиран софтуер.
5.2. Обучение по практика
Учебната кухня/ресторант трябва да бъде
обзаведена с маси и столове за обучаваните,
работно място за преподавателя, учебна дъска,
шкаф за дидактически материали, тригнездна
мивка, хладилен шкаф, везна, обособени групови
работни места, съобразени с броя на обучаваните
в групата (при максимум 3 – 4 обучавани на едно
работно място), които включват: готварска печка
с осигурена вентилация, мивка; работен плот с
подходящо покритие; кухненски шкаф; кухненски
инвентар – съдове и прибори; трапезни съдове и
прибори; обзавеждане на зала за гости.
За правилното и безопасно протичане на практическото обучение е необходимо да се осигурят
площи за гардероб и за съхранение на хранителни
продукти.
Обучаваните трябва да проведат част от практическото обучение в заведение/учебно-тренировъчен ресторант.
6. Изисквания към обучаващите по теория и
практика
Право да преподават по теория и практика на
професията и специалността имат лица с висше
образование и образователно-квалификационна
степен „магистър“ или „бакалавър“ по специалности от професионално направление „Туризъм“,
от областта на висше образование „Социални,
стопански и правни науки“ и от професионално
направление „Хранителни технологии“ от област
та на висше образование „Технически науки“, от
„Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления“ (ДВ, бр.64
от 2002 г.), съответстващи на учебните предмети
или на модули от отрасловата и специфичната
задължителна професионална подготовка.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на
професионалните си знания и умения.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 1
от 12 февруари 2010 г.

за състава, задачите и дейността на педаго
гическия съвет към поправителния дом
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят съставът, задачите и дейността на педагогическия
съвет към поправителния дом.

ВЕСТНИК
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(2) Към всеки поправителен дом се създава
педагогически съвет.
Чл. 2. Основните дейности на педагогическия съвет са насочени към подпомагане
процесите на поправяне и превъзпитание на
непълнолетните чрез:
1. мотивиране за участие в учебно-възпитателния процес;
2. придобиване на умения за социална
адаптация и правомерно поведение;
3. изграждане на трудови навици и развиване на професионални умения;
4. повишаване на битовата и здравната
култура.
Г л а в а

в т о р а

СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 3. (1) Педагогическият съвет включва
в състава си началника на поправителния
дом, директора на училището и инспекторпедагозите към поправителния дом, както и
други специалисти с педагогически функции.
(2) По решения на педагогическия съвет в
заседанията му могат да участват без право
на решаващ глас и други лица.
Чл. 4. (1) Директорът на училището е
председател на педагогическия съвет.
(2) Председателят на педагогическия съвет
утвърждава дневния ред и ръководи заседанията му.
(3) При отсъствие на председателя него
вите функции се изпълняват от началника на
поправителния дом.
Г л а в а

т р е т а

ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 5. (1) Педагогическият съвет е специализиран орган за разглеждане и решаване
на основни педагогически въпроси, свързани
с процеса на обучение, поправяне и превъзпитание на непълнолетните при изтърпяване
на наказание лишаване от свобода или при
определена мярка за неотклонение задържане
под стража.
(2) Педагогическият съвет:
1. приема стратегия за развитие на училището, която се актуализира всяка година;
2. приема правилник за дейност та на
училището;
3. приема училищния учебен план;
4. избира формите на обучение;
5. обсъжда и взема решения по резултатите
от обучението;
6. приема учебни планове за индивидуална
форма на обучение;
7. определя дейностите извън държавните
образователни изисквания и приема програми
за осъществяването им;
8. взема решения за преместване на учениците в самостоятелна форма на обучение;
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9. обсъжда резултатите от работата на библиотеката и дава препоръки за дейността є.
(3) Педагогическият съвет приема правила
за работата си, с които се уреждат задълженията на членовете на педагогическия съвет,
организацията и провеждането на заседанията,
както и изпълнението на взетите решения.
Чл. 6. Педагогическият съвет обсъжда и
взима решения по специфичните въпроси,
свързани с възпитателния процес на непълнолетните, и прави предложения за:
1. подобряване на корекционно-възпитателната работа;
2. прилагане на образователни, възпитателни и квалификационни дейности;
3. налагане на поощрения и наказания,
предвидени в чл. 98, ал. 1 и чл. 193, ал. 1
от Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража (ЗИНЗС);
4. организиране на други дейности, като кръжоци, спортни секции, клубове по интереси.
Чл. 7. (1) В зависимост от посещението на
учебните занятия, добросъвестното отношение
и уменията на непълнолетните педагогическият съвет взема решения по резултатите
от обучението им.
(2) Осем учебни часа занятия на непълнолетни се зачитат за един работен ден.
(3) Всеки месец се извършва отчитане на
дните по ал. 2 с оглед намаляване на наложеното наказание лишаване от свобода.
Чл. 8. Педагогическият съвет прави предложения по чл. 195, ал. 1 ЗИНЗС до главния
директор на Главна дирекция „Изпълнение
на наказанията“.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 9. (1) Педагогическият съвет се свиква
на заседание най-малко веднъж на два месеца
със заповед на началника на поправителния
дом, която следва да бъде издадена не по-късно от три дни преди датата на заседанието.
Извънредно заседание на педагогическ и я
съвет може да бъде свикано и по искане на
директора на училището или на някой от
членовете му.
(2) Заседанията са редовни, ако присъстват
не по-малко от 2/3 от числения състав на
педагогическия съвет.
(3) Решенията на педагогическия съвет
се приемат с явно гласуване и с обикновено
мнозинство.
(4) Педагогическият съвет може сам да
преразгледа своите решения, да ги измени
или отмени с квалифицирано мнозинство на
присъстващите.
(5) За всяко заседание на педагогическия
съвет се води протокол, който се подписва
от председателя.

ВЕСТНИК
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Чл. 10. Педагогическ и ят съвет от чита
ефективността на проведените възпитателни
мероприятия периодично на шест месеца.
Чл. 11. Архивът и отчетността на педагогическия съвет се намират под непосредствения
надзор на началника на поправителния дом.
Архивът се води и се съхранява по ред, определен в Закона за националния архивен фонд.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Наредбата се издава
на основание чл. 188 от Закона за изпълнение
на наказанията и задържането под стража и
отменя Наредба № 1 от 2004 г. за състава, задачите и работата на педагогическ ите съвети
към поправителните домове в местата за лишаване от свобода, издадена от министъра на
правосъдието и министъра на образованието
и науката (ДВ, бр. 42 от 2004 г.).
Министър на правосъдието:
М. Попова
Министър на образованието,
младежта и науката: С. Игнатов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 40 от 2004 г. за условията и реда за
извършване на автомобилен превоз на опасни
товари (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 67
от 2007 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
се създават т. 7 – 10:
„7. задълженията на участниците в превоза
на опасни товари;
8. изисквания, свързани с превоза, товаренето,
разтоварването и обработката на опасни товари;
9. изискванията към проектирането, конструкцията, одобряването, изпитванията, проверките и нанасянето на маркировки на опаковките, средноголемите контейнери за насипни
товари (IBCs), големите опаковки и цистерните;
10. смяната на вида транспорт и спиранията,
наложени от обстоятелствата на превоза на
опасни товари.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Превозите на опасни товари на територията на Република България или от
територията на Република България до друга
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държава – член на Европейския съюз, и/или
между Република България и трети страни се
извършват при спазване изискванията на Европейската спогодба за международен превоз
на опасни товари по шосе (ADR) (обн., ДВ,
бр. 73 от 1995 г., ратифицирана със закон, обн.,
ДВ, бр. 28 от 1995 г.).
(3) Превозите на опасни товари по ал. 2 се
извършват, без да се засягат правилата за достъп
до пазара или правилата за превоз на товари.“
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Наредбата не се прилага за превозите на опасни товари, извършвани с ППС,
принадлежащи или превози, извършвани под
пряката и физическа отговорност или надзор
на въоръжените сили.
(2) Наредбата не се прилага за превозите
на опасни товари, които се извършват изцяло
в рамките на затворена зона.“
§ 3. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. При смяната на вида транспорт и
спиранията, наложени от обстоятелствата на
превоза на опасни товари, се спазват изискванията на ADR, Правилника за международен
железопътен транспорт на опасни товари (RID),
Международния кодекс за превоз на опасни
товари по море (IMDG), Международната
конвенция за безопасност на човешкия живот
на море (SOLAS), Технически инструкции на
Международната организация за гражданско
въздухоплаване (ICAO) за безопасен превоз
на опасни товари по въздух и изискванията
по тази наредба.“
§ 4. Заглавието на глава втора се изменя така:
„Задължения на лицата, занимаващи се с
превози на опасни товари“.
§ 5. В глава втора се създава раздел I :
„Раздел I. Задължения на консултантите по
безопасността“.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предприятията, извършващи превози
на опасни товари и/или товарене и разтоварване на опасни товари, трябва да имат един
или повече консултанти по безопасността при
превоз на опасни товари.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Изискването по ал. 1 не се прилага
за предприятия, които извършват дейности с
количества опасни товари, по-малки от посочените в ADR, както следва:
1. раздел 1.1.3, глава 1.1 на приложение A
от ADR;
2. точка 2.2.7.1.2, раздел 2.2.7, глава 2.2 на
приложение A от ADR;
3. глава 3.3 на приложение A от ADR;
4. глава 3.4 на приложение A от ADR.“
§ 7. В чл. 7, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 14 се изменя така:
„14. осигурява наличие на програма за сигурност, съгласно 1.10.3.2 на ADR.“
2. Създава се т. 15:
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„15. следи за изпълнението на предписанията,
дадени от компетентните органи.“
§ 8. В глава втора се създават раздели II и III:
„Раздел II
Задължения на членовете на екипажа на моторните превозни средства, превозващи опасни
товари
Чл. 8б. (1) Членовете на екипажа на МПС,
превозващи опасни товари, са длъжни:
1. да присъстват при натоварването на
опасните товари;
2. да не приемат за превоз опасни товари,
чиято опаковка е повредена, неуплътнена или
без съответните етикети със знаци за опасност
по приложение A, част 5, глава 5.2 на ADR;
3. да не допускат превозването на лица,
които не са членове на екипажа;
4. да са запознати с начина на употреба на
противопожарните средства;
5. да не отварят опаковката или контейнерите, съдържащи опасни товари;
6. да не допускат в транспортните единици,
превозващи опасни товари, да се използват
преносими осветителни апарати с метални
повърхности, които биха могли да причинят
образуването на искри;
7. по време на операциите по обработка
на опасните товари да не пушат в ППС или в
близост до него;
5. да спазват общите и допълнителните изисквания към съответния клас опасен товар,
посочени в част 7 на приложение A и част 8
на приложение В на ADR, свързани с товарене и разтоварване на товара, паркирането и
надзора върху ППС;
6. да поставят или отстраняват от ППС
съответните на товара и вида превоз табели в
съответствие с изискванията на глава 5.3, част
5 на приложение А на ADR;
7. при произшествие или авария да вземат
предписаните в писмените инструкции мерки
за отстраняване или ограничаване на вредите
по образец съгласно приложение № 1а;
8. да не извършват превози на опасни товари,
без да са оборудвани ППС с противопожарни
средства и друго оборудване в съответствие с
раздели 8.1.4 и 8.1.5, глава 8.1, част 8 на приложение В на ADR.
(2) Водачите на МПС, превозващи опасни
товари, са длъжни:
1. да не допускат двигателят да работи по
време на операциите по товарене и разтоварване, освен ако той не се използва за задвижване
на помпи или други съоръжения, свързани с
тези дейности;
2. когато паркират ППС, да задействат спирачката за паркиране, а когато ремаркетата не
са оборудвани с такава, да ги обездвижват с
помощта на поне един клин за подлагане на
колелата;
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3. по време на превоза да следят за обстоятелството, че електрическото съединение по
т. 9.2.2.6.3 на приложение В от ADR между
теглещото превозно средство и ремаркета от
категория О3 или О4, които са оборудвани с
антиблокираща спирачна система, е постоянно
свързано.
Раздел III
Задължения на участниците в превоза на опасни товари
Чл. 8в. (1) Участниците в превоза на опасни товари предприемат подходящи мерки в
съответствие с естеството и размера на предвидимите опасности, за да се избегне щета или
нараняване, и ако е необходимо, да се сведат
до минимум техните последици от щетата или
нараняването при превоза на опасни товари.
(2) Участниците в превоза на опасни товари
спазват изискванията на ADR в своята сфера
на дейност, като задълженията за безопасност
на всеки от тях са посочени в глава 1.4, част
1, приложение А на ADR.“
§ 9. В чл. 9, ал. 1 думите „министъра на
транспорта и съобщенията“ се заменят с
„министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“.
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „министърът на транспорта
и съобщенията“ се заменят с „министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“.
2. В ал. 2 думите „Закона за административното производство“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс“.
3. В ал. 7 думите „министъра на транспорта
и съобщенията“ се заменят с „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“.
4. В ал. 8 думите „Закона за административното производство“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 11. Глава четвърта се изменя така:
„ Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРЕВОЗА,
ТОВАРЕНЕТО, РАЗТОВАРВАНЕТО И ОБРАБОТКАТА НА ОПАСНИ ТОВАРИ
Чл. 34. (1) Превозът на опаковани опасни
товари се извършва в съответствие с глава 7.1
и 7.2, част 7, приложение A на ADR.
(2) Превозът на опасни товари в насипно
състояние се извършва в съответствие с глава
7.1 и 7.3, част 7, приложение A на ADR.
(3) Превозът на опасни товари в цистерни
се извършва в съответствие с глава 7.1 и 7.4,
част 7, приложение A на ADR.
(4) При дейностите по товарене, разтоварване
и обработка на опасните товари се спазват и
разпоредбите на глава 7.5, част 7, приложение
A на ADR.
Чл. 35. При превозите и операциите по
товарене, разтоварване и обработка на бензини освен разпоредбите на чл. 34 се спазват и
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разпоредбите на Наредба № 16 от 1999 г. за
ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или
разтоварване и превоз на бензини (ДВ, бр. 75
от 1999 г.).“
§ 12. В чл. 37 думите „Приложение Б“ се
заменят с „Приложение В“.
§ 13. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „превозвача или собственика“ се заменят с думите „превозвача, ползвателя
или собственика“.
2. В ал. 3 се правят следните изменения и
допълнения:
а) след думата „превозвачът“ се поставя запетая и се добавя „ползвателят или собственикът“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. документация, както следва:
а) за пътното превозно средство – документация за съответствие на ППС с изискванията
на приложение B, част 9 на ADR;
б) за цистерните:
ба) досие на цистерната;
бб) сертификат за извършен периодичен
преглед на транспортируемите съоръжения
под налягане, използвани за превоз на газове
от клас 2 и на вещества с ООН (UN) № 1051,
1052 и 1790 от ADR.“
§ 14. Създава се глава пета „а“:
„ Г л а в а

п е т а

„ а “

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕТО,
КОНСТРУКЦИЯТА, ОДОБРЯВАНЕТО, ИЗПИТВАНИЯТА, ПРОВЕРКИТЕ И НАНАСЯНЕТО НА МАРКИРОВКИ НА ОПАКОВКИТЕ, СРЕДНОГОЛЕМИТЕ КОНТЕЙНЕРИ
ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ (IBCs), ГОЛЕМИТЕ
ОПАКОВКИ И ЦИСТЕРНИТЕ
Чл. 42а. При превозите на опасни товари
се използват опаковките, средноголемите контейнери за насипни товари (IBCs), големите
опаковки и цистерните, които отговарят на
изискванията към проектирането, конструкцията, одобряването, изпитванията, проверките
и нанасянето на маркировки, определени в
приложение А, част 6:
1. глава 6.1 от ADR – за опаковките;
2. глава 6.2 от ADR – за съдове под налягане, аерозолни спрейове и малки газови съдове
(газови гилзи) и сменяеми елементи за горивни
батерии, съдържащи втечнени запалими газове;
3. глава 6.3 от ADR – за опаковки за инфекциозни вещества от категория A на клас 6.2;
4. глава 6.4 от ADR – за пакети и материали
от клас 7;
5. глава 6.5 от ADR – за средноголемите
контейнери за насипни товари (IBCs);
6. глава 6.6 от ADR – за големите опаковки;
7. глава 6.7 от ADR – за преносимите цистерни и за многоелементните газови контейнери, удостоверени по изискванията на ООН
(UN MEGCs);
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8. глава 6.8 от ADR – за неподвижно монтираните цистерни (автоцистерни), демонтируемите цистерни, контейнерите-цистерни,
разменните цистерни с метални резервоари,
батерийните превозни средства и многоелементните газови контейнери;
9. глава 6.9 от ADR – за неподвижно монтираните цистерни (автоцистерни), демонтируемите цистерни, контейнерите-цистерни и
разменните цистерни, конструирани от фиброармирана пластмаса;
10. глава 6.10 от ADR – за цистерни за отпадъци, работещи под вакуум;
11. глава 6.11 от ADR – за контейнерите за
насипни товари;
12. глава 6.12 от ADR – за цистерните,
контейнерите за насипни товари и специалните отделения на мобилните производствени
единици за експлозиви (MEMUs).“
§ 15. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Почистването на цистерни от опасни
товари се извършва от лица, получили разрешение по чл. 12 от Закона за управление на
отпадъците. За почистването тези лица издават
финансов бон и фактура, в която се посочва
номерът на почистената цистерна.“
§ 16. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. (1) Освен документите, които
се изискват по силата на други нормативни
актове, при превозите на опасни товари в
транспортната единица следва да се намират
и при поискване от контролните органи да се
предоставят следните документи:
1. превозни документи по раздел 5.4.1, глава 5.4, част 5 на Приложение A от ADR за всички
опасни товари и свързаната с него информация,
а когато е приложимо – и опаковъчното удостоверение за контейнер по раздел 5.4.2, глава 5.4,
част 5 на Приложение A от ADR;
2. писмени инструкции по приложение № 1а;
3. документ за легитимиране със снимка за
всеки член от екипажа.
(2) Освен документите по ал. 1, когато това
се изисква по силата на ADR, при превозите на
опасни товари в транспортната единица трябва
да се намират и при поискване от контролните
органи да се предоставят и следните документи:
1. удостоверение по чл. 38, ал. 1, а в случаите
на превози на опасни товари с ППС с чужда
регистрация – удостоверение по глава 9.1.3,
част 9 на приложение B от ADR, издадено от
компетентния орган по ADR на съответната
страна по регистрация на ППС;
2. ADR удостоверение за обучение на водача,
превозващ опасни товари, за съответния клас;
3. копие на удостоверението за одобрение,
издадено от компетентния орган, когато това
се изисква по силата на т. 5.4.1.2.1, букви „c“
или „d“ или т. 5.4.1.2.2.3, раздел 5.4.1, глава 5.4,
част 5 на приложение A от ADR.“
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§ 17. Създава се глава шеста „а“:
„ Г л а в а

ш е с т а

„ а “

ОБЛЕКЧЕНИЯ, МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ
НА РИСКОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРЕВОЗА
НА ОПАСНИ ТОВАРИ
Чл. 43а. При превоз на опасни товари, извършен на територията на Република България,
министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията може да разреши
използването на езици, различни от предвидените в ADR.
Чл. 43б. (1) При условие, че безопасността не
се излага на риск, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията може
да поиска разрешение от Европейската комисия
за въвеждане на облекчения при прилагане на
разпоредбите на ADR при превоз на територията
на Република България на малки количества
опасни товари, с изключение на веществата
със средно или високо ниво на радиоактивност.
(2) При условие, че безопасността не се
излага на риск, министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
може да поиска разрешение от Европейската
комисия за въвеждане на облекчения при прилагане на разпоредбите на ADR при превоз на
опасни товари на територията на Република
България, ако опасните товари се превозват
на кратки разстояния.
(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията иска разрешения за въвеждане на облекчение по ал. 1 и
2 по предложение на:
1. изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ – за
превозите от класове, различни от 1 и 7 от ADR;
2. министъра на вътрешните работи – за
превозите от клас 1 от ADR;
3. председателя на Агенцията за ядрено
регулиране – за превозите от клас 7 от ADR.
(4) Предложенията за въвеждане на облекчения по ал. 1 и 2 се отправят до министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията след извършването на проучване и анализ на състоянието на дейностите
по превозите на опасни товари.
Чл. 43в. За всеки отделен случай Европейската комисия проверява дали са изпълнени
условията по чл. 43б , ал. 1 и 2 и решава дали
да разреши облекчението.
Чл. 43г. (1) Облекченията по чл. 43б, ал. 1 и 2
се предоставят за срок до шест години от датата
на влизане в сила на разрешението по чл. 43в.
(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията предлага
продължителността на облекченията.
(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията може да
поиска удължаване на разрешението по чл. 43в.
Чл. 43е. В случай на произшествие или инцидент на територията на Република България,
ако прилаганите разпоредби за безопасност са
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недостатъчни за ограничаване на рисковете,
свързани с превоза на опасните товари, и ако
има неотложна необходимост от предприемане на действие, министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
нотифицира Комисията за мерките, на етапа
на планирането им, които предлага да бъдат
предприети.“
§ 18. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. (1) Контролът при превоза на опасни
товари се осъществява от длъжностните лица
по чл. 91 от Закона за автомобилните превози
на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и от други компетентни институции
в кръга на техните правомощия.
(2) Длъжностните лица по ал. 1 извършват
проверки за спазването на изискванията на
наредбата и ADR от страна на изпращача,
превозвача, получателя, товарача, опаковача,
пълнача, оператор на контейнер-цистерна
или на преносима цистерна, консултанта по
безопасността, водача и другите членове на
екипажа на ППС.
(3) Длъжностните лица по чл. 44, ал. 1 осъществяват контрол по прилагане на наредбата
съобразно своите компетенции.
(4) Лицата по ал. 2 са длъжни да оказват
съдействие на длъжностните лица по ал. 1, извършващи проверки на пътя и в предприятията.
(5) Длъжностните лица по ал. 1, съобразно
своите компетенции, проверяват необходимите
документи и вземат проби от опасните товари
или опаковки за изследване, без това да застрашава безопасността.
(6) При установяване от страна на длъжностните лица по ал. 1, че изискванията на
ADR не са изпълнени, те могат да забранят
изпращането или да прекратят превоза, докато
установените нарушения бъдат отстранени, или
да предпишат други подходящи мерки, включително и спиране от движение.
(7) Спирането от движение може да се извърши на самото място или на друго място,
избрано от длъжностните лица от Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ с оглед
осигуряване на безопасност.“
§ 19. В чл. 45 думите „длъжностните лица
по чл. 91 от Закона за автомобилните превози“
се заменят с думите „длъжностните лица от
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
§ 20. В чл. 48а думите „Министерство на
транспорта“ се заменят с „Министерство на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“.
§ 21. В § 1 се създават т. 3 – 6:
„3. „ADR“ е Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
така, както е последно изменена.
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4. „Пътно превозно средство“ е всяко моторно
превозно средство (МПС), предназначено за
движение по пътищата, притежаващо най-малко
четири колела и максимална конструктивна
скорост не по-малка от 25 km/h, и техните
ремаркета, с изключение на МПС, движещо
се по релси, самоходните машини и тракторите за селското и горското стопанство, чиято
скорост не превишава 40 km/h при превоз на
опасни товари.
5. „Участници в превоз на опасни товари“
са изпращач, превозвач, получател, товарач,
опаковач, пълнач, оператор на контейнер-цистерна или на преносима цистерна така, както
са посочени в 1.2.1 на ADR.
6. „Затворена зона“ е обособена територия със
специален режим на пропускане и охрана, като
например: летища, мини, кариери или други.“
§ 22. В приложение № 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В заглавието думите „Министерство на
транспорта и съобщенията“ се заменят с „Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“.
2. Навсякъде в приложението „РОДАИ“ се
заменя с „РДАА“.
§ 23. Създава се приложение № 1а към
чл. 8б, т. 7:
„Приложение № 1а
към чл. 8б, т. 7
ПИСМЕНИ ИНСТРУКЦИИ
Действия, предприемани в случай на авария
или извънредна ситуация
В случаи на авария или произшествие, които
могат да възникнат по време на автомобилен
превоз, членовете на екипажа на превозното
средство трябва да вземат следните допустими от
гледна точка на безопасността и практическата
възможност мерки:
– да задействат спирачната система, да спрат
двигателя и да изключат акумулатора посредством
главния прекъсвач, ако има такъв;
– да избягват източници на възпламеняване,
в частност да не се пуши и да не се включват
никакви електроуреди;
– да информират съответните аварийни служби, като им дадат колкото се може по-подробна
информация за инцидента или аварията и за съответните вещества;
– да облекат светлоотразителни жилетки и да
поставят съответните предупредителни знаци на
собствена опора;
– да подготвят превозните документи, за да ги
предадат на сътрудниците на аварийните служби
при пристигането им;
– да не докосват или стъпват върху разсипалите
се вещества и да избягват вдишването на газ, дим,
прах или изпарения, като застанат от страната, от
която духа вятърът;
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– когато е целесъобразно и безопасно, да използват пожарогасители за гасене на неголеми/
първоначални огнища на запалване на автомобилните гуми, в спирачната система или в двигателя;
– членовете на екипажа на ППС не трябва да
предприемат гасене в случай на пожар в товарните
помещения;
– когато е целесъобразно и безопасно, да се
използва наличното в ППС оборудване за локализиране на разлетите/разсипаните вещества и
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за предотвратяване на изтичания във вода или в
канализационната система;
– да се отдалечат от мястото на аварията или
произшествието, да предупреждават други лица да
стоят далеч и да следват инструкциите на сътрудниците на аварийните служби;
– да свалят цялото замърсено облекло и
използваното замърсено оборудване и да ги
унищожат по безопасен начин.

Допълнителни указания за членовете на екипажа на превозното средство в зависимост от свойствата на опасните товари по класове и прилаганите мерки при отчитане на съществуващите
обстоятелства
Етикети и табели със
знаци за опасност
(1)
Взривни вещества и
изделия

1 1.5 1.6.
Взривни вещества и
изделия

1.4
Запалими газове

Характеристика на опасните свойства

Допълнителни указания

(2)

(3)

Могат да притежават свойства и ефекти, като Да намерят прикритие, но да стоят
масов взрив; изхвърляне на парчета (бризантно далеч от прозорци.
действие); интензивен пожар/излъчване на топлина; появяване на ярък пламък, силен гръм
или дим.
Чувствителност към удар и/или сътресение и/
или топлина.
Незначителен риск от експлозия и пожар.

Риск от пожар.
Риск от взрив.
Могат да са под налягане.
Риск от задушаване.
Могат да предизвикат изгаряне и/или из2.1
мръзване.
При нагряване на опаковките може да се
предизвика взрив.
Незапалими, нетоксич- Риск от задушаване.
ни газове
Могат да се намират под налягане.
Могат да предизвикат изгаряне и/или измръзване.
При нагряване на опаковките може да се
предизвика взрив.
2.2
Токсични газове
Опасност от отравяне.
Могат да се намират под налягане.
Могат да предизвикат изгаряне и/или измръзване.
При нагряване на опаковките може да се
2.3
предизвика взрив.
Течни запалими вещества

3

Да намерят прикритие.

Да намерят прикритие.
Да избягват ниски места.

Да намерят прикритие.
Да избягват ниски места.

Да използват предпазна маска за
аварийно напускане на ППС.
Да намерят прикритие.
Да избягват ниски места.

Да намерят прикритие.
Риск от пожар.
Да избягват ниски места.
Риск от взрив.
Да не се даде възможност на изПри нагряване на опаковките може да се пре- теклия продукт да проникне във
дизвика взрив.
водната околна среда или канализационната система.
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(2)

Твърди запалими веРиск от пожар. Лесновъзпламеняващи се или
щества, самореагира- запалителни вещества, могат да се възпламенят
щи вещества и твърди под въздействието на топлина, искра или пламък.
взривни вещества в неМогат да съдържат самореагиращи вещества,
експлозивно състояние способни към екзотермично разлагане, разлагане
в случай на нагряване (затопляне), контакт с други вещества (такива, като кислород, съединения
с тежки метали или амини), триене или удар.
Това може да доведе до отделянето на вредни и
лесновъзпламеняващи се газове и пари.
4.1
При нагряване на опаковките може да се
предизвика взрив.
Самозапалими
вещества

С Т Р. 6 1
(3)
Да не се даде възможност на изтеклия продукт да проникне във
водната обкръжаваща среда или
канализационната система.

Риск от самовзривяване, ако опаковките са
повредени или съдържанието се изсипе.
Тези вещества могат да реагират бурно с водата.

4.2
Вещества, които при
контакт с вода отделят Риск от пожар и експлозия при съприкосновение Разпиленият товар трябва да се
запалими газове
с водата.
покрие и да се запази сух.

4.3
Окисляващи вещества

Риск от възпламеняване и експлозия.
Да се избягва образуването на
Могат да реагират бързо при съприкосновение смеси с лесновъзпламеняващи се
с вода.
или горящи вещества (например
дървени стърготини).

5.1
Органични пероксиди Риск от екзотермично разлагане в случай на
загряване, съприкосновение с други вещества
(такива, като кислород, съединения с тежките
метали или амини), триене или удар. Това може
да доведе до отделянето на вредни и лесновъзпламеняващи се газове или пари.
5.2
Токсични вещества
Риск от отравяне.
Представляват опасност за водната околна
среда и канализационната система.
6.1
Инфекциозни вещества

6.2
Радиоактивни
материали

7А 7В

7С 7Д

Да се избягва образуването на
смеси с лесновъзпламеняващи се
или горящи вещества (например
дървени стърготини).

Да се използва предпазна маска
за аварийно напускане на ППС
и предпазване на ди хателните
пътища.

Риск от инфекция.
Представляват опасност за водната околна
среда и канализационната система.

Риск от облъчване и външно радиоактивно из- Да се ограничи времето на възлъчване.
действие.
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(1)
(2)
Разпадащ се радиоактивен материал
Опасност от възникване на верижна ядрена
реакция.

7Е
Корозионни вещества

8
Други опасни вещества
и изделия

Риск от изгаряне или разяждане на кожата
и очите.
Могат бурно да реагират помежду си, при
контакт с водата или с други вещества.
Представляват опасност за водната околна среда
и канализационната система.

Риск от изгаряне.
Риск от пожар.
Риск от експлозия.
Представляват опасност за водната околна среда
и канализационната система.

БРОЙ 16
(3)

Да не се даде възможност на изтеклия продукт да проникне във
водната околна среда или канализационната система.

Да не се дава възможност на изтеклия продукт да проникне във
водната околна среда или канализационната система.

9
Забележка 1: За опасните товари с повече и различни рискове и за смесени товари трябва да се спазват
указанията за всяка от опасностите, посочени в таблицата.
Забележка 2: Гореизброените допълнителни указания могат да се адаптират, за да отговарят точно само
на класа опасни товари, които ще се превозват, и на използваните превозни средства.
Съгласно 8.1.5 на ADR в превозното средство трябва да се намира следната екипировка за индивидуална
и обща защита, за предприемане на мерки от общ характер и извънредни действия при отчитане на
конкретния вид опасност от превозваните опасните товари
На ППС трябва да се превозва следната задължителна екипировка при всички класове опасни товари:
– за всяко ППС – клин за подлагане на колелата, чийто размер трябва да съответства на максималната маса на тППС и на диаметъра на колелата;
– два самостоятелно стоящи предупредителни знака (триъгълници, светлоотразителни конуси или
мигащи кехлибарени светлини с независимо захранване);
– вода за промиване на очитеа; и
за всеки член на екипажа на ППС:
– светлоотразителна жилетка (както е описана в стандарт ЕN 471);
– преносим осветителен прибор (ръчно фенерче без метална повърхност);
– чифт защитни ръкавици; и
– средство за защита на очите (например защитни очила).
Допълнителна екипировка, необходима за някои класове:
– респираторно защитно устройствоb (шлем или маска с противогаз/противогазов патрон) за аварийно напускане на ППС за всеки член на екипажа, което трябва да се намира в ППС в случай на знак
за опасност 2.3 и 6.1;
– лопатас;
– предпазно покривало за шахтис;
– пластмасов контейнер за събиране на изтекло или разсипано опасно вещество.
а
Не е необходимо в случаите на знаци за опасност 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, и 2.3.
b
Например маска за аварийно напускане на ППС с комбиниран филтър за газ и прах от тип А1В1Е1К1-Р1
или А2В2Е2К2-Р2, подобни на описаните в стандарт ЕN 141.
с
Необходимо е само в случаите на знаци за опасност 3, 4.1, 4.3, 8 и 9.“
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§ 24. Приложение № 7 се изменя така:
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,
CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES
ПРЕВОЗВАЩИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОПАСНИ ТОВАРИ
CARRYING CERTAIN DANGEROUS GOODS
Това удостоверение потвърждава, че указаното по-долу моторно превозно средство отговаря на условията,
предписани от Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR).
This certificate testifies that the vehicle specified below fulfills the conditions prescribed by the European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
1. Certificate №:

2. Vehicle manufacturer:

3. Vehicle Identification
№:

4. Registration
№ (if any):

Удостоверение №:

Производител на ППС:

Идентификационен
№ на ППС:

Регистрационен
номер:

5. Name and business address of carrier, operator or owner/Име и служебен адрес на превозвача, оператора
или
собственика:
/
6. Description of vehicle/Описание на ППС: 1
7. Vehicle designation(s) according to 9.1.1.2 of ADR / Предназначение(я) на ППС съгласно 9.1.1.2 от ADR:2
EX/II
EX/III
FL
OX
AT
MEMU
8. Endurance braking system/Износоустойчива спирачна система: 3
Not applicable / Не се прилага
The effectiveness according to 9.2.3.1.2 of ADR is sufficient for a total mass of the transport unit of __ t /
Ефективността съгласно 9.2.3.1.2 от ADR е достатъчна за обща маса на транспортната единица от __ тона 4
9. Description of the fixed tank(s)/battery-vehicle (if any)/ Описание на неподвижно монтираната
цистерна(и)/батерийно ППС:
9.1. Manufacturer of the tank / Производител на цистерната:
9.2 .Approval number of the tank/battery-vehicle / № на одобряването на цистерната/батерийното ППС:
9.3. Tank manufacturer’s serial number/Identification of elements of battery-vehicle/
Сериен № на производителя на цистерната/Идентификация на елементите на батерийното ППС:
9.4. Year of manufacture/ Година на производство:
9.5. Tank code according to 4.3.3.1 or 4.3.4.1 of ADR/ Код на цистерната според 4.3.3.1 или 4.3.4.1 от ADR:
9.6. Special provisions TC and TE according to 6.8.4 of ADR (if applicable)/6
Специални разпоредби ТС и ТЕ, съгласно 6.8.4 от ADR(ако се прилагат)6:
10. Dangerous goods authorized for carriage:/ Разрешени за превоз опасни товари
The vehicle fulfills the conditions required for the carriage of dangerous goods assigned to the vehicle
designation(s)
in № 7
ППС отговаря на условията, изисквани за превоз на опасните товари, определени за
предназначението(ята) в т. 7
10.1 In the case of an EX/II or EX/III vehicle /
goods of Class 1 including compatibility group J /
За ППС с предназначение ЕХ/II или ЕХ/III 3
товари от клас 1, вкл. група на съвместимост J
goods of Class 1 excluding compatibility group J /
товари от клас 1 без тези от група J
10.2 In the case of a tank-vehicle/battery-vehicle 3 / За цистерни / батерийни ППС 3:
only the substances permitted under the tank code and any special provisions specified in № 9 may be carried
/ 5
Могат да се превозват само вещества, разрешени за този код на цистерната и съгласно всички специални
разпоредби, посочени в т. 9
or / или
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only the following substances (Class, UN number, and if necessary packing group and proper shipping name)
may be carried /
Могат да се превозват само следните вещества (клас, UN № и ако е нужно – опаковъчна група и
съответното превозно наименование): Class 2, 3, Code, UN №
Only substances which are not liable to react dangerously with the materials of the shell, gaskets, equipment and
protective linings (if applicable) may be carried / Могат да се превозват само вещества, които не са способни
да реагират опасно с материала на цистерната, уплътненията, екипировката и предпазната обшивка
(ако трябва да има такава).
11. Remarks /Забележки:
12. Valid until / Валидно до:

Stamp of issuing service /
Печат на издаващия орган
Place, Date, Signature /
Място на издаването, дата, подпис:

1 – According to the definitions for power-driven vehicles and for trailers of categories N and O as defined in
Annex 7 of the Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3) or in Directive 97/27/EC / Според определенията за МПС с двигатели с вътрешно горене и за ремаркета от категории N и О, както са
дефинирани в Приложение 7 на Консолидираната резолюция за конструкцията на автомобилите (R.E.3)
или в Директива 97/27/ЕС.
2 – Strike out what is not appropriate / Да се зачеркне неподходящото.
3 – Mark the appropriate / Да се отбележи подходящото.
4 – Enter appropriate value. A value of 44 t will not limit the „registration / in-service maximum permissible
mass“ indicated in the registration document(s)/ Попълнете съответната величина. Величината „44 тона“ няма
да ограничи посочените в регистрационния документ данни в „Регистрация / максимална допустима маса
при експлоатация“.
5 – Substances assigned to the tank code specified in № 9 or to another tank code permitted under the hierarchy
in 4.3.3.1.2 or 4.3.4.1.2, taking account of the special provision(s), if any / За веществата, определени за кода
на цистерната, специфицирана в т. 9, или за код, допустим съгласно йерархията в 4.3.3.1.2 или 4.3.4.1.2,
трябва да се имат предвид специалните разпоредби (ако има такива).
6 – Not required when the authorized substances are listed in No. 10.2. / Не се изискват, когато в т. 10.2
са посочени само разрешените вещества за превоз

13. Extensions of validity / Удължаване на валидността
Validity extended until /
Валидността е удължена до:

Stamp of issuing service, place, date, signature /
Печат на издаващия орган, място на
издаването, дата, подпис:

NOTE: This certificate shall be returned to the issuing service when the vehicle is taken out of service; if the
vehicle is transferred to another carrier, operator or owner, as specified in № 5; on expiry of the validity of the
certificate; and if there is a material change in one or more essential characteristics of the vehicle.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това удостоверение трябва да се върне на издаващия го орган когато автомобилът е
спрян от движение; ако автомобилът е прехвърлен на друг превозвач, оператор или собственик, както е
посочено в т. 5; при изтичане на срока на валидност на удостоверението; и ако има промяна на материала на една или повече от основните конструктивни характеристики на автомобила.“
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§ 25. В приложение № 8 думите „Писмени
указания“ се заменят с „Писмени инструкции“.
Допълнителна разпоредба
§ 26. Наредбата транспонира изискванията
относно превоза на опасни товари по шосе на
Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г.
относно вътрешния превоз на опасни товари.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 27. Наредбата влиза в сила на 30 юни 2009 г.
§ 28. (1) Сертификатите и удостоверенията,
издадени в съответствие с разпоредбите на Директива 94/55/ЕО, остават валидни до датата
на изтичане на сроковете им на действие.
(2) Алинея 1 не се прилага за удостоверения
за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари по чл. 38, ал. 1, издадени
на автоцистерни за превоз на бензини, които
не отговарят на изискванията на приложение
IV от Директива 94/63/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г.
относно ограничаването на емисиите на летливи
органични съединения (ЛОС), изпускани при
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съхранението и превоза на бензини от терминали до бензиностанции (ОВ, L 365 от 1994 г.),
така, както е последно изменена с Регламент
(ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета
на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в чл. 251 от Договора, във
връзка с процедурата по регулиране с контрол
Адаптиране към процедурата по регулиране с
контрол – част първа (ОВ, L 311 от 2008 г.).
(3) В случаите по ал. 2 удостоверенията са
валидни до 31.12.2009 г.
§ 29. Терминът „договаряща страна“ в приложения А и В на ADR трябва да се разбира
като „държава – член на Европейския съюз“.
Министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията: Ал. Цветков
Mинистър на вътрешните работи:
Цв. Цветанов
Министър на околната среда и водите:
Н. Караджова
549
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-84
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 7, ал. 1, т. 8 и чл. 43, ал. 3 от
Закона за подземните богатства (ЗПБ) нареждам да
се проведе неприсъствен конкурс за определяне на
титуляр на разрешение за проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни
материали:
1. Обектът на разрешението е площ „Шафкаалан“
с размер 0,93 кв.км, разположена в землището на
с. Здравец, община Аврен, област Варна.
2. Срокът на разрешението е до 1 година.
3. Конкурсът да се проведе до 60 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“. В
случай на обжалване съгласно чл. 47, ал. 3 ЗПБ
срокът за провеждане на конкурса се удължава с
броя на дните за приемане на решение по обжалването, за което участниците, допуснати до конкурса,
се уведомяват писмено.
4. Конкурсната документация се закупува от
лицето с представителна власт или негов нотариално упълномощен представител в срок до 15 дни
от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“
в сградата на МОСВ, бул. Княгиня Мария-Луиза
22, ет. 4, стая 422, срещу 1500 лв., преведени по
IBAN на МОСВ – BG35 BNBG 9661 3000 1387 01,
BIC код – BNBGBGSD при БНБ, София. При получаване на конкурсната документация лицето с
представителна власт по регистрацията на търговеца
или неговият пълномощник подписва декларация за
опазване тайната на сведенията, съдържащи се в нея.
5. В 25-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ кандидатите подават заявление за участие в конкурса в сектор „Обслужване
на едно гише“ на МОСВ на адрес бул. Княгиня
Мария-Луиза 22, до 17 ч.
5.1. Към заявлението се прилагат:
а) нотариално заверено копие от съдебното решение за регистрация на фирмата като търговец и
удостоверение за актуално състояние на фирмата
от съда или търговския регистър на Агенцията по
вписванията – оригинал, освен при представяне
на ЕИК;
б) извлечение от годишните счетоводни отчети
за последните три години (с изключение на новорегистрираните търговци), което включва копие от
балансов отчет и отчет за приходите и разходите,
заверени от управителя и счетоводителя на фирмата,
че са верни с оригинала;
в) доказателство за закупени конкурсни документи (екземпляр от платежното нареждане);
г) платежно нареждане за платена административна такса в размер 300 лв. – оригинал;
д) доказателство за внесен депозит в размер
3000 лв. (екземпляр от платежното нареждане);
е) декларация за опазване тайната на сведенията,
които се съдържат в конкурсната документация;
ж) декларация от лицето с представителна власт,
че кандидатът няма просрочени задължения към
държавата или към община по смисъла на чл. 162,

ал. 2 ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване
или отсрочване на задълженията;
з) декларация от управителя или членовете
на управителния орган на кандидата, че не са
осъждани за престъпления против собствеността,
стопанството, финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпления по служба
или за подкуп, както и за престъпления, свързани
с участие в престъпна група;
и) документ, подписан от лицето с представителна
власт, с данните за банката, BIC код на банката
и IBAN на дружеството кандидат, необходими за
връщане на депозита за участието в конкурса;
к) референции за кандидата;
л) документ с адреса на кандидата за уведомителното писмо относно участието му в конкурса.
5.2. Сумата по т. 5.1, буква „г“ се внася по
IBAN на МОСВ – BG35 BNBG 9661 3000 1387 01,
BIC код – BNBGBGSD при БНБ, София, а сумата
по т. 5.1, буква „д“ – по IBAN на МОСВ – BG70
BNBG 9661 3300 1387 01; BIC код – BNBGBGSD
при БНБ, София.
6. Конкурсните предложения, изготвени съгласно изискванията в конкурсната документация, се
подават в сектор „Обслужване на едно гише“ на
МОСВ, бул. Княгиня Мария-Луиза 22, в срок до
53 дни от датата на обнародване на заповедта в
„Държавен вестник“.
7. Участниците в конкурса се уведомяват в
14-дневен срок от приключването на конкурса за
резултатите от него.
За министър: Евд. Манева
1445

ЗАПОВЕД № РД-95
от 1 февруари 2010 г.
На основание чл. 7, ал. 1, т. 9 и чл. 43, ал. 3 от
Закона за подземните богатства (ЗПБ) нареждам да
се проведе неприсъствен конкурс за определяне на
титуляр на разрешение за проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни
материали:
1. Обектът на разрешението е площ „Трънката“
с размер 0,98 кв. км, разположена на територията
на община Пазарджик, област Пазарджик.
2. Срокът на разрешението е до 1 година.
3. Конкурсът да се проведе до 60 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“. В
случай на обжалване съгласно чл. 47, ал. 3 от ЗПБ
срокът за провеждане на конкурса се удължава с
броя на дните за приемане на решение по обжалването, за което участниците, допуснати до конкурса,
се уведомяват писмено.
4. Конкурсната документация се закупува от
лицето с представителна власт или негов нотариално упълномощен представител в срок до 15 дни
от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“
в сградата на МОСВ, бул. Княгиня Мария-Луиза
22, ет. 4, стая 411, срещу 2000 лв., преведени по
IBA N на МОСВ – BG35 BNBG 9661 3000 1387
01, BIC код – BNBGBGSD при БНБ, София. При
получаване на конкурсната документация лицето с представителна власт по регистрацията на
търговеца или неговият пълномощник подписва
декларация за опазване тайната на сведенията,
съдържащи се в нея.
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5. В 25-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ кандидатите подават заявление за участие в конкурса в сектор „Обслужване
на едно гише“ на МОСВ на адрес: бул. Княгиня
Мария-Луиза 22, до 17 ч.
5.1. Към заявлението се прилагат:
а) нотариално заверено копие от съдебното решение за регистрация на фирмата като търговец и
удостоверение за актуално състояние на фирмата
от съда или търговския регистър на Агенцията по
вписванията – оригинал, освен при представяне
на ЕИК;
б) извлечение от годишните счетоводни отчети
за последните три години (с изключение на новорегистрираните търговци), което включва копие от
балансов отчет и отчет за приходите и разходите,
заверени от управителя и счетоводителя на фирмата,
че са верни с оригинала;
в) доказателство за закупени конкурсни документи (оригинал от квитанцията или екземпляр от
платежното нареждане);
г) квитанция за платена административна такса
в размер 300 лв. – оригинал;
д) доказателство за внесен депозит в размер на
3000 лв. (екземпляр от платежното нареждане);
е) декларация за опазване тайната на сведенията,
които се съдържат в конкурсната документация;
ж) декларация от лицето с представителна власт,
че фирмата кандидат няма просрочени задължения
към държавата;
з) декларация от управителя или членовете
на управителния орган на кандидата, че не са
осъждани за престъпления против собствеността,
стопанството, финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпления по служба
или за подкуп, както и за престъпления, свързани
с участие в престъпна група;
и) документ, подписан от лицето с представителна
власт, с данните за банката, BIC код на банката
и IBAN на дружеството кандидат, необходими за
връщане на депозита за участието в конкурса;
к) документ с адреса на кандидата за уведомителното писмо относно участието му в конкурса.
5.2. Сумата по т. 5.1, буква „г“ се внася по
IBAN на МОСВ – BG35 BNBG 9661 3000 1387 01,
BIC код – BNBGBGSD при БНБ, София, а сумата
по т. 5.1, буква „д“ – по IBAN на МОСВ – BG70
BNBG 9661 3300 1387 01; BIC код – BNBGBGSD
при БНБ, София.
6. Конкурсните предложения, изготвени съгласно изискванията в конкурсната документация, се
подават в сектор „Обслужване на едно гише“ на
МОСВ, бул. Княгиня Мария-Луиза 22, в срок до
53 дни от датата на обнародване на заповедта в
„Държавен вестник“.
7. Участниците в конкурса се уведомяват в
14-дневен срок от приключването на конкурса за
резултатите от него.
Министър: Н. Караджова
1446

РАЗРЕШЕНИЕ № 698
от 4 февруари 2010 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства, в площ „Вени“, разположена в землищата
на с. Чепинци и кв. Враждебна, Столична община,
област София-град
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и във връзка с § 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
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богатства и протоколно решение на Министерския
съвет № 3 от 20 януари 2010 г. разрешавам на „Буллес
Строй“ – ООД, Разлог, титуляр на разрешението,
дружество, регистрирано с решение № 2955 от
17.ХІ.2006 г. на Благоевградския окръжен съд по ф.д.
№ 983/2004, вписано в Агенцията по вписванията с
ЕИК 130667901, със седалище и адрес на управление
Разлог, ул. Христо Ботев 102, да извърши за своя
сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Вени“, разположена в
землищата на с. Чепинци и кв. Враждебна, Столична
община, област София-град, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 1 кв.км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 12 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна
система 1970 г. – неразделна част към договора за
проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността по
проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване
и добивът за технологични изпитания са определени
в работна програма, неразделна част от договора
за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за проучване.
За министър: Евд. Манева
1443

РАЗРЕШЕНИЕ № 700
от 4 февруари 2010 г.
за търсене и проучване на метални полезни изко
паеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от
Закона за подземните богатства, в площ „Филиповци“,
разположена на територията на община Драгоман
и община Сливница, Софийска област, и община
Трън и община Брезник, област Перник
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет № 3 от 20.І.2010 г. разрешавам
на „Парадигм Невада Пти Лимитид“, титуляр на разрешението, австралийско дружество, регистрирано в
Нов Южен Уелс с номер 108 506 225, със седалище
и адрес на управление: Австралия, Северен Сидни,
Нов Южен Уелс 2060, ул. 161, офис 203, да извърши
за своя сметка търсене и проучване на метални
полезни изкопаеми – подземни богатства по чл.
2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в
площ „Филиповци“, разположена на територията на
община Драгоман и община Сливница, Софийска
област, и община Трън и община Брезник, област
Перник, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е три години.
2. Размерът на площта е 124 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 14 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна
система 1970 г. – неразделна част към договора за
търсене и проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за
търсене и проучване.
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5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна част
от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за търсене и проучване.
1444

Министър: Н. Караджова

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 49
от 18 януари 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 1 от заседание, проведено на
12.I.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87,
чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на
потребителите, чл. 73 АПК, протокол от изпитване
№ 12-3850 от 15.XII.2009 г., издаден от ИЦ „Алми
Тест“, София, удостоверяващ, че стока, предназначена за деца, а именно: проходилка, търговска марка
„TA ŞPINAR“, за деца до 6 мес., до 12 кг, страна на
произход: Турция, година на производство – 2008 г.,
пластмасова, с текстилна седалка и метална конструкция на сгъване, върху стоката има надпис:
„TA ŞPINAR“, прикрепен етикет с инструкции на
чужд език и предупредителни надписи, както и
информация за производител, артикул, годината на
производство, баркод: 8 697781 500014, Code № TKY
101, стоката е в прозрачна, найлонова опаковка, не
отговаря на изискванията на БДС 1273 по показатели:
„Ръбове, ъгли и стърчащи елементи“, „Лепенки и
ваденки“, „Твърди движещи се части“, „Механизми
за сгъване и настройка“, „Динамична якост“ и „Статична якост“, поради това, че същата има ръбове
с радиус на закръгление, по-малък от 2 мм, при
провеждане на изпитването лепенките се отлепват,
има движещи се части на разстояние, по-малко от 12
мм, има един заключващ механизъм, механизмът се
освобождава само с едно действие и при прилагане
на сила, по-малка от 50 N, сгъването се осъществява
без използване на инструмент, играчката се счупва
лесно, а седалката се разрушава, така проектираната проходилка представлява потенциален риск от
нараняване за малки деца, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на проходилка,
търговска марка „TA ŞPINAR“, за деца до 6 мес.,
до 12 кг, страна на произход: Турция, година на
производство – 2008 г., пластмасова, с текстилна
седалка и метална конструкция на сгъване, върху
стоката има надпис: „TA ŞPINAR“, прикрепен етикет
с инструкции на чужд език и предупредителни надписи, както и информация за производител, артикул,
годината на производство, баркод: 8 69778150014,
Code № TKY 101, стоката е в прозрачна, найлонова
опаковка, като стока, представляваща сериозен риск
и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете,
визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
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унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване
на опасни стоки и да отправят предупреждения към
потребителите за рисковете, които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
АПК допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне увреждане на здравето
на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Д. Лазаров
1399

ЗАПОВЕД № 54
от 21 януари 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 1 от заседание,
проведено на 12.І.2010 г., чл. 92, ал. 1, ал. 2 и 5
във връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73 АПК,
изпитвателен протокол № 12-3855 от 14.ХІІ.2009 г.
и становище изх. № 404 от 16.ХІІ.2009 г., издадени от ИЦ „Алми тест“, София, установяващи, че
предлаганите стоки – детски обувки търговска
марка „Ufo“, тип спортни, маратонки, синьо-бели
и кафяво-бежови цветове, с бели лицеви шевове
в областта на присъединяване на лицевата част с
ходилото и детайлите на саята, с каишка с велкро
закопчаване и катарама, спортни, със залепваща
се каишка, с надпис върху стелката, с пиктограми
за вида на материалите, използвани в основните
части на обувките – естествена кожа за сая, стелка и подплата и други материали за ходило, не
съответстват на изискванията за безопасност по
отношение съдържание на диметилфумарат – при
нормативно допустимо съдържание от 0,1 мг/кг е
установено 130,5 мг/кг, което ги прави опасни за
здравето и безопасността на децата, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски обувки
търговска марка „Ufo“, тип спортни, маратонки,
синьо-бели и кафяво-бежови цветове, с бели лицеви
шевове в областта на присъединяване на лицевата
част с ходилото и детайлите на саята, с каишка
с велкро закопчаване и катарама, спортни, със
залепваща се каишка, с надпис върху стелката, с
пиктограми за вида на материалите, използвани в
основните части на обувките – естествена кожа
за сая, стелка и подплата и други материали за
ходило, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в срокове-
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те, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които
стоките съдържат.
3. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
се защити животът и здравето на гражданите. Разпореждането, с което се допуска предварителното
изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП пред съда
в тридневен срок от съобщаването му, независимо
дали административният акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Д. Лазаров
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ЗАПОВЕД № 55
от 21 януари 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 1 от заседание, проведено на
12.І.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87
и чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита
на потребителите, Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, чл. 73 АПК, протокол
за изпитване № 12-3857 от 15.ХІ.2009 г., протокол
за изпитване № 12-3858 от 15.ХІ.2009 г., становище
от изпитвателен център на „Алми тест“ – ООД,
София, установяващи, че дамски домашни чехли
и мъжки домашни чехли с лицева част и стелка
от текстил, външно ходило от изкуствен материал,
в комбинации от различни цветове, с надписи на
външното ходило на чехлите „MADE IN CHINA“
и номер, пос та вен и в п розрач на целофа нена
опаковка без надписи, не отговарят на изискванията за безопасност по отношение съдържание
на диметилфумарат – при нормативно допустимо
съдържание от 0,1 мг/кг е установено 11,0 мг/кг
за мъжките чехли и 7,9 мг/кг за дамските чехли,
което ги прави опасни за здравето и безопасността
на потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на дамски домашни чехли с лицева част и стелка от текстил,
външно ходило от изкуствен материал, в комбинации
от различни цветове: 1 – лицева част – в светло- и
тъмнорозово, зелено и синьо, със стелка в бежово
и външно ходило от изкуствен материал в червено,
2 – лицева част в розово, светлозелено, жълто и
синьо, стелката е бежова, а външното ходило е от
зелен изкуствен материал, с надписи на външното
ходило на чехлите „MADE IN CHINA“ и номер,
поставени в прозрачна целофанена опаковка без
надписи, мъжки домашни чехли с лицева част и
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стелка от текстил, външно ходило от изкуствен
материал, в комбинации от различни цветове:
1 – лицева част – в светлосиньо на кафяви, бежови и
брик фигури, със стелка в бежово и външно ходило
от изкуствен материал в синьо, 2 – лицева част в
светлокафяво със светлосини, тъмносини и кафяви
фигури, стелката е бежова, а външното ходило е от
син изкуствен материал, представляващи сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете,
визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване
на опасни стоки и да отправят предупреждения
към потребителите за рисковете, които стоките
съдържат.
3. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
се защити животът и здравето на гражданите. Разпореждането, с което се допуска предварителното
изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП пред съда
в тридневен срок от съобщаването му, независимо
дали административният акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Д. Лазаров
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СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № 99
от 16 февруари 2010 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание,
проведено на 16 февруари 2010 г., обсъди въпроса
за удължаване срока за подаване на документи от
кандидатите в обявената процедура за издаване на
лицензии за телевизионна дейност за национални
програми, които могат да бъдат разпространявани
чрез електронна съобщителна мрежа за наземно
цифрово радиоразпръскване.
Съветът взе предвид, че в „Държавен вестник“,
бр. 12 от 12 февруари 2010 г., е обнародван Законът
за изменение и допълнение на Закона за радиото
и телевизията, който въвежда разпоредбите на Директива 89/552/ЕИО на Съвета от 3 октомври 1989
г. относно координирането на някои разпоредби,
формулирани в действащи закони, подзаконови и
административни актове на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност;
Директива 97/36/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 30 юни 1997 г. за изменение на Директива
89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на
някои разпоредби от законовите, подзаконовите и
административните актове на държавите членки,
отнасящи се до упражняването на дейности по телевизионно разпространение и Директива 2007/65/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
11 декември 2007 г. за изменение на Директива
89/552/ЕИО на Съвета относно координирането
на някои разпоредби, формулирани в действащи
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закони, подзаконови и административни актове
на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (ОВ, L 332/27 от 18
декември 2007 г.). Със ЗИД на ЗРТ се променят и
текстове, касаещи критериите за определяне размера на първоначалните и годишните лицензионни
такси, които следва да събира СЕМ, което налага
промени и в сега действащата ТТРТД. Изменят се
и някои изисквания към лицата, които могат да
кандидатстват за лицензия.
На следващо място Съветът реши част от документацията, която ще бъде подадена – по-специално
тази, изхождаща от кандидатите, като програмни
документи (програмен проект, програмна концепция, програмен профил и програмна схема) и
проект за бизнесплан, да бъде предоставена както
на хартиен, така и на електронен носител.
СЕМ счита, че лицата, които имат намерение
да участват в откритата с Решение № 1 от 7 януари
2010 г. (ДВ, бр. 6 от 2010 г.) процедура, следва да
имат възможност да се запознаят с настъпилите
законодателни промени, предвид което срокът за
подаване на документите, определен в посоченото
решение, се удължава с един месец – до 25 март 2010 г.
Съгласно разпоредбите на чл. 116е, ал. 2 ЗРТ
настоящото решение подлежи на публикуване в
в интернет страницата на Съвета и в „Държавен
вестник“.
Предвид горното и на основание чл. 32, ал. 1,
т. 18 във връзка с чл. 116е, ал. 1 и 2 от Закона за
радиото и телевизията Съветът за електронни медии реши да измени свое Решение № 1 от 7 януари
2010 г., с което обявява процедура за издаване на
лицензии за телевизионна дейност за създаване
на програми с национален обхват, предназначени
за разпространение чрез електронна съобщителна
мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване,
както следва:
Срок за подаване на документите: до 16,30 ч.
на 25 март 2010 г.
Всички документи се подават на хартиен носител, а програмните документи (програмен проект,
програмна концепция, програмен профил и програмна схема) и проектът за бизнесплан – както на
хартиен, така и на електронен носител.
Място за подаване на документите: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство. Документи,
подадени по пощата, не се приемат.
Всички останали условия в решение № 1 от
7 януари 2010 г. (ДВ, бр. 6 от 2010 г.) остават непроменени.
1576

И.д. председател: М. Вапцарова

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-2
от 18 януари 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. Твърдица, община Твърдица,
област Сливен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са
приети с протокол от 8.VІІ.2009 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Сливен.
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Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица
по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
1278

ЗАПОВЕД № РД-18-3
от 18 януари 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на гр. Гурково, община Гурково, област
Стара Загора.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 10.VІІ.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица
по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
1279

ЗАПОВЕД № РД-18-4
от 19 януари 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Странджа, община Болярово,
област Ямбол.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са
приети с протокол от 3.VІІ.2009 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Ямбол.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица
по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
1280

ЗАПОВЕД № РД-18-5
от 19 януари 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на гр. Две могили, община Две могили,
област Русе.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 26.ІХ.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Русе.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица
по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
1281

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-6
от 25 януари 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на гр. Мадан и с. Крушев дол, община
Мадан, област Смолян.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са
приети с протокол от 20.VІІ.2009 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Смолян.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица
по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
1282

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 747
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 2 във връзка с чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСПК, чл. 5,
7 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – Асеновград, реши:
І. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на обект – частна общинска
собственост – бивше училище в с. Патриарх Евтимово, община Асеновград, имот, актуван с АЧОС
№ 618 от 25.ІV.2001 г., представляващ ПИ кад.
№ 55590.111.193, с площ по КК 4910 кв. м, ведно с
построените в имота сгради № 111.193.1 – 2 етажа
с площ 429 кв. м, № 111.193.2 – 1 етаж с площ
129 кв. м, № 111.193.3 – 1 етаж с площ 48 кв. м, и
№ 111.193.4 – 2 етажа с площ 212 кв.м.
1. Началната тръжна цена е в размер 119 700 лв.
без ДДС. Цената се заплаща в левове изцяло при
сключване на приватизационния договор.
Собствеността върху обекта, предмет на търга, се
прехвърля след окончателното заплащане на цената.
2. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
3. Тръжната документация се закупува до 20ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в информационния център в

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

сградата на Община Асеновград, пл. Акад. Н. Хайтов 9, а се получава в стая 502 в срок до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация е 240 лв. (с ДДС).
4. Депозитът за участие в търга е в размер
15 000 лв. и се внася в срок до 20 -и я ден от
датата на обнародване решението в „Държавен
вестник“ по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
5. Срокът за подаване на предложения за участие в търга е до 16,30 ч. на 20-ия ден от датата на
обнародване решението в „Държавен вестник“ в
деловодството в информационния център на Община
Асеновград, пл. Акад. Н. Хайтов 9.
6. Огледи на обекта се извършват до изтичане на
срока за подаване на предложения всеки работен ден
до 12 ч. след закупуване на тръжната документация.
7. Търгът ще се проведе на 21-вия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ в
10 ч. в зала 601 в сградата на Община Асеновград,
пл. Акад. Н. Хайтов 9.
8. Ако дните по т. 3, 5 и 7 са неприсъствени,
датата на изтичане на срока, респективно на провеждане, на търга се счита първият присъствен ден.
ІІ. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея за продажба чрез
публичен търг с явно наддаване на обекта по т. І.
Председател: К. Трендафилов
1452

РЕШЕНИЕ № 750
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 2 във връзка с чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСПК, чл. 5,
7 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – Асеновград, реши:
І. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на обект – частна общинска
собственост – Парова централа в блок „ЕХО“
в Асеновград, ул. Ал. Стамболийски 41, ет. 1, с
кадастрален № 00702.527.54.3.41 с площ 54 кв. м,
актуван с АЧОС № 2 от 27.ІІ.1997 г.
1. Началната тръжна цена е в размер 32 560 лв.
без ДДС. Цената се заплаща в левове изцяло при
сключване на приватизационния договор. Собствеността върху обекта, предмет на търга, се прехвърля
след окончателното заплащане на цената.
2. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
3. Тръжната документация се закупува до 20-ия
ден от датата на обнародване решението в „Държавен вестник“ в информационния център в сградата
на Община Асеновград, пл. Акад. Н. Хайтов 9, а
се получава в стая 502 в срок до 16,30 ч. Цената на
тръжната документация е 240 лв. (с ДДС).
4. Депозитът за участие в търга е в размер
2000 лв. и се внася в срок до 20-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“ по
банкова сметка, посочена в тръжната документация.
5. Срокът за подаване на предложения за участие в търга е до 16,30 ч. на 20-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
в деловодството в информационния център на Община Асеновград, пл. Акад. Н. Хайтов 9.
6. Огледи на обекта се извършват до изтичане
на срока за подаване на предложения всеки работен ден до 12 ч. след закупуване на тръжната
документация.
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7. Търгът ще се проведе на 21-вия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ в
11 ч. в зала 601 в сградата на Община Асеновград,
пл. Акад. Н. Хайтов 9.
8. Ако дните по т. 3, 5 и 7 са неприсъствени,
датата на изтичане на срока, респективно на провеждане, на търга се счита първият присъствен ден.
ІІ. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея за продажба чрез
публичен търг с явно наддаване на обекта по т. І.
Председател: К. Трендафилов
1453

ОБЩИНА БАТАК
ЗАПОВЕД № 114
от 9 февруари 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 10, ал. 7 ЗНП, чл. 15, ал. 1, 2 и 4 ППЗНП и
Решение № 333 от 29.I.2010 г. на Общинския съвет – гр. Батак, преобразувам Сезонна целодневна
детска градина „Катя Ванчева“ – с. Фотиново, в
Целодневна детска градина „Катя Ванчева“, считано от 4.I.2010 г.
Определям численост на персонала – 5 щатни
бройки, от които – 2 педагогически и 3 непедагогически персонал.
Кмет: П. Паунов
1449

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 287
от 26 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Белослав,
одобрява ПУП – парцеларен план за местност „Чак
мак баир“ за обект „Ел. захранване НН – 20 kV и
нов водопровод ∅ 60 мм на ПИ 000038 в землището на с. Езерово, област Варна“, на „Екоинвест
Асетс“ – АД, във връзка с изграждане на обект
„Ел. захранване НН – 20 kV и нов водопровод
∅ 60 мм на ПИ 000038 в землището на с. Езерово,
област Варна“. Решението подлежи на обжалване
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез община Белослав пред Варненския
административен съд.
Председател: Ив. Сърмов
1323

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-09-7706-367
от 16 ноември 2009 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА нареждам:
І. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на селищно образувание местност „Акчелар“, зем
лище гр. Варна, община Варна, в частта относно
новообразувани имоти и регистрите към тях, както
следва:
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1. В изпълнение на решение № 462 от 7.ХІ.2007 г.
по адм. дело № 378/2007 на А дминистративен
съд – Варна, ІІІ отделение, 34 състав:
За НИ 337 с площ от 1231 кв. м по ПНИ на СО
„Акчелар“, землище гр. Варна, собствеността се
записва на Росен Павлов Милачков и Бистра Дякова Милачкова съгласно н.а. № 25, том LІХ, дело
№ 13307, вх. рег. № 18725 от 30.Х.2003 г.
2. В изпълнение на решение № 650 от 10.ХІІ.2007 г.
и решение № 714 от 20.ХІІ.2007 г. на Административен съд – Варна, ІІІ отделение, ХХХІІ състав, по
адм.дело № 420/2007, влязло в сила на 23.І.2008 г.:
За НИ 553 с площ от 1469 кв.м по ПНИ на СО
„Акчелар“, землище гр. Варна, собствеността се
записва на Мариана Асенова Киричева съгласно
описания в съдебното решение н.а. № 74, том ХІV,
дело 4072 от 31.VІІ.1990 г.
3. В изпълнение на съдебно решение № 566 от
26.ХІ.2007 г. по адм. дело № 740/2007 на Административен съд – Варна:
За НИ 742 с площ от 1236 кв.м в регистъра
се заличава „н-ци Иван Василев Билдеров“, като
собствеността се записва на Елка Василева Костадинова и Иван Василев Билдеров съгласно н.а.
№ 176, том ХVІІ, дело 11569 от 3.Х.1995 г.
ІІ. Одобрявам п лана на новообразу вани те
имоти на селищно образувание местност „Ваялар“, землище гр. Варна, община Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистрите към
тях, както следва:
1. В изпълнение на съдебно решение № 190 от
15.ІІ.2008 г. по адм.дело № 1284/2007 на Административен съд – Варна, влязло в сила на 19.ІІІ.2008 г.:
Заличават се НИ 433 и 462, като се новообразува
имот № 903 с площ от 1000 кв.м, като собствеността се записва на Христо Асенов Христов съгласно
н.а. № 130, том VІІ, рег.№ 7558, дело № 1124 от
21.Х.2004 г., вписан в СВ с вх. рег. № 23429 от
21.Х.2004 г., акт № 81, том LХХІХ, дело № 17859/2004
и съдебно решение № 190 от 15.ІІ.2008 г. по адм.
дело № 1284/ 2007 на Административен съд – Варна,
влязло в сила на 19.ІІІ.2008 г.
ІІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност „Траката“, землище Виница, община Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистрите към
тях, както следва:
1. В изпълнение на съдебно решение на ВОС
по адм.дело № 636/2006, потвърдено с решение
на Върховен административен съд по адм. дело
№ 6873/ 2007:
Новообразува се имот 662 с площ от 600 кв.м,
като собствеността се записва на Михаил Петров
Славов и Юлияна Добрева Славова за 1/2 ид.част и
на Димитър Маринов Димитров за 1/2 ид. част съг
ласно н.а. № 185, том ХХV, дело 6820 от 29.VІ.1996 г.
Новообразува се имот 663 с площ от 600 кв.м,
съобразен с изградените от ползвателя сгради и съществуващата материализирана на терена граница.
За имот 663 собствеността в регистъра се записва
на Славей Колев Христов съгласно н.а. № 159, том
LIV, дело 20034 от 30.ХІІ.1994 г.
Новообразува се имот 6857 с площ от 873 кв.м
за наследниците на Григор Василев Петков за 613
кв.м съгласно решение на ПК № 494 от 27.ІV.1998 г.
и наследниците на Васил Петков Събев за 260 кв.м
съгласно решение на ПК.
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І V. Одобрявам плана на новообразу ваните
имоти на селищно образувание местност „Перчемлията“, землище Виница, община Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистрите към
тях, както следва:
1. В изпълнение на съдебно решение на ВОС
№ 229 от 2.ІІІ.2006 г. по адм.дело № 6/2003:
Заличават се НИ 1192 и 1193, като се новообразуват следните имоти:
НИ 1340 с площ от 600 кв.м за Мария Димова
Павлова съгласно н.а. № 92, том ІХ, дело № 4558
от 29.ІІІ.1994 г.;
НИ 1341 с площ от 611 кв.м за наследниците
на Димитър Стойчев Димитров за 452 кв.м ид.
части съгласно решение на ПК и за наследниците
на Георги Киряков Божков за 159 кв.м ид. части
съгласно решение на ПК.
V. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност „Под село“,
землище с. Звездица, община Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистрите към
тях, както следва:
Кадастрален район 505:
1. В изпълнение на съдебно решение № 5746 от
6.VІ.2007 г. по адм.дело № 3329/2007 на ВАС – ІV
отделение:
В ПКП се извършват следните промени:
Образуват се нови граници за ПИ 163 (стар) по
ПКП, който става с площ от 1500 дка, като собствеността не се променя;
Образуват се нови граници за ПИ 164 (стар) по
ПКП, който става с площ от 1501 дка, като собствеността не се променя;
Образуват се нови граници за ПИ 169 (стар) по
ПКП, който става с площ от 1453 дка, като собствеността не се променя.
В ПНИ се извършват следните промени:
Образуват се нови граници за НИ 851, който
става с площ от 1501 кв.м, за наследниците на
Атанас Василев Маринов съгласно решение на ПК;
Образуват се нови граници за НИ 859, който
става с площ от 1453 кв.м, за наследниците на Каля
Стаматова Георгиева съгласно решение на ПК;
Образуват се нови граници за НИ 860, който
става с площ от 1500 кв.м, за наследниците на
Ради Сотиров Илиев съгласно съдебно решение
№ 5746 от 6.VІ.2007 г. по адм. дело № 3329/2007 на
ВАС – ІV отделение.
2. В изпълнение на съдебно решение № 366 от
19.ІV.2007 г. на ВОС по адм.дело № 1318/2004:
Заличават се 878, 879, 880, като се новообразуват
следните имоти:
НИ 505.943 с площ от 1530 кв.м за Илия Александров Димитров съгласно н.а. № 82, том VІ, дело
2208 от 1965 г., решение от 21.ХІ.1984 г. на ВРС – VІІ
състав, постановено по гр. дело № 209/1984 и съдебно решение № 366 от 19.ІV.2007 г. на ВОС по
адм. дело № 1318/ 2004.
НИ 505.944 с площ от 2088 кв.м за наследниците на Стоян Стойков Василев за 311 кв.м ид.
части, за наследниците на Иван Йорданов Станев
за 621 кв.м ид. части и за наследниците на Илия
Иванов Коларов за 1156 кв.м ид. части съгласно
решения на ПК.
Образуват се нови граници за НИ 505.877, който
става с площ от 1054 кв.м, като собствеността не
се променя.
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V І. Одобрявам плана на новообразу ваните
имоти на територия по § 4, ал. 3 ПЗР на ЗСПЗЗ,
включена в строителните граници на местност „Зеленика“, землище Галата, община Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистрите към
тях, както следва:
1. В изпълнение на съдебно решение № 1241 от
7.ХІ.2005 г. по адм. дело № 1891/2002 г. на ВОС,
влязло в сила на 20.ХІІ.2006 г.:
Заличават се НИ 3037 и 3070, като се новообразуват следните имоти:
НИ 3827 с площ от 784 кв.м за наследниците на
Димитър Алексиев Стаматов съгласно решение на
ПК № 354/10.VІ.1996 г. и съдебно решение № 1241
от 7.ХІ.2005 г. по адм.дело № 1891/2002 г. на ВОС,
влязло в сила на 20.ХІІ.2006 г.
НИ 3828 с площ от 600 кв.м за Иван Мирчев
Кенаров съгласно н.а. № 6/2000 г. и съдебно решение
№ 1241 от 7.ХІ.2005 г. по адм.дело № 1891/2002 г.
на ВОС, влязло в сила на 20.ХІІ.2006 г.
VІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност „Ракитника“, землище Галата, община Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистрите към
тях, както следва:
1. В изпълнение на съдебно решение № 1115
от 25.Х.2005 г. по адм. дело № 1897/2002 г. на
ВОС – ІІ състав:
Образуват се нови граници за НИ 685, който
става с площ от 692 кв.м, като собствеността се
записва на Румен Димов Патлеев съгласно н.а.
№ 81, том ІІ, рег. 734, дело 81 от 12.ІІІ.1999 г. и
съдебно решение № 1115 от 25.Х.2005 г. по адм.
дело № 1897/2002 г. на ВОС – ІІ състав.
Образуват се нови граници за НИ 686, който става
с площ от 646 кв.м, като собствеността се записва
на Георги Стаматов Георгиев и Даниела Христова
Георгиева съгласно н.а. № 138, том VІ, дело 517 от
2002 г. и съдебно решение № 1115 от 25.Х.2005 г. по
адм. дело № 1897/ 2002 на ВОС – ІІ състав.
VІІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност „Боровец-юг“, землище Галата, община Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистрите към
тях, както следва:
Кадастрален район 403:
1. В изпълнение на съдебно решение № 378 от
5.ІV.2006 г. на ВОС по адм.дело № 433/2004, влязло
в сила на 8.VІ.2006 г.:
Заличават се НИ 884, 885 и 4172, като се новообразуват следните имоти:
НИ 4419 с площ от 568 кв.м за наследниците на
Ради Александров Берчев съгласно н.а. № 9а, т. Х,
д. 3653 от 14.VІІІ.1967 г.;
НИ 4420 с площ от 778 кв.м за Александър
Николов Берчев съгласно н.а. № 189, т. ХVІІ, д.
5480 от 13.VІ.1975 г.;
НИ 4421 с площ от 815 кв.м за Илия Василев
Илиев съгласно протокол № 121 от 24.08.1988 г.
ІХ. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност „Ментеше“,
землище Владиславово, община Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистрите към
тях, както следва:
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1. В и зп ъ л нен ие н а с ъ де бно р ешен ие о т
15.VІ.2006 г. на ВОС по адм. дело № 779/2004,
влязло в сила на 4.VІІІ.2006 г.:
Заличават се НИ 437 и 1232, като се новообразуват:
НИ 1514 с площ от 120 кв.м за община Варна, с
начин на трайно ползване водни течения съгласно
съдебно решение от 15.VІ.2006 г. на ВОС по адм.
дело № 779/2004 г., влязло в сила на 4.VІІІ.2006 г.;
НИ 1515 с площ от 600 кв.м за наследниците
на Петър Симеонов Петров съгласно оценителен
протокол от 6.ІV.1994 г. и извършено плащане и
съдебно решение от 15.VІ.2006 г. на ВОС по адм.
дело № 779/2004, влязло в сила на 4.VІІІ.2006 г.;
НИ 1516 с площ от 372 кв.м за наследниците на
Георги Ангелов Стоянов и наследниците на Продан Ангелов Стоянов съгласно съдебно решение
от 15.VІ.2006 г. на ВОС по адм. дело № 779/2004,
влязло в сила на 4.VІІІ.2006 г.
2. В изпълнение на съдебно решение № 1096
от 9.VІІІ.2006 г. на ВОС по адм. дело № 934/2004,
влязло в сила на 19.ІХ.2006 г.:
Заличават се НИ 1113 и 1114, като се новообразуват:
НИ 189 с площ от 604 кв.м за наследниците на
Йордан Вълев Раданов съгласно оценителен протокол от 18.ХІ.1994 г., извършено плащане и съдебно
решение № 1096 от 9.VІІІ.2006 г. на ВОС по адм.
дело № 934/2004, влязло в сила на 19.ІХ.2006 г.;
НИ 1517 с площ от 344 кв.м за наследниците
на Димитър Тодоров Джерев съгласно решение
на ПК и съдебно решение № 1096 от 9.VІІІ.2006 г.
на ВОС по адм. дело № 934/2004, влязло в сила
на 19.ІХ.2006 г.;
НИ 1518 с площ от 610 кв.м за наследниците
на Димитър Тодоров Джерев съгласно решение
на ПК и съдебно решение № 1096 от 9.VІІІ.2006 г.
на ВОС по адм. дело № 934/2004, влязло в сила
на 19.ІХ.2006 г.;
НИ 1519 с площ от 3743 кв.м за наследниците
на Костадин Пеев Янев съгласно решение на ПК и
съдебно решение № 1096 от 9.VІІІ.2006 г. на ВОС по
адм. дело № 934/2004, влязло в сила на 19.ІХ.2006 г.
3. В изпълнение на съдебно решение № 1177
от 14.ХІ.2005 г. на ВОС по адм. дело № 935/2004
и решение № 170 от 16.ІІ.2006 г. на ВОС, влезли в
сила на 6.ІV.2006 г.:
Заличават се НИ 57 и 1027, като се новообразуват
следните имоти:
НИ 1542 с площ от 769 кв.м за Илия Неделчев
Кулев съгласно удостоверение № 92 от 6.І.1988 г.,
оценителен протокол от 18.ХІ.1994 г., извършено
плащане и съдебно решение № 1177 от 14.ХІ.2005 г.
на ВОС по адм.дело № 935/2004 и решение № 170 от
16.ІІ.2006 г. на ВОС, влезли в сила на 6.ІV.2006 г.;
НИ 1543 с площ от 220 кв.м за наследниците на
Кирил Станков Костадинов съгласно решение на
ПК № 751 от 3.ХІ.2000 г. и съдебно решение № 1177
от 14.ХІ.2005 г. на ВОС по адм. дело № 935/2004
и решение № 170 от 16.ІІ.2006 г. на ВОС, влезли в
сила на 6.ІV.2006 г.
Х. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на местност „Старите лозя“, землище с.Тополи,
община Варна, в частта относно новообразувани
имоти и регистрите към тях, както следва:
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1. В изпълнение на съдебно решение № 693
от 19.VІ.2006 г. на ВОС по адм.дело № 1075/2004,
влязло в сила на 3.VІІІ.2006 г.:
В ПКП се извършват следните промени:
За ПИ 81 (стар) по ПКП в регистъра се заличава
„неидентифициран собственик“, като собствеността
се записва на наследниците на Димитър Георгиев Гайдаров съгласно решение на ПК № 480 от
18.ІІІ.1998 г. и съдебно решение № 693 от 19.VІ.2006 г.
на ВОС по адм. дело № 1075/2004, влязло в сила
на 3.VІІІ.2006 г.
В ПНИ се извършват следните промени:
За НИ 220 с площ от 611 кв.м в регистъра се
заличава „неидентифициран собственик“, като
собствеността се записва на наследниците на Димитър Георгиев Гайдаров съгласно решение на ПК
№ 480 от 18.ІІІ.1998 г. и съдебно решение № 693
от 19.VІ.2006 г. на ВОС по адм. дело № 1075/ 2004,
влязло в сила на 3.VІІІ.2006 г.
2. В изпълнение на съдебно решение № 638
от 22.V.2006 г. на ВОС по адм. дело № 1033/2004,
влязло в сила на 4.VІІ.2006 г.;
В ПКП се извършват следните промени:
За ПИ 61 (стар) по ПКП в регистъра се заличава „Н-ци Илия Проданов Костадинов“, като собствеността се записва на наследниците на Калина
Янакиева Костадинова съгласно решение на ПК
№ 644 от 4.Х.1999 г. и съдебно решение № 638 от
22.V.2006 г. на ВОС по адм. дело № 1033/2004 г.,
влязло в сила на 4.VІІ.2006 г.;
За НИ 200 с площ от 488 кв.м в регистъра се
заличават „н-ци Илия Проданов Костадинов“,
като собствеността се записва на наследниците на
Калина Янакиева Костадинова съгласно решение
№ 644 от 4.Х.1999 г. на ПК – Варна, и съдебно
решение № 638 от 22.V.2006 г. на ВОС по адм.
дело № 1033/2004, влязло в сила на 4.VІІ.2006 г.
ХІ. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на местност „До стадиона“, землище с. Тополи,
община Варна, в частта относно новообразувани
имоти и регистрите към тях, както следва:
1. В изпълнение на съдебно решение на ВОС
№ 1164 от 10.ХІ.2005 г. по адм. дело № 643/2004,
влязло в сила на 31.ІІІ.2006 г.:
За НИ 50 с площ от 921 кв.м в регистъра се
заличава „Димитър Георгиев Гайдаров и Татяна
Стефкова Гайдарова“, като собствеността се записва
на „неидентифициран собственик“;
За НИ 192 с площ от 989 кв.м в регистъра се
заличава „неидентифициран“, като собствеността се
записва на „Димитър Георгиев Гайдаров и Татяна
Стефкова Гайдарова“ съгласно н.а. № 191, т. ХХІІІ,
д. 5920 от 17.VІ.1993 г. и решение на ВОС № 1164
от 10.ХІ.2005 г. по адм. дело № 643/2004 г., влязло
в сила на 31.ІІІ.2006 г.
2. В изпълнение на съдебно решение № 708
от 21.VІ.2006 г. на ВОС по адм.дело № 1083/2004,
влязло в сила на 18.VІІ.2006 г.
Образуват се нови имотни граници за следните
имоти:
НИ 53, който става с площ от 1000 кв.м, на Руска Стоянова Стойкова съгласно н.а. № 166, т. ІІІ,
дело 1442 от 5.V.1964 г. и съдебно решение № 287
от 22.ІІІ.2005 г. на ВОС по адм. дело № 1082/2004,
влязло в сила на 26.ІV.2005 г.
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НИ 56, който става с площ от 1000 кв.м, на Мавроди Стоянов Стойков съгласно н.а. № 166, т. ІІІ,
дело 1442 от 5.V.1964 г. и съдебно решение № 708
от 21.VІ.2006 г. на ВОС по адм. дело № 1083/2004,
влязло в сила на 18.VІІ.2006 г.
НИ 206 става с площ от 5968 кв.м за наследниците на Злата Стоянова Стойкова съгласно решение
на ПК № 575 от 18.ХІІ.1998 г. и съдебно решение
№ 708 от 21.VІ.2006 г. на ВОС по адм. дело № 1083
от 2004 г., влязло в сила на 18.VІІ.2006 г.
3. В изпълнение на съдебно решение № 917 от
19.VІІ.2006 г. на ВОС по адм. дело № 1081/2004,
потвърдено с решение на ВАС № 24 от 3.І.2007 г.
по адм. дело № 9260/2006.
Новообразуват се следните имоти:
НИ 215 с площ от 945 кв.м за Петка Железова
Михайлова съгласно н.а. № 153, т. ХХV, д. 9273
от 16.VІ.1994 г. и решение № 917 от 19.VІІ.2006 г.
на ВОС по адм. дело № 1081/2004, потвърдено с
решение на ВАС № 24 от 3.І.2007 г. по адм. дело
№ 9260/2006.
НИ 179 с площ от 5667 кв.м със съсобственици
Станка Русева Овчарова за 3/5 ид. ч. съгласно н.а.
№ 181 от 24.ХІІ.1965 г., т. ХІІ, д. 4975, Стоил Русев
Вълчев за 1/5 ид. ч. съгласно н.а. № 150 от 12.ІV.1966 г.,
т. ІV, д. 1381, Ангел Русев Вълчев за 1/5 ид. ч. съгласно н.а. № 151 от 12.ІV.1966 г., т. ІV, д. 1381.
ХІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на местност „Кайнака“, землище с.Тополи,
община Варна, в частта относно новообразувани
имоти и регистрите към тях, както следва:
1. В изпълнение на съдебно решение № 437 от
7.V.2007 г. на ВОС по адм. дело № 636/ 2004, влязло
в сила на 1.ХІ.2007 г.
В ПКП се извършват следните промени:
Образуват се нови граници за ПИ 33 (стар) по
ПКП, който става с площ от 1590 кв.м, за Станка
Русева Овчарова съгласно решение на ПК № 480 от
18.ІІІ.1998 г. и съдебно решение № 437 от 7.V.2007 г.
на ВОС по адм. дело № 636/2004, влязло в сила
на 1.ХІ.2007 г.
Образуват се нови граници за ПИ 34 (стар) по
ПКП, който става с площ от 700 кв.м за неидентифициран собственик.
В ПНИ се извършват следните промени:
Заличават се НИ 113 и 114, като се новообразуват
следните имоти:
НИ 246 с площ от 1590 кв.м за Станка Русева Овчарова съгласно решение на ПК № 480 от
18.ІІІ.1998 г. и съдебно решение № 437 от 7.V.2007 г.
на ВОС по адм. дело № 636/2004, влязло в сила
на 1.ХІ.2007 г.
НИ 247 с площ от 700 кв.м за неидентифициран
собственик съгласно съдебно решение № 437 от
7.V.2007 г. на ВОС по адм. дело № 636/2004, влязло
в сила на 1.ХІ.2007 г.
Проектите за ПНИ са изложени в Община Вар
на, отдел „Земеделие“, стая 1309.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител: Д. Симеонов
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ЗАПОВЕД № РД-09-7706-367/1
от 22 януари 2010 г.
На основание чл. 61, ал. 1 АПК и чл. 32, ал. 1 ЗА
допълвам Заповед № РД-09-7706-367 от 16.ХІ.2009 г.
на областния управител на област Варна, както
следва:
І. В установителната част на заповедта след т. 18
се добавят т. 19, 20, 21, 22:
„19. С решение № 693 от 19.VІ.2006 г. по адм.
дело № 1075/2004 Варненският окръжен съд отменя
заповед № РД-1-7706/9 от 14.І.2004 г. на областния
управител на област с административен център Вар
на, с която на основание § 4к, ал. 6 ПЗР ЗСПЗЗ
е одобрен ПНИ на м. „Старите лозя“, землище с.
Тополи, в частта относно имот 220.
С писмо вх. № РД-08-1000-3 от 12.ІІ.2008 г. от
кметство Тополи до комисията по чл. 28б, ал. 2
ППЗСПЗЗ е изпратен проект за изменение на ПНИ
на м. „Старите лозя“ в частта относно имот № 509.220,
възложен от Димитър Георгиев Гайдаров. С решение
№ 30 по протокол № 75 от 19.VІ.2008 г. комисията по
чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ приема представения проект.
20. С решение № 638 от 22.V.2006 г. по адм. дело
№ 1033/2004 г. Варненският окръжен съд отменя
заповед № РД-1-7706/9 от 14.І.2004 г. на областния
управител на област с административен център Вар
на, с която на основание § 4к, ал. 6 ПЗР ЗСПЗЗ
е одобрен ПНИ на м. „Старите лозя“, землище с.
Тополи, в частта за имот пл.№ 200.
С писмо вх. № РД-06-1000-50 от 5.ХІІ.2006 г.
от кметство Тополи до комисията по чл. 28б, ал. 2
ППЗСПЗЗ е изпратен проект за изменение на ПНИ на
м. „Старите лозя“ в частта относно имот № 509.200,
възложен от Димитричка Илиева Банкова. С решение
№ 32 по протокол № 75 от 19.VІ.2008 г. комисията по
чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ приема представения проект.
21. Със заповед № РД-1-7706(467) от 4.ХІІ.2002 г.
и заповед № РД-1-7706(68) от 11.ІІІ.2003 г. на
областния управител е одобрен ПНИ на м. „Боровец-юг“. Заповедта е обжалвана от Петранка
Кирилова Сидерова в качеството є на наследник
на Петър Еремиев Петров по отношение на стар
имот 270, в който попадат имоти 576, 577, 580, 581,
582, 583, 586, 3196, 3197, 3793, 4007 и 9615 по ПНИ.
Заповедта е отменена по отношение на тези имоти, без да са дадени изрични указания за начина,
по който следва да се коригира планът. По адм.
дело № 1413/2003 г. е назначена СТЕ, която дава
заключение, че имоти 3196 и 4007 по ПНИ попадат
в границите на стар имот № 270. С решение на
ВОС от 9.VІІ.2004 г. по адм. дело № 1413/2003,
влязло в законна сила на 10.ІХ.2004 г., е отменена
заповедта по отношение на имоти 576, 577, 580, 581,
582, 583, 584, 585 и 586. С решение на ВОС № 512
от 29.V.2007 г. по адм. дело 1413/2003 г., влязло в
сила на 23.VІІ.2007 г., е допусната поправка на ОФГ
в решението от 9.VІІ.2004 г., като в диспозитива
следва да се четат и ПИ 3196, 3197, 3793, 4007 и
9615 по ПНИ на м. „Боровец-юг“.
С молба вх.№ Г-УТ 94-И(212) от 28.Х.2005 г. Пенчо
Иванов Андреев, син на Иван Андреев Каров, представя
проект за изменение на ПНИ. Към преписката не е
приложено удостоверение за наследници. С решение
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№ 6 по протокол № 26 от 31.І.2006 г. комисията по
чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ приема представения проект,
като се заличават имоти 4007 и 4008 и се образуват
имот 578 с площ от 600 кв.м за наследниците на Иван
Андреев Каров, имот 4170 с площ от 426 кв. м за
„неидентифициран собственик“ и имот 4171 с площ
от 389 кв. м за Йордан Златев Спасов. Въз основа на
решението на комисията е издадена заповед № РД07-7706-272 от 2.Х.2007 г. на областния управител на
област Варна, с която е одобрено изменение на ПНИ,
съгласно която се заличават ПИ 4007 и 4008. Образуват
се ПИ 578 с площ от 600 кв.м за Иван Андреев Каров,
ПИ 4170 с площ от 426 кв. м за „неидентифициран
собственик“ и ПИ 4171 с площ от 389 кв.м за Йордан
Златев Спасов. Заповедта не е обжалвана.
С молба вх. № Г-УТ 94-П(47) 2005 г. от 1.Х.2007 г.
адв. Мариана Деведжиева като пълномощник на
наследниците на Петър Еремиев Петров представя
в район „Аспарухово“ при община Варна проект за
изменение на ПНИ досежно ПИ 3196 и 4007 съобразно влязлото в сила съдебно решение № 512 от
29.V.2007 г. по адм. дело № 1413/2003 на ВОС. С
решение № 2 по протокол № 79 от 1.VІІІ.2008 г. комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ приема за имот
3196 с площ от 1216,49 кв. м в регистъра да се заличи
„неидентифициран собственик“, като собствеността
да се запише на наследниците на Петър Еремиев
Петров, а относно искането за вписване в регистъра
за 4007, предвид наличието на заповед № РД-07-7706272 от 2.Х.2007 г., комисията взема решение за имот
4170 с площ от 426 кв.м в регистъра да се заличи
„неидентифициран собственик“, като собствеността се
запише на наследниците на Петър Еремиев Петров.
Решението на комисията относно имоти 3196 и 4170
е съобщено на заинтересуваните чрез обявление в
„Държавен вестник“ и няма постъпило възражение
в срока по чл.28б, ал.5 ППЗСПЗЗ.
22. С решение № 1 от 3.І.2008 г. по адм. дело
№ 671/2006 Варненският окръжен съд отменя заповед
№ РД-06-7706-20 от 24.І.2006 г. на областния управител на област Варна, с която е одобрен ПНИ на
СО м. „Траката“ в землището на Виница, в частта
относно записването на имот 2188.
Със заявление № УТ-94-Р-178 от 31.V.2007 г. Румяна
Стоянова Атанасова представя в район „Приморски“,
община Варна, проект за промяна на собствеността
в регистъра за имот 2188 по ПНИ на м. „Траката“. С
решение № 13 от протокол № 61 от 18.Х.2007 г. комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ не уважава искането,
предвид наличието на неприключило производство
по адм. дело № 671/2006 г. на ВОС за същия имот.
С молба № РД-06-7706-20(450) от 21.05.2008 г. до
областния управител Румяна Стоянова Атанасова
представя влязло в сила съдебно решение по адм.
дело № 671/2006 на ВОС и отправя искане да бъде
разгледана преписката за вписване в регистъра
за имот 2188, която не е била уважена с решение
№ 13 по протокол № 61 от 18.Х.2007 г. С решение
№ 14 по протокол № 79 от 1.VІІІ.2008 г. комисията
по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ е уважила молбата и е
приела за имот 2188 с площ от 1034 кв.м в регистъра да се заличи „Маргарита Славова Илиева“, като
собствеността се запише на наследниците на Никола
Ксенакиев Николов. Решението на комисията относно имот 2188 е съобщено на заинтересуваните чрез
обявление в „Държавен вестник“ и няма постъпило
възражение в срока по чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ.“
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БРОЙ 16

ІІ. В диспозитива на заповедта:
В раздел ІІІ „Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност
„Траката“, землище Виница, община Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистрите към тях,
както следва:“ след т. 1 се добавя т. 2, както следва:
„2. В изпълнение на съдебно решение № 1 от
3.І.2008 г. по адм. дело № 671/2006 на ВОС, влязло
в сила на 7.ІІІ.2008 г.
За НИ 2188 с площ от 1034 кв. м в регистъра се
заличава „Маргарита Славова Илиева“, като собствеността се записва на наследниците на Никола
Ксенакиев Николов съгласно съдебно решение № 1
от 3.І.2008 г. по адм. дело № 671/2006 на ВОС, влязло
в сила на 7.ІІІ.2008 г., и решение на ОСЗГ – Варна
№ 962 от 15.VІІ.2003 г.
В раздел VІІІ „Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност
„Боровец-юг“, землище Галата, община Варна, в
частта относно новообразувани имоти и регистрите
към тях, както следва: Кадастрален район 403“ след
т. 1 се добавя т. 2, както следва:
„2. На основание съдебно решение № 512 от
29.V.2007 г. на Варненския окръжен съд по адм.
дело № 1413/2003, влязло в сила на 23.VІІ.2007 г.:
За НИ 3196 с площ от 1216,49 кв. м в регистъра
се заличава „неидентифициран собственик“, като
собствеността се записва на наследниците на Петър
Еремиев Петров съгласно решение на ПК № 616 от
14.VІ.1999 г. и съдебно решение № 512 от 29.V.2007 г.
на Варненския окръжен съд по адм. дело № 1413/2003,
влязло в сила на 23.VІІ.2007 г.
За НИ 4170 с площ от 426 кв. м в регистъра
се заличава „неидентифициран собственик“, като
собствеността се записва на наследниците на Петър
Еремиев Петров съгласно решение на ПК № 616 от
14.VІ.1999 г. и съдебно решение № 512 от 29.V.2007 г.
на Варненския окръжен съд по адм. дело № 1413/2003,
влязло в сила на 23.VІІ.2007 г.
Заповед № РД-09-7706-367/1 от 22.І.2010 г. е
неразделна част от заповед № РД-09-7706-367/
16.ХІ.2009 г.
Проектите за ПНИ са изложени в Община Варна,
отдел „Земеделие“, стая 1309.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител: Д. Симеонов
1478

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 21
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Видин, реши:
Одобрява проект за „Изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване
на УПИ ІІІ „За театър“ в УПИ Х „За търговски
комплекс“ и промяна на улица от о.к. 6511 до о.к.
2074“ за имот с идентификатор 10971.501.269 по
кадастралната карта на гр. Видин.
Председател: Св. Славчев
1578
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ОБЩИНА КАРНОБАТ
РЕШЕНИЕ № 323
от 29 януари 2010 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)
на пътно кръстовище и пътна връзка за обект:
„Дегустационна къща – изба Карнобат“ в обхват
от главен път София – Бургас при км 431+145 до
поземлен имот № 000126 по КВС – с. Венец, община Карнобат.
Предесдател: Т. Ченешев

1454

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 451
от 21 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, чл. 4, ал. 2, чл. 31 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
и чл. 2, т. 3, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Костинброд,
реши:
І. Приема представения правен анализ и оценителски доклад на обект: „Застроен УПИ І – „Ресторант, сладкарница, магазин и обществени услуги“,
целият с площ от 2200 кв. м в кв. 10 по плана на
с. Понор, община Костинброд, заедно с построената в него едноетажна полумасивна сграда със
ЗП 131 кв. м и утвърждава тръжна документация.
ІІ. За обекта да се проведе публичен търг с явно
наддаване при следните тръжни условия:
1. предмет на търга – приватизация на обект „Застроен УПИ І – „Ресторант, сладкарница, магазин
и обществени услуги“, целият с площ 2200 кв. м в
кв. 10 по плана на с. Понор, община Костинброд,
заедно с построената в него едноетажна полумасивна сграда със ЗП 131 кв. м;
2. начална тръжна цена – 26 044 (без ДДС);
3. стъпка на наддаване – 10 % от началната
тръжна цена;
4. депозитът за участие и обезпечение на изпълнението е в размер 2604,40 лв., които се внасят по
сметка на община Костинброд до последния работен
ден преди провеждането на търга;
5. тръжната документация се закупува от Общинска администрация – Костинброд, ул. Охрид 1,
ет. 1, стая № 7, срещу 200 лв. за комплект, платени
в брой в касата на общината; началната дата за
закупуване на тръжна документация е първият
работен ден след обнародване на решението в
„Държавен вестник“, краен срок – 15-ият ден след
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
6. краен срок за подаване на предложенията
е 20-ият ден след обнародването на решението в
„Държавен вестник“ до 16 ч.;
7. оглед на обекта с представител на общината
ще може да се направи от 10-ия до 15-ия ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник“
след закупуване на тръжна документация;
8. търгът ще се проведе на първия работен ден
след изтичане на крайния срок за подаване на
предложения от 10 ч.
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ІІІ. Упълномощава кмета на общината да проведе
всички процедури по провеждане на търга, като
след приключването им внесе доклад на комисията
с предложена класация и проекта за приватизационен договор за одобрение от Общинския съвет.
1249

Председател: З. Йорданова

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 14
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 2 и чл. 31, ал. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал.1, т.1, чл.5 и 6 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – Кърджали, реши:
І. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, представляващ УПИ ХІІ, кв. 33 по
ПУП на Кърджали, ул. Крайбрежна, съставляващ
поземлен имот с идентификатор 40909.124.404 с
площ 440 кв.м, и начин на трайно ползване: за друг
обществен обект, комплекс, ведно с построената в
него двуетажна масивна сграда на бивша Здравна
служба със застроена площ 157 кв.м, с идентификатор
40909.124.404.1 по кадастрална карта на Кърджали.
Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 2437 от 16.ІІІ.2009 г., вписан в Службата
по вписванията под дв. вх. № 825 от 24.ІІІ.2009 г.,
парт. 44 2501 2502, акт 13, том 4, дело 619.
ІІ. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на имота в размер 66 100 лв. без ДДС.
ІІІ. Утвърждава тръжната документация, информационния меморандум и проекта на договора за
продажба като част от нея.
ІV. Търгът с явно наддаване за продажба на
имота по т. І да се проведе при следните условия:
1. начална тръжна цена на имота в размер
66 100 лв. и стъпка на наддаване 6610 лв.;
2. начин на плащане – еднократно в левове към
датата на сключване на договора; сделката подлежи
на облагане с ДДС;
3. място за закупуване на тръжна документация
и информационен меморандум – Общинска администрация Кърджали, бул. България 41, ет. 5, стая 512;
4. срок за закупуване на тръжна документация
и информационен меморандум – до 15-ия календарен ден след датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ срещу заплащане на такса
100 лв. след представяне на документ за самоличност;
в случай че тръжната документация се закупува от
името на друго лице, се представя и нотариално заверено пълномощно за закупуване на документацията;
5. депозит за участие в търга с явно наддаване – 30% от началната тръжна цена на обекта; краен
срок за внасяне на сумата по депозита – 20-ият
календарен ден след обнародване на решението в
„Държавен вестник“ по сметка, посочена в тръжната документация;
6. оглед на имота може да се извършва всеки
работен ден от 9 ч. до 16 ч. до изтичане на крайния
срок за внасяне на депозита след представяне на
документ за закупена тръжна документация;
7. срок за подаване на предложенията за участие в търга с явно наддаване – до 16 ч. на 25-ия
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календарен ден след обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в стая 512 на общината;
8. дата на провеждане на търга – на 26-ия календарен ден след обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 9,30 ч. в стая 409 на общината; ако денят е неработен, търгът да се проведе
на следващия работен ден;
9. при неявяване на участници на обявения търг
да се проведат повторни търгове с явно наддаване от
9,30 ч. на 33-ия, 40-ия и 47-ия календарен ден след
обнародване на решението в „Държавен вестник“
на същото място и при същите условия.
V. Забранява сключване на договори за дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване
на вземания и сключване на договори за кредити,
отнасящи се до имота.
VІ. Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия по организацията и провеждането на търга с явно наддаване и да сключи
договора за покупко-продажба.
Председател: С. Неджиб
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ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 285
от 27 януари 2010 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А ,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 1 от протокол № 7
от 17.XI.2009 г. на експертния съвет по устройство
на територията на община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – план за застрояване на ПИ № 001002 в землището на с. Дъбово,
община Мъглиж, който предвижда нискоетажно
жилищно строителство в имота – жилищна сграда
с обслужващи постройки, собственост на Атанас
Мирчев Матев. Решението подлежи на обжалване
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез община Мъглиж до Административен
съд – Стара Загора.
1317

Председател: Кр. Стойчев

РЕШЕНИЕ № 286
от 27 януари 2010 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А ,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 2 от протокол № 7
от 17.XI.2009 г. на експертния съвет по устройство
на територията на община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – план за застрояване на ПИ № 624026 в местността „Лагера“ в
землището на гр. Мъглиж, община Мъглиж, който
предвижда изграждане на фотоволтаична централа,
собственост на Стойо Стефанов Терзиев. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез община
Мъглиж до Административен съд – Стара Загора.
Председател: Кр. Стойчев
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РЕШЕНИЕ № 287
от 27 януари 2010 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А ,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 4 от протокол № 7
от 17.XI.2009 г. на експертния съвет по устройство
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на територията на община Мъглиж Общинският
съвет – г р. Мъгли ж, одобрява П У П – план за
застрояване на ПИ № 618036 и ПИ № 618042 в
местността „Лагера“ в землището на гр. Мъглиж,
община Мъглиж, който предвижда изграждане
на фотоволтаична централа, собственост на „Невен“ – ООД, Стара Загора. Решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Мъглиж до
Административен съд – Стара Загора.
Председател: Кр. Стойчев
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РЕШЕНИЕ № 288
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и Решение № 5 от протокол № 7 от
17.XI.2009 г. на експертния съвет по устройство на
територията на община Мъглиж Общинският съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – план за застроя
ване на ПИ № 125008 в землището на с. Дъбово,
община Мъглиж, който предвижда изгражадане
на фотоволтаична централа, собственост на „Ивони“ – ЕООД. Решението подлежи на обжалване
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез община Мъглиж до Административен
съд – Стара Загора.
Председател: Кр. Стойчев
1320

РЕШЕНИЕ № 289
от 27 януари 2010 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А ,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т и Решение № 3 от протокол № 7
от 17.XI.2009 г. на експертния съвет по устройство
на територията на община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – парцеларен
план за обект: Външно електрозахранване за ПИ
№ 000295, местност „Каракос“ в землището на
гр. Мъглиж, община Мъглиж, който предвиж да
свързване на обекта с националната електрическа
мрежа, собственост на „БИГ къмпани“ – ООД.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
ч р е з о б щ и н а Мъ г л и ж д о А д м и н и с т р а т и в е н
съд – Стара Загора.
Председател: Кр. Стойчев
1321

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 505
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии – „Електропровод“ до имот № 028063,
собственост на „Едоардо Миролио“ – ЕООД, и
„Водопровод“ до имот № 030054, собственост на
„Нови лозя Еленово“ – ЕООД.
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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 Нова Загора
до Административен съд – Сливен.
Председател: С. Стойчев
1324

РЕШЕНИЕ № 506
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура „Външно ел. захранване на Базова
станция „В8 3797 – В“ в имот № 035016 в землище
с. Баня, община Нова Загора“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Нова Загора
до Административен съд – Сливен.
Председател: С. Стойчев
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ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 843
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във
връзка с чл. 6, ал.1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на недвижим нежилищен имот: застроен урегулиран поземлен имот с площ 5760 кв.м,
отреден за детска градина, намиращ се в кв. 20
по плана на с. Бохот, и построените в него: едноетажна сграда (бивше училище) със застроена
площ 416,00 кв.м и полумасивна сграда, състояща
се от две стаи и коридор с площ 63,00 кв.м, при
граници на имота: север – улица ОК 184 – ОК
183; юг – улица ОК 187 – ОК 182; изток – улица
ОК 183 – ОК 182; запад – улица ОК 187 – ОК 184,
при начална тръжна цена 45 000 лв. без ДДС и
стъпка на наддаване 3000 лв. Имотът е актуван с
Акт за частна общинска собственост № 35299 от
3.ХІІ.2008 г., вписан в Агенцията по вписванията
под № 125 от 12.ХІІ.2008 г., том 60, рег. № 22035.
1.1.Определя депозит за участие в търга в размер
4500 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
33-ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка,
посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в Център за административно обслужване на
Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер 150 лв. (без ДДС)
или с платежно нареждане по сметка IBAN BG31
UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код на
плащане 44 7000 в УниКредит Булбанк, клон гр.
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок до
28-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
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1.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника в
Център за административно обслужване на Община
Плевен в срок до 17,30 ч. на 33-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 36-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на Община Плевен на
ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
1.5.1. срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник“;
1.5.2. срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“;
1.5.3. търгът да се проведе от 13,30 ч. на 66ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и 1.5.1 до 1.5.3
се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича в следващия след него
присъствен ден.
1.7. Оглед на обекта да се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в общината,
отдел „ОПКП“.
1.8. Достигнатата на п ублични я т ърг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор за
продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета на
общината протокола от търга. Възлага на кмета на
общината в срок 3 работни дни след получаването
на протокола от проведения търг да определи със
заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга
участник.
Председател: Г. Спартански
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РЕШЕНИЕ № 844
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във
връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и
3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим нежилищен имот – масивна
четириетажна сграда – общежитие на четири етажа
и сутерен със застроена площ 747,50 кв. м, външни
стълбища със застроена площ 25,80 кв. м и котелно
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със съоръжения към него с площ 160,40 кв. м, или
обща разгъната застроена площ – 3923,70 кв. м
без построения трафопост с площ – 48,20 кв. м
(по акт за частна общинска собственост № 30595
от 19.I.1996 г. имотът е с обща застроена площ
4100 кв. м), построен през 1983 г. в кв. 2, ПИ ІІ по
плана на с. Беглеж, община Плевен, при съседи:
от изток – физкултурна площадка на ОУ „Васил
Левски“; от запад – улица; от север – река; от
юг – улица, при начална тръжна цена 150 000 лв.
без ДДС и стъпка на наддаване 10 000 лв. Имотът
се продава с право на строеж. Към общежитието
има движимо имущество. Имотът е описан в акт за
частна общинска собственост № 30595 от 19.I.1996 г.,
вписан в Агенцията по вписванията под № 72 от
12.VI.2008 г., том ХХV, рег. № 9593.
1.1. Определя депозит за участие в търга в размер
15 000 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
30-ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка,
посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в Център за административно обслужване на
община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ
за платена такса в размер 150 лв. (без ДДС) или
с платежно нареждане по сметка № IBAN BG31
UNCR 9660 3211 9710 16, код на плащане 44 7000,
BIC UNCRBGSF в „УниКредит Булбанк“, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок до
25-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Цент ър за административно обслу ж ване на
община Плевен, в срок до 17,30 ч. на 30-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Оглед на обекта да се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при община Плевен.
1.5. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 33-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на община Плевен, ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
1.6.1. срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 55-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“;
1.6.2. срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 60-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“;
1.6.3. търгът да се проведе от 13,30 ч. на 63ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.7. Сроковете по т. от 1.1 до 1.5 и 1.6.1 до 1.6.3
се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича в следващия след него
присъствен ден.
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1.8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45, ал. 5,
т. 2 ЗДДС.
2. Възлага на кмета на община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
Председател: Г. Спартански
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РЕШЕНИЕ № 845
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във
връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и
3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на недвижим имот: застроено дворно
място, съставляващо парц. І, кв. 26 по плана на с.
Горталово, с площ 6705 кв. м, заедно с построената
в него през 1928 г. масивна едноетажна училищна
сграда със застроена площ 392,00 кв. м, състояща
се от 4 класни стаи, коридор, учителска стая, антре
и три мазета, заемащи 140 кв. м, намиращо се в с.
Горталово, община Плевен, при граници на имота:
от югозапад – улица и от всички други страни – общинска мера, при начална тръжна цена 677 000 лв.
(без ДДС) и стъпка на наддаване 5000 лв.
Имотът е описан в Акт за частна общинска
собственост № 31440 от 28.V.1999 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 108 от 28.V.2008 г., том
ХХІІ, рег. № 8616.
1.1. Определя депозит за участие в търга в размер
6700 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
30-ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка,
посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в Център за административно обслужване на
Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер 150 лв. (без ДДС)
или с платежно нареждане по сметка IBAN BG31
UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF в УниКредит Булбанк, клон гр. Плевен, всеки работен
ден до 16,30 ч., в срок до 25-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника в
Център за административно обслужване на Община
Плевен в срок до 17,30 ч. на 30-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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1.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 33-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия, но със следните срокове:
1.5.1. срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 55-ия ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник“;
1.5.2. срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 60-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“;
1.5.3. търгът да се проведе от 10 ч. на 63-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен,
ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45, ал. 5,
т. 1 ЗДДС.
1.8. Сроковете по т. от 1.1 до 1.5 и 1.5.1 до 1.5.3
се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича в следващия след него
присъствен ден.
2. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор за
продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета на
общината протокола от търга. Възлага на кмета на
общината в срок 3 работни дни след получаването
на протокола от проведения търг да определи със
заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга
участник.
Председател: Г. Спартански
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РЕШЕНИЕ № 850
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3,
ал. 2, изр. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 2,
чл. 26, ал. 1 и 2 и чл. 31, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Допълва списъка, приет с Решение № 581
от 9.Х.2002 г. на Общинския съвет – гр. Плевен, в
т.ІІ.3 със следния недвижим имот: масивна едноетажна сграда с идентификатор 56722.660.302.11, със
застроена площ 49 кв. м в Плевен, ул. Даскал Димо
7 (стар идентификатор УПИ І, кв. 352).
2. Открива процедура за приватизация чрез публичен търг на общински нежилищен имот: масивна
едноетажна сграда с идентификатор 56722.660.302.11,
със застроена площ 49 кв. м, с предназначение: за
друг вид обществена сграда, разположена в поземлен
имот с идентификатор 56722.660.302, построена през
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1981 г., намираща се в Плевен, ул. Даскал Димо 7
(стар идентификатор УПИ І, кв. 352). Обектът се
продава с отстъпено право на строеж. Граници на
имота: от изток – трафопост № 313; запад, север
и юг – двор. Имотът е актуван с Акт за частна
общинска собственост № 31378 от 29.ІІІ.1999 г.,
вписан в Агенцията по вписванията под № 22 от
14.ХІІ.2009 г., том 41, рег. № 16822.
3. Възлага на кмета на общината да извърши
необходимите правни и фактически действия за
провеждане на съответните процедури по реда на
чл.5, ал.2, т.5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката на
приватизация или със следприватизационен контрол,
включително процесуално представителство, за
възлагане анализ на правното състояние и приватизационна оценка на имота, както и да сключи
съответните договори със спечелилите участници
в проведените процедури.
Председател: Г. Спартански
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РЕШЕНИЕ № 851
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 58,
ал. 2, т. 3 и ал. 3, чл. 60, ал. 1, т. 1 от Закона за
концесиите, чл. 91, ал. 1 и 2 от Правилника за
прилагане на Закона за концесиите, Решение № 694
от 31.VIII.2009 г. на Общинския съвет – Плевен, за
откриване на процедура за предоставяне на концесия, протоколи от 7.IX.2009 г. и 4.XI.2009 г. на
комисия, назначена със Заповед № РД-10-1123 от
4.IX.2009 г. на кмета на община Плевен, за провеждане на процедура за предоставяне на концесия
и доклад от кмета на община Плевен Общинският
съвет – Плевен, реши:
1. Прекратява процедура за предоставяне на концесия за обект – публична общинска собственост,
представляващ плувен комплекс, собственост на
община Плевен, представляващ УПИ VIII, кв. 617
по плана на Плевен, с предмет: „Реконструкция,
управление и поддържане на плувен комплекс,
собственост на община Плевен, представляващ
УПИ VIII, кв. 617 в Източна индустриална зона
по плана на Плевен“. Процедурата се прекратява
поради непостъпили оферти на основание чл. 60,
ал. 1, т. 1 от Закона за концесиите.
2. Възлага на кмета на общината да предприеме
последващите съгласно закона действия.
3. Решението може да се обжалва относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита
на конкуренцията по реда на глава единадесета от
Закона за концесиите.
Председател: Г. Спартански
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РЕШЕНИЕ № 852
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във
връзка чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
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1. Обявява нов търг с явно наддаване на недвижим имот: сграда за обществено хранене – ресторант до хотелско общежитие, съставляващ имот
56722.656.493.3 по кадастрален план на гр. Плевен,
със застроена разгъната площ (РЗП) 1611 кв. м,
в т. ч. ресторант със застроена площ 831 кв. м, и
складово сутеренно помещение със застроена площ
780 кв. м, намиращ се в ж. к. Сторгозия, попадаща в поземлен имот 56722.656.493, при съседи: от
изток – двор; от запад – хотел; от север – двор; от
юг – двор, при начална тръжна цена 500 000 лв. и
стъпка на наддаване 25 000 лв. Имотът се продава
с отстъпено право на строеж и със съответните
части от общите части и общите помещения на
сградата, която е в режим на хоризонтална етажна
собственост с другите секции на хотелския комплекс. Имотът е описан в Акт за частна общинска
собственост № 30117 от 31.V.1993 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 3 от 10.V.2008 г., том
ХІХ, рег. № 7411.
1.1. Определя депозит за участие в търга в размер
50 000 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
33-ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка,
посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в Център за административно обслужване на
Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ
за платена такса в размер 150 лв. (без ДДС) или с
платежно нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR
9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код на плащане
44 7000 в УниКредит Булбанк, клон гр. Плевен, всеки
работен ден до 16,30 ч. в срок до 28-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника в
Център за административно обслужване на Община
Плевен в срок до 17,30 ч. на 33-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 36-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия, но със следните срокове:
1.5.1. срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник“;
1.5.2. срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“;
1.5.3. търгът да се проведе от 10 ч. на 66-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен,
ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и 1.5.1 до 1.5.3 се
определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният
ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и
срокът изтича в следващия след него присъствен ден.
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2. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор за
продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета на
общината протокола от търга. Възлага на кмета на
общината в срок 3 работни дни след получаването
на протокола от проведения търг да определи със
заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга
участник.
Председател: Г. Спартански
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ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 165
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127,
ал. 6 ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 2 от Правилника за
прилагане на ОУП на община Приморско и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА и съгласно решение по т. 2 на
ОЕСУТ, гр. Приморско, прието с протокол № 9
от 1.Х.2009 г. на ОЕСУТ, Общинският съвет – гр.
Приморско, одобрява проект за изменение на ОУП
за поземлени имоти – поземлен имот № 76, ПИ
№ 25, ПИ № 52, ПИ № 35 в местността Чифтелия
та по плана на землището на с. Веселие, община
Приморско, с цел предвиждане на застрояване за
вилни нужди, при спазване на следните показатели
за застрояване съгласно чл. 29 от Наредба № 7 за
правила и нормативи на устройство на отделните
видове територии и устройствени зони, а именно:
плътност на застрояване – до 40 %, Кинт. – до 0,8,
Позел. – 50 %, Нк = 7 м, Нбило = 9,50 м, като се
предвиди индивидуално застрояване в отделните
ПИ с максимална застроена площ на строително
петно до 1000 кв. м.
Председател: Пл. Георгиев
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ОБЩИНА СИМИТЛИ
РЕШЕНИЕ № 449
от 26 януари 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 3 от протокол № 15
от 17.ХІІ.2009 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията при Община Симитли
Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на разпределителен газопровод Ф 150 от АГРС „Симитли“ до
поземлен имот № 002026 в местност Чикалица,
землище на с. Полето, община Симитли, което
трасе засяга следните имоти: имот № 000092 – зем
л и ще на с. Поле т о, о бщ и на С и м и тл и; и мо т
№ 000098 – землище на с. Полето, община Симитли; имот № 000106 – землище на с. Полето,
община Симитли; имот № 000107 – землище на с.
Полето, община Симитли; имот № 002022 – мест-
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ност Чикалица, землище на с. Полето, община
Симитли; имот № 002023 – землище на с. Полето, община Симитли; имот № 003005 – местност
Лъжово поле, землище на с. Полето, община Симитли; имот № 003006 – местност Лъжово поле,
землище на на с. Полето, община Симитли; имот
№ 003011 – местност Лъжово поле, землище на с.
Полето, община Симитли; имот № 003012 – местност Лъжово поле, землище на с. Полето, община
Симитли; имот № 003076 – землище на с. Полето,
община Симитли; имот № 003079 – землище на с.
Полето, община Симитли; имот № 003080 – зем
л и ще на с. Поле т о, о бщ и на С и м и тл и; и мо т
№ 003081 – местност Лъжово Поле, землище на
с. Полето, община Симитли; имот № 055072 – землище на с. Полето, община Симитли, и имот
№ 055155 – местност Лъжово поле, землище на с.
Полето, община Симитли.
2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите правни и фактически действия
по изпълнението на решението.
Председател: Св. Атанасовска
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устройствен план – план за застрояване, плансхеми и парцеларен план за електрозахранване и
водоснабдяване и комуникационно-транспортен
план – коригиран проект за поземлени имоти с
№ 77195.213.18, 77195.213.19 и 77195.213.20, местност
Увата по кадастралната карта на гр. Хасково.
За поземлени имоти 77195.213.18, 77195.213.19 и
77195.213.20, местност Увата, гр. Хасково, се определя предназначение „за складове за промишлени
стоки“ при следните показатели на застрояване:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м; плътност
на застрояване (Пзастр.) – до 80 %; коефициент на
интензивност (Кинт.) – до 2,5; минимална озеленена
площ – 20%; начин на застрояване – свободно (е).
Предвиденото застрояване да отстои на най-малко
5 м от североизточните, южните и югозападните
имотни граници. Линиите на застрояване и разположението на мрежите и сервитутните зони са
съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Хасково пред
Хасковския административен съд.
Председател: Д. Делчев

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 466
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл.129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал.1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, одобрява подробен
устройствен план – план за застрояване, план-схеми и парцеларни планове за електрозахранване и
водоснабдяване и транспортно-комуникационен
план за поземлен имот с № 77195.215.5, местност
Увата по кадастралната карта на гр. Хасково.
За позем лен и мо т № 77195.215.5 се оп редел я
предназначение „за складови дейности – склад
за строителни материали и промишлени стоки,
гаражи и административно обслужване“ при следните показатели на застрояване: етажност – 1 до
3 етажа, височина 3 – 10 м; плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %; коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5; минимална озеленена
площ – 20 %; начин на застрояване –свободно (е).
Ограничителната строителна линия да отстои
на 25 м от края (ръба) на платното за движение
съгласно чл. 6 и 26 от Закона за пътищата.
Предвиденото застрояване да отстои на най-малко
3 м от южната имотна граница. Линиите на застрояване и разположението на мрежите и сервитутните
зони са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Хасковския административен съд.
Председател: Д. Делчев
1311
РЕШЕНИЕ № 467
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, одобрява подробен
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РЕШЕНИЕ № 468
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Хасково, одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване, план-схема и парцеларен
план за електрозахранване, комуникационно-транспортен план и парцеларен план за пътна връзка за
поземлен имот № 77195.338.8, местност Сучукмаз
по кадастралната карта на гр. Хасково. За поземлен
имот 77195.338.8, местност Сучукмаз, гр. Хасково, се
определя предназначение „за складове и помещения
за опаковане на изсушени плодове“ при следните
показатели на застрояване: етажност – 1 до 3 етажа, височина – до 10 м; плътност на застрояване
(Пзастр.) – до 80 %; коефициент на интензивност
(Кинт.) – до 2.5; минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно (е). Ограничителните строителни линии отстоят на 25 м от края
(ръба) на платното за движение съгласно чл. 6 и 25
от Закона за пътищата. Линиите на застрояване и
разположението на мрежите и сервитутните зони са
съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Хасковския административен съд.
Председател: Д. Делчев
1313

РЕШЕНИЕ № 469
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150 ЗУТ Общинск и ят съвет – гр. Хасково, одобрява подробен
устройствен план – специализирани схеми и пар-

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

целарен план за водоснабдяване, канализация и
външно ел.захранване на жилищна сграда с ателие,
офиси и гаражи, намираща се в поземлен имот
№ 77195.424.17, местност Идимирли, землище гр.
Хасково, изработени на основание чл. 112, ал. 2,
т. 10 ЗУТ. Разположението на мрежите и сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Хасковския административен съд.
Председател: Д. Делчев
1314

РЕШЕНИЕ № 470
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 във
връзка с чл. 112, ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Хасково, одобрява подробен устройствен план – изменение на план за застрояване за
поземлен имот № 77195.737.401, местност Казан
топра, гр. Хасково. Конкретното предназначение
на поземлен имот 77195.737.401, м. Казан топра,
гр. Хасково, е „за жилищни нужди“ при следните
показатели на застрояване за имота: етажност – до 3
етажа, височина – до 10 м; плътност на застрояване
(Пзастр.) – до 60 %; коефициент на интензивност
(Кинт.) – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %;
начин на застрояване – свободно (е); линиите на
застрояване са съгласно графичната част на проекта. Подробният устройствен план – план-схемата и
парцеларният план са за изместване на съществуващ
ел.провод, преминаващ през имот № 77195.737.401.
Разположението на мрежите и сервитутните зони
са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Хасковския административен съд.
Председател: Д. Делчев
1315
РЕШЕНИЕ № 471
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Хасково, одобрява подробен устройствен
план – план-схема и парцеларен план за външно
електрозахранване на приемо-предавателна станция
РД 296_А, намираща се в поземлен имот 000305,
местност Горна Кюприя, землище с. Криво поле,
община Хасково, изработен на основание чл. 112,
ал. 2, т. 10 ЗУТ. Разположението на мрежите и
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Хасковския административен съд.
Председател: Д. Делчев
1316

ВЕСТНИК

БРОЙ 16

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 540
от 29 януари 2010 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 № 455 от 25.ІХ.2009 г. Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
1. Продажбата на общински нежилищен имот
на бул. Славянск и 5 в Шу мен с идентификатор 83510.674.8.1.60, в сграда с идентификатор
83510.674.8.1, попадаща в поземлен имот с идентификатор 83510.674.8 по кадастралната карта на
гр. Шумен, съответстващ на УПИ І „Жилищно
строителство“ в кв. 284 по действащия ПУП на гр.
Шумен съгласно АОС № 2707, да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2.Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 172 000 лв.; цената
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 17 200 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 общината 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-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“; предложенията се подават в стая № 204
на общината;
2.7. посещения и огледи 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
общината;
2.8. търгът ще се проведе на 22-ия ден считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в 10 ч. в зала № 363 на общината;
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. 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.
Председател: Д. Русева
1322

БРОЙ 16

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № ХХХ-12
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Ямбол, одобрява
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за прокарване на кабел 20 kV за резервно
ел. захранване на Предприятие за сладолед и млечни
продукти – ПИ 87374.32.958 по кадастралната карта
на Ямбол, м. „Пумпалово дере“. Заинтересуваните
лица могат да обжалват решението в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Ямбол до Административен съд – Ямбол.
Председател: Г. Миланов

ВЕСТНИК

съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищна подготовка допускам
предварително изпълнение на заповедта.
Изпълнението на заповедта възлагам на началник
отдел „Образование“, а контрола по изпълнението
му – на ресорния заместник-кмет по образованието
на Община Руен.
Кмет: И. Осман
1388

ОБЩИНА С. СИТОВО,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 10
от 29 януари 2010 г.

1397

ОБЩИНА С. НИКОЛА КОЗЛЕВО,
ОБЛАСТ ШУМЕН
ЗАПОВЕД № РД-15
от 12 януари 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 7
ЗНП и чл. 15, ал. 1 ППЗНП във връзка с решение
№ 81 по протокол № 12 от 17.ХІІ.2009 г. на Общинския съвет – с. Никола Козлево, нареждам:
1. Да се закрие ЦДГ „Детелина“, с. Цани Гинчево, считано от датата на обнародване в „Държавен
вестник“ на заповедта.
2. Трудовите правоотношения с персонала на
ЦДГ „Детелина“, с. Цани Гинчево, да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
3. Децата да бъдат пренасочени към най-близкото учебно заведение в общината – ЦДГ „Зорница“,
с. Никола Козлево.
4. Приемането и съхранението на задължителната
училищна документация и архива на ЦДГ „Детелина“, с. Цани Гинчево, да се извърши от директора
ЦДГ „Зорница“, с. Никола Козлево.
Кмет: Т. Каракаш
1519

ОБЩИНА С. РУЕН,
ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № 11
от 13 януари 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 7
и 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1, 2 и 4 ППЗНП в изпълнение
на решение № 178 на Общинския съвет – с. Руен,
по протокол № 21 от 15.ХІІ.2009 г. нареждам:
1. Да се открие Целодневна детска градина за
деца от 3- до 6-годишна възраст с адрес с. Снягово,
община Руен, област Бургас.
2. Детската градина своевременно да бъде снабдена със задължителната учебна документация.
3. Дейността на детската градина финансово да
се обезпечи чрез общинския бюджет.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК във връзка
с необходимостта от осигуряване на условия за
отглеждане, възпитаване и обучение на децата в
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На основание чл. 21, ал.1 , т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 и чл. 128, ал. 13 ЗУТ и Решение на експертен
съвет с протокол № 1 от 21.І.2010 г. Общинският
съвет – с. Ситово, одобрява подробен устройствен
план – ПЗ за поземлен имот № 004080 в землището
на с. Искра, ЕК АТТЕ 32839, община Ситово, област
Силистра, за промяна на предназначението на земеделска земя и изграждане на „Базова станция GSM/
UMTS № 4540 на Глобул“. Възложители – Шенол
и Виждан Шакирови – собственици, и наематели
„Космо България Мобайл“ – ЕАД, София.
Председател: Р. Кязим
1450
177. – Агенцията за приватизация на основание
чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСПК, § 2 от допълнителните
разпоредби на Закона за сделките с компенсаторни
инструменти, чл. 22, 45а, чл. 45б, ал. 1 и 2 и чл. 45е
от Наредбата за условията и реда за организиране и
провеждане на централизирани публични търгове за
продажба на акции – собственост на държавата, във
връзка с договор № 24 от 17.11.2003 г. за възлагане
на техническото изпълнение на централизирани
публични търгове, сключен с „БФБ – София“ – АД,
и Решение № 117 от 21.02.2003 г. на МС (ДВ, бр. 20
от 2003 г.) за приемане на годишен списък на търговските дружества с държавно участие в капитала,
при приватизацията на които се допуска плащане
с непарични платежни средства през 2003 г., Решение № 855 от 08.12.2003 г. (ДВ, бр. 109 от 2003 г.),
Решение № 974 от 11.12.2004 г. (ДВ, бр. 111 от
2004 г.), Решение № 424 от 02.07.2008 г. (ДВ, бр. 73
от 2008 г.) и Решение № 576 от 01.07.2009 г. (ДВ,
бр. 72 от 2009 г.) на МС за изменение и допълнение
на Решение № 117 от 21.02.2003 г. на МС, Решение
№ 2253-П от 15.04.2003 г., Решение № 2611-П от
15.01.2004 г., Решение № 2653-П от 16.02.2004 г., Решение № 2681-П от 10.03.2004 г., Решение № 2722-П
от 13.04.2004 г., Решение № 2886-П от 09.09.2004 г.,
Решение № 2935-П от 08.12.2004 г., Решение № 3015П от 22.06.2005 г., Решение № 3047-П от 11.11.2005 г. ,
Решение № 3058-П от 28.02.2006 г.,Решение № 3081-П
от 09.08.2006г., Решение № 3177-П от 17.03.2008 г.,
Решение № 3203-П от 21.04.2009 г., Решение № 3210П от 10.11.2009 г., Решение № 3212-П от 29.01.2010 г.
и протоколно решение №12919 от 16.02.2010 г. на
ИС на АП обявява:

2

BG101013592

BG115006871

7 „ЗИИУ „СТАНДАРТ“ Б Л А Г О Е В - 101013592
( З М М – Б Л А Г О Е В - ГРАД
ГРАД) – АД

ПЛОВДИВ

ТРОЯН

8 „КРЕПЕЖНИ
ИЗДЕЛИЯ“ – АД

9 „ЛЕСОПЛАСТ“ – АД
BG106036965
BG112004064

10 „МЛЕЧНА ПРОМИШ- БЯЛА СЛА- 106036965
ЛЕНОСТ“ – АД
ТИНА

11 „НОВАЛИС“ (МЕБЕЛ – ЛУКС“) – АД

1082000

15794

404634

239343

97974

467509

4000000

88606

128711

50000

1552490

6

бр. акции

1,00

3,20

1,00

1,00

1,20

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

7

лева

КапиНотал по
мипоснална
ледна
стойсъдебна ност
регисна
трация акция

1082000

50540,8

404634

239343

117568,8

467509

4000000

88606

128711

50000

1552490

8

лева

Капитал
по последна
съдебна
регистрация

0,369

0,684

0,142

0,0004

0,525

0,172

0,964

0,002

0,002

0,010

0,050

9

%

Размер
на държавното
участие в
капитала

3995

108

574

1

514

803

38574

2

3

5

769

10

брой

616,80

803,00

38574,00

2,00

3,00

5,00

769,00

12

лева

0,369

0,684

0,142

3995,00

345,60

574,00

14

Вид
на
акциите

безналични

безналични

непублично безналични

непублично безналични

публично

публично

непублично безналични

непублично налични

непублично налични

непублич- налични
но

непублично безналични

непублично безналични

непублично безналични

13

Обща
Вид на
номидружеснална
твото към
стойност 18.01.2010 г.
на
(по данни
акциите,
от КФН)
предложени за
ЦПТ

0,0004 1,00

0,525

0,172

0,964

0,002

0,002

0,010

0,050

11

%

Акции,
предложени
за продажба

1,00

3,20

23,91

1,00

17,66

5,49

3,38

-

-

-

9,21

15

лева
16

Мини- Забемална лежка
продажна
цена
на една
акция

ВЕСТНИК

П А З А Р - 112004064
ДЖИК

BG820194517

820194517

115006871

BG119030510

BG129006931

BG128006743

BG118003229

BG109052405

BG820174176

5

Идентификационен
номер по
ДДС

119030510

6 „ЗММ ПОБЕДА“ – АД СЛИВЕН

РУСЕ

129006931

118003229

5 „ДУНАРИТ“ – АД

СИЛИСТРА

3 „ДОМОСТРОЕНЕ“ – АД

109052405

128006743

ДУПНИЦА

2 „ВИНПРОМ –
ДУПНИЦА“ – АД

820174176

4

ЕИК по
Булстат

ДЪРЖАВЕН

4 „ ДОМО С Т Р ОЕ Н Е“ – ЯМБОЛ
АД

ТРОЯН

3

1 „БАЛК АНФАРМА –
ТРОЯН“ – АД

ДРУЖЕСТВА, С
ПАКЕТИ ОТ
АКЦИИ ПОД 1 %
ОТ К АПИТАЛА

1

Седалище

86

I

Наименование
на дружеството

№

1. Начало на двадесет и трети централизиран публичен търг, на който се предлагат за продажба акции от следните дружества:

С Т Р.
БРОЙ 16

120007811

831924394

МИЗИЯ

16 „СТС – СЛАБОТОКО- ДЕВИН
ВИ СЪЕДИНИТЕЛИ“
(„СТС“) – АД

СОФИЯ

РУСЕ

15 „СКЪТ МИЗИЯ“ – АД

17 „ТОПЛИВО“ – АД

18 „ТРУД“ („ТРУД –
ЕНЕРГОИНВЕСТ“) – АД

127015611

СОФИЯ

К АЗАНЛЪК

20 „БЕРТУЦИ –
КОМЕРС“ (
(„ТРОПИК“) – АД

21 „БЪЛГАРИЯ –
К“ – АД

103107332

ВАРНА

ВАРНА

ТРЯВНА

АЙТОС

СОФИЯ

СИЛИСТРА

23 „ДИМЯТ“ – АД

24 „ДУНАВСК А
КОПРИНА“ – АД

25 „ИЗКУСТВО“ – АД

26 „КЕТЧУП –
ФРУКТ“ – АД

27 „КЛАС –
СОФИЯ“ – АД

28 „ЛЕСИЛХАРТ“ – АД

118005592

BG118005592

BG114077207

BG102034109

BG817049839

BG827238585

BG103107332

BG102221906

BG833067562

BG127015611

BG120015726

BG117000591

BG831924394

BG120007811

BG000175708

BG834053448

BG121085994

6

718054

31415

411130

217327

440629

971800

173910

214171

137048

13613

153617

5416829

46123

538262

37962

50000

90455

7

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

1,00

1,00

2,00

3,00

2,00

1,00

1,00

8

718054

62830

411130

434654

440629

971800

173910

214171

137048

54452

153617

5416829

92246

1614786

75924

50000

90455

9

29,000

30,396

1,065

2,070

8,583

1,521

9,645

1,059

3,554

1,447

0,982

0,058

0,002

0,0002

0,290

0,002

0,910

10

208236

9549

4377

4499

37820

14784

16773

2268

4871

197

1509

3120

1

1

110

1

592

11

220,00

1,00

592,00

4377,00

8998,00

37820,00

14784,00

16773,00

2268,00

4871,00

788,00

1509,00

3120,00

2,00

12

13

безналични

14

2,00

8,78

1,00

1,76

5,14

1,00

4,00

5,14

4,70

-

-

2,00

-

1,00

непублично б е з н а - 2,78
лични

непублично б е з н а - 1,00
лични

непублично налични

непублично безналични

непублично безналични

непублично налични

непублично безналични

непублично налични

непублично безналични

непублично безналични

публично

непублично безналични

непублично налични

непублично безналични

непублично безналични

непублично безналични

29,000 208236,00 непублично б е з н а - 3,60
лични

30,396 19098,00

1,065

2,070

8,583

1,521

9,645

1,059

3,554

1,447

0,982

0,058

0,002

0,0002 3,00

0,290

0,002

0,654

15
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114077207

102034109

817049839

827238585

102221906

22 „ВОДНО СТОПАНСТ- БУРГАС
ВО – БУРГАС“ – АД

5
BG111004887

ДЪРЖАВЕН

833067562

120015726

117000591

834053448

19 „ А Н Г Е Р “ ( „ М Е С О - ПЛОВДИВ
КОМ БИ Н АТ – С МО ЛЯН“) – АД

II ДРУЖЕСТВА, С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ НАД
1 % ОТ К АПИТАЛА

000175708

ДОБРИЧ

14 „СВОБОДА“ – АД

121085994

СОФИЯ

4

111004887

13 „ПРОМПРОЕКТ“ – АД

3

МОНТАНА

2

12 „ОГОСТА“ – АД

1

БРОЙ 16
С Т Р. 8 7

С . Л Е ВК А , 126060849
ОБЛ.
ХАСКОВО

ПЛОВДИВ

СОФИЯ

РУСЕ

БУРГАС

ПАЗАРДЖИК

ВАРНА

ПЛОВДИВ

СОФИЯ

ГАРА ЕЛИН 832084352
ПЕЛИН

31 „НИВА“ – АД

32 „ПЛОВДИВСК А
КОНСЕРВА“ – АД

33 „ПРОГРАМНИ
ПРОДУКТИ И
СИСТЕМИ“ – АД

34 „РУСЕНСКО
ПИВО“ – АД

35 „СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА –
БУРГАС“ – АД

36 „ТЕХНОТЕКС“ – АД

37 „ТРАНЗИТНА
ТЪРГОВСК А
ЗОНА“ – АД

38 „ФИЛ – 2000“ – АД

39 „ФУРАЖИ“ – АД

40 „ШАМОТ“ – АД

BG832084352

BG117049266

BG115632104

417444

19557

100000

15000

192133

50000

107005

1294332

132291

50000

5000

7

8

192133

500000

107005

1294332

132291

50000

50000

50596

1,00

3,00

1,00

417444

58671

100000

100,00 1500000

1,00

10,00

1,00

1,00

1,00

1,00

10,00

1,00

9

4,004

33,246

5,000

46,000

1,828

19,448

1,414

9,713

11,217

10,000

13,000

10,001

10

16713

6502

5000

6900

3512

9724

1513

125724

14839

5000

650

5060

11

13

непублично безналични

непублично налични

непублично налични

1513,00

3512,00

непублично безналични

непублично налични

непублично налични

5000,00

4,004

16713

33,246 19506,00

5,000

непублично налични

непублично безналични

непублично налични

46,000 690000,00 непублично налични

1,828

12
непублично безналични

125724,00 непублично безналични

19,448 97240,00

1,414

9,713

11,217 14839,00

10,000 5000,00

13,000 6500,00

10,001 5060,00

14

3,77

3,00

8,57

1672,61

9,89

422,82

2,46

3,62

1,00

1,00

198,49

1,00

15

ВЕСТНИК

2. Централизираният публичен търг за продажба на пакетите акции, посочени в т. 1 от обявлението, ще се проведе на „приватизационен пазар“, сегмент „Централизиран публичен търг“ на „Българска фондова борса – София“ – АД, при условията на Правилника за работа на борсата и приложение
№ 9 – Правила за организация и провеждане на централизирани публични търгове.
3. Началната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е шестият работен ден считано от датата на обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
4. Крайната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е четиринадесетият работен ден считано от датата на
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“. Продължителността на централизирания публичен търг е до изтичане на срока по предходното изречение или до изчерпване на предложеното на търга количество акции.
5. Седем дни преди началната дата на централизирания публичен търг „БФБ – София“ – АД, ще публикува информационните проспекти за дружествата
по т. 1 в своя бюлетин или в своята интернет страница.
6. В случаите на различие на посочените данни от тръжното обявление и информационните проспекти за дружествата да се считат тези от тръжното
обявление.
7. За дружествата от раздел I на тръжното обявление не се изисква актуализация на информационните проспекти съгласно чл. 21, ал. 3 от Наредбата
за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата.
1480

117049266

115632104

BG103611407

BG822150722

BG812173128

BG117015901

BG831639462

BG115051642

BG126060849

BG831641713

6
50596

ДЪРЖАВЕН

103611407

822150722

812173128

5
BG124033636

88

117015901

831639462

115051642

831641713

СОФИЯ

4

124033636

30 „МОТОТЕХНИК А – І“ – АД

3

ГЕНЕРАЛ
ТОШЕВО

2

29 „МЕТАЛЕН
АМБАЛАЖ“ – АД

1

С Т Р.
БРОЙ 16

БРОЙ 16

ДЪРЖАВЕН

15. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52,
ал. 1, т. 2, буква „а – аа“ от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка
с искане за откриване на процедура за издаване
на разрешително за водовземане от повърхностен
воден обект – яз. „Тича“. Целта на водовземането
е производство на електроенергия посредством
подязовирна ВЕЦ „Моста“, изградена на десния
бряг на река Голяма Камчия, преди моста на
реката. Водовземането ще се реализира от яз.
„Тича“, изграден на река Камчия, с общ обем
311,8 млн. куб. м, мъртъв обем – 40,0 млн. куб.
м. Място на използване на водите от яз. „Тича”:
чрез водовземна кула за мелиоративни нужди,
отклонение от съществуващ водовземен тунел за
напояване и напорен тръбопровод, водата постъпва във ВЕЦ „Моста“. След изтичалото на ВЕЦ
„Моста“ преработените води се отвеждат в река
Голяма Камчия. Проектни параметри на използването: разрешено водно количество – до 5,0 куб.
м/сек., до 28,0 млн. куб. м/годишно (за година с
обезпеченост 50 %). Режим на използване: целогодишно – при наличие на свободни водни маси
в язовира над 260,0 млн. куб. м, след гарантирано
осигураване на вода за приоритетни водоползвания съгласно приоритетите, посочени в Закона
за водите; по енергиен режим – през периоди на
пълноводие с цел предотвратяване преливане на
язовира преработва водите, които се изпускат от
язовира, за осигуряване на обем за поемане на
очакван приток. Правото на водовземане ще се
предостави, при условие че режимът на експлоатация на ВЕЦ „Моста“ се определя в зависимост от
наличен резервиран обем в язовира от 260,0 млн.
куб. м за задоволяване на приоритетно водовземане съгласно разпоредбата на чл. 50 на Закона
за водите (за питейно-битово водоснабдяване на
населени места в района – 7,3 млн. куб. м/годишно
за „Водоснабдяване и канализация“ – Търговище,
и 20,0 млн. куб. м/годишно за „Водоснабдяване
и канализация“ – Шумен; за напояване през напоителния сезон – до 40,0 млн. куб. м/годишно в
района на НС „Виница“; за осигуряване на екологичен минимум в река Голяма Камчия – 18,96
млн. куб. м/годишно), като посоченият резервиран
обем от 260,0 млн. куб. м се актуализира на всеки
5 г. в зависимост от количеството измерени наноси
в язовира. Използваният воден обем се измерва с
монтирано измерватено устройство на напорния
тръбопровод, преди ВЕЦ „Моста“, отговарящо на
изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат
на метрологичен контрол (ДВ, бр. 98 от 2003 г.),
и поддържа проводимостта на речното легло на
разстояние 500,0 м след изтичалото на ВЕЦ „Моста“. На основание чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона
за водите в 14-дневен срок от обнародването и
публичното обявяване в община Върбица, област
Шумен, на съобщението заинтересуваните лица
могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да
бъде издадено разрешителното, с оглед гарантиране
на лични или обществени интереси. Писмените
предложения се представят в Министерството на
околната среда и водите, дирекция „Управление
на водите“.
1183
20. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 148, ал. 3
ЗУТ обявява, че е издал на Агенция „Пътна инфраструктура“, София, Разрешение за строеж № РС-10

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

от 4.II.2010 г. за обект: „Проект за рехабилитация
на пътната инфраструктура, Лот 5, път I-6, „Пирдоп – К арлово – К а лофер“ – облас т П ловд и в.
Участък от км 242+860 до км 253+972.23; път I-6
„Пирдоп – Карлово – Калофер“ – област Пловдив.
Участък от км 257+090 до км 264+719.44; път III-663
„Чирпан – Зетьово“ – област Стара Загора. Участък
от км 0+000 до км 4+778.54; път III-807 „Върбица – Скобелево“ и мост на р. Марица. Участък от
км 0+000 до км 11+536.31 – области Стара Загора
и Хасково“. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано в 14-дневен срок след обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ чрез диреция
„Правна“ при МРРБ.
1447
163. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РС-8 от 4.II.2010 г. на
„АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, за обект: „Преустройство
на сградата на стопанство за приготвяне на борна
киселина извън СК-3 в работни помещения за нуждите на сектор „Р-ВКОС“. Разрешението за строеж
може да бъде обжалвано в 14-дневен срок след
обнародването му в „Държаве вестник“ чрез МРРБ.
1448
56. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Пловдив, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д. д. № 10/2009 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – Пловдив, Явор Темелков
Марков – адвокат от Адвокатската колегия – Пловдив, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок три месеца.
1362
57. – Националната художествена академия
обявява конкурси за: преподавател по моден проект за нуждите на специалност „Мода“; асистент
по плакат за нуждите на специалност „Плакат и
визуална комуникация“ и двата със срок 1 месец
от обнародването в „Държавен вестник“. За справки – тел. 988 17 02, Учебно-методичен отдел.
1206
65. – Университетът по архитектура, строител
ство и геодезия обявява конкурси за: доцент по
02.15.04 строителни конструкции (стоманобетонни
конструкции) към катедра „Масивни конструкции“;
за асистенти по: 05.02.01 политическа икономия (икономикс) към катедра „Обществени науки“ – един,
двата със срок 3 месеца; 02.17.01 теория и история на архитектурата (основи на архитектурното
проектиране) към катедра „История и теория на
архитектурата“ – двама, със срок 2 месеца; 01.05.02
неорганична химия (химия в строителството) към
катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ – един, със срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
университета в София, бул. Хр. Смирненски 1, тел.
963-52-45, в. 449, и 866-90-54.
1107
8. – Техническият университет – София, Инженерно-педагогически факултет в Сливен, обявява
конкурс за асистент по 02.06.11 техника на високите напрежения към катедра „Електротехника,
електроника и автоматика“ със срок 1 месец от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Инженерно-педагогическия факултет – отдел
„Човешки ресурси“, тел. 044 667 323.
1063
9. – Техническият университет – София, обявява към Колежа в Сливен конкурс за доцент по
02.14.07 управление и организация на автомобил-

С Т Р.
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ния транспорт към секция „Техника“ със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в Колежа – отдел „Човешки ресурси“,
тел. 044 667 323.
1062
13. – Техническият университет – София, обявява конкурси за доценти по: 02.21.07 автоматизирани
системи за обработка на информация и управление
(информатика) – един, към катедра „Програмиране
и компютърни технологии“; 02.01.42 двигатели с
вътрешно горене – един, към катедра „Двигатели,
автомобилна техника и транспорт“, и двата със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 965-32-05 и 965-26-24.
1209
408. – Лесотехническият университет – София,
обявява конкурси за: доцент по 04.04.02 лесоустройство и таксация (горска таксация) – със срок
3 месеца; асистенти по 01.01.00 висша математика – един, със срок 3 месеца; 02.13.02 технология,
механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост (технология на
фасонираните материали от дървесина) – един, със
срок 1 месец; 04.03.08 акушерство и гинекология
на животните и болести по новородените животни – един, със срок 1 месец от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се приемат всеки
работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. в канцеларията на ЛТУ, стая № 6, партер, бул. Климент
Охридски 10, София 1756.
1001
37. – Нов български университет обявява конкурс за асистент по 05.04.11 общо и сравнително
езикознание (балканско езикознание – новогръцки
език) със срок 1 месец от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в НБУ, ул. Монтевидео 21,
отдел „Персонал“, стая 216, тел. 811-02-36, 811-02-16.
1110
194. – Висшето училище по застраховане и фи
нанси (ВУЗФ), София, обявява конкурс за асистент
по 05.02.26 маркетинг (маркетинг в банковите и небанковите финансови институции) със срок 1 месец
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул.
Гусла 1, дирекция „Учебна дейност“, тел. 401-58-13,
401-58-12, 401-58-11.
982
59. – Икономическият университет – Варна,
обявява конкурси за: доцент по 05.02.08 приложение на изчислителната техника в икономиката
(обектноориентирано програмиране) със срок 3
месеца; асистенти по: 05.02.20 социално управление
(организация на управлението) – един, със срок 1
месец; 05.02.26 маркетинг (маркетинг – двама; маркетингов мениджмънт – един) със срок 3 месеца;
05.02.01 политическа икономия (обща икономическа
теория) – двама, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел
„НИРД“, стая 527, тел.: 052/660-295, и Личен състав,
стая 129, тел. 052/660-264.
1395
2. – Русенският университет „А. Кънчев“ обявява
конкурси за: професори по: 02.01.13 рязане на материалите и режещи инструменти – един, за катедра
„Технология на машиностроенето и металорежещите
машини“; 02.01.17 технологии, машини и системи
за обработка чрез пластично деформиране – един;
02.09.01 металознание и термична обработка на
металите – един, за нуждите на катедра „Металознание и технология на металите“; доценти по:
01.01.13 математическо моделиране и приложение
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на математиката – един, за катедра „Математичен
анализ“; 02.20.08 електронизация – един, за катед
ра „Теоретична и измервателна електротехника“;
02.21.07 автоматизирани системи за обработка на
информация и управление (компютърни графични
системи) – един, за катедра „Компютърни системи
и технологии“; 05.04.17 български език (лексикология) – един, за катедра „Български език, литература
и изкуство“, всички със срок 3 месеца; асистент по
аналитични и терапевтични методи и средства в
ерготерапията за катедра „Кинезитерапия“ със срок
1 месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в отдел „КНП“, стая 324а,
тел. 082/888-455.
1304
4. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“, Сви
щов, обявява конкурси за: професор по 05.02.07
счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство); доценти по: 05.02.05
финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(финанси – един; застраховане – един); 05.02.18
икономика и управление (търговия – един; туризъм – един; аграрна икономика – един), всички
със срок 3 месеца; асистенти по: 05.02.05 финанси,
парично обръщение, кредит и застраховка (финанси) – един, със срок 1 месец; 05.02.18 икономика и
управление (аграрна икономика) – един, със срок
3 месеца; 05.02.07 счетоводна отчетност, контрол
и анализ на стопанската дейност (контрол – един;
счетоводство – двама) със срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
академията, офис „Докторантура и научни съвети“,
тел. 0631 66-362.
1305
337. – Тракийският университет – Стара Заго
ра, обявява конкурси за Ветеринарномедицинския
факултет за: професор по 04.03.12 епизоотология,
инфекциозни болести и профилактика на заразните
заболявания по животните; доцент по 04.03.07 паразитология и инвазионни болести на животните и
човека, двата със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в ректората,
отдел „Научен“, стая 234, тел. 042/699-212.
1241
63. – Шуменският университет „Епископ Кон
стантин Преславски“ обявява конкурси за асистенти
по: 05.04.06 литература на народите на Европа,
Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска
литература на ХХ век) – един; 05.04.18 славянски
езици (съвременен руски език) – един, и двата със
срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на
ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1, тел.
054/830-309; ц. 830-495, в. 215, 276.
1148
5. – Институтът по зоология при БАН – София,
обявява конкурси за научни сътрудници по: 01.06.02
зоология – един; 01.06.14 ентомология – един, със
срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института,
София 1000, бул. Цар Освободител 1, тел. 988-5115, вътр. 612.
983
110. – И нс т и т у т ът з а изк ус т возна н ие п ри
БАН – София, обявява конкурси за научни сътрудници по: 05.08.02 музикознание и музикално
изкуство (история на музиката) – един; 05.08.04
изкуствознание и изобразителни изкуства (антично
изкуство) – един, със срок 1 месец от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Кракра 21, тел. 944 24 14.
984
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9. – Институтът по електроника при БАН – Со
фия, обявява конкурс за старши научен сътрудник
ІІ ст. по 01.03.22. физика на вълновите процеси
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Института по
електроника, бул. Цариградско шосе 72, тел. 875 00 77.
985
102. – Институтът по електроника при БАН – Со
фия, обявява конкурс за научен сътрудник по 01.03.22
физика на вълновите процеси със срок 1 месец от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в Института по електроника, бул.
Цариградско шосе 72, тел. 875-00-77.
1065
92. – Институтът по микробиология „Стефан
Ангелов“ към БАН – София, обявява конкурс за
старши научен сътрудник I ст. по 02.11.11 технология на биологично-активните вещества – за
нуждите на секция „Микробен биосинтез и биотехнологии“ – лаборатория в Пловдив, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, София, ул. Акад. Георги
Бончев, бл. 26, тел. 979-31-26.
1064
60. – Институтът по управление и системни
изследвания при БАН – София, обявява конкурс
за научен сътрудник по 02.21.02 елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника за
секция „МРС“ със срок 1 месец от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
София 1113, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 2, ет. 4,
стая 406, тел. 873-26-14.
1066
56. – Институтът по молекулярна биология
„Академик Румен Цанев“ при БАН – София, обявява конкурс за старши научен сътрудник ІI ст. по
01.05.10 биоорганична химия и химия на природните
и физиологично активни вещества за нуждите на
секция „Молекулен дизайн и биохимична фармакология“ със срок 1 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
канцеларията на института, София 1113, ул. Акад.
Георги Бончев, бл. 21, ет. 4, тел. 872-80-50.
1067
84. – Институтът по ботаника при БАН – София,
обявява конкурс за старши научен сътрудник І ст.
по 01.06.03 ботаника (палеоботаника) за нуждите на
секция „Палеоботаника и поленов анализ“ със срок
2 месеца от датата на обнародването в „Държавен
вестник“. За справки и документи – в канцеларията
на института, София 1113, ул. Акад. Георги Бончев,
бл. 23, ет. 4, стая 407.
1068
16. – Институтът по катализ при БАН – София,
обявява конкурси за: старши научен сътрудник II
ст. по 01.05.18 химия на твърдото тяло за лаборатория „Нови каталитични материали и наноразмерни катализатори“, със срок 2 месеца; научен
сътрудник по 01.05.16 химична кинетика и катализ
за лаборатория „Нови каталитични материали и
наноразмерни катализатори“, със срок 1 месец от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, стая
231, тел. 979-35-63.
1108
7. – Институтът по електроника при БАН – Со
фия, обявява конкурс за старши научен сътрудник
І ст. по 01.06.08 биофизика със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в института, бул. Цариградско шосе
72, тел. 875 00 77.
1109
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102. – Институтът по органична химия с Център
по фитохимия при БАН – София, обявява конкурс
за научен сътрудник по 01.05.03 органична химия, за
нуждите на лаборатория „ОСС“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая
206, тел. 8724-817.
1205
71. – Институтът по експериментална патоло
гия и паразитология при БАН – София, обявява
конкурс за научен сътрудник по 01.06.10 биохимия
за нуждите на секция „Биохимия“ със срок 1 месец
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая
209, тел. 872-24-26.
1264
54. – Институтът за литература при БАН – Со
фия, обявява конкурс за старши научен сътрудник
ІІ ст. по 05.04.02 българска литература със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в канцеларията на института, бул.
Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 7, стая 704, тел.
971-70-56.
1302
115. – Институтът за философски изследвания
при БАН – София, обявява конкурси за трима
научни сътрудници по етика със срок 1 месец от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
канцеларията на института, София, бул. Патриарх
Евтимий 6, ет. 2, канцелария.
1363
42. – Центърът за изследване на населението
при БАН – София, обявява конкурси за старши
научни сътрудници ІІ ст. по: 05.02.06 статистика
и демография – един; 05.11.01. социология – един,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в ЦИН, София,
1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 6, ет. 6 (сградата на
издателството на БАН), тел. 979 30 30; 870 53 03.
1364
109. – Институтът по полимери на БАН – София,
обявява конкурс за научен сътрудник по 01.05.06
химия на високомолекулните съединения със срок
1 месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – на адрес: София, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 103А, тел. 870-03-09.
1481
53. – Географският институт при БАН – София,
обявява конкурси за: старши научен сътрудник І
ст. по 01.08.03 геоморфология и палеогеография;
нау чен сътрудник по 01.08.02 икономическа и
социална география и двата със срок 2 месеца от
обнародването им „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, стая
309, тел. 870-02-04.
1482
58. – Институтът по паралелна обработка на
информацията при БАН – София, обявява конкурс за научен сътрудник по 01.01.09 изчислителна
математика за нуждите на секция „НП“ със срок
1 месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, София, ул. Акад. г. Бончев, бл. 25А, тел. 9796605.
1493
82. – ЦЛБМИ „Проф. И. Даскалов“ – БАН, Со
фия, обявява конкурс за старши научен сътрудник
II ст. по 02.21.05 системи с изкуствен интелект за
нуждите на секция „АМВБС“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в лабораторията, София, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 105, тел. 870-03-26.
1207
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54. – Институтът по океанология при БАН – Ва
рна, обявява конкурси за старши научни сътрудници
ІІ ст. по: 01.08.07 океанология – четирима, със срок
2 месеца; 01.07.10 геология на океаните и моретата – един, със срок 2 месеца; 01.06.11 хидробиология – един, със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи в института,
Личен състав, тел. 052/370 486, в. 116.
1394
296. – Медицинският факултет към Медицин
ския университет – София, обявява конкурс за
доцент по 03.01.24 фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) за нуждите на Катедрата
по фармакология и токсикология със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: в Катедрата по фармакология и токсикология, ул. Здраве 2, ет. 3, стая 318, тел. 952-05-39.
1204
931. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД, Со
фия, обявява конкурси за: старши научен сътрудник
І ст. по 03.01.37 обща хирургия към Секцията по
спешна хирургия – двама; старши научен сътрудник
ІІ ст. по 03.01.28 медицинска радиология и рентгенология към Клиниката по спешна образна диагностика – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – бул.
Тотлебен 21, тел. 91-54-400 – д-р Карабелова.
1042
18. – Националният център по заразни и па
разитни болести – София, обявява конкурси за
научни сътрудници по: 01.06.19 паразитология и
хелминтология към отдел „Паразитология“ – един;
01.06.12 микробиология към отдел „Микробиология“ – НРЛ стафилококи и найсерии“ – един, двата
със срок 1 месец от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в НЦЗПБ, бул. Янко Сакъзов
26, тел. 944-78-96.
1263
59. – Институтът по аграрна икономика при
Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. по 05.02.18
икономика и управление (селско стопанство), със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института – бул.
Цариградско шосе 125, бл. 1, тел. 971-00-14, факс
971-39-13.
980
4. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти
за землищата на гр. Бухово, с. Долни Богров, с.
Яна, Кремиковци, Сеславци, Ботунец, Челопечене
и части от Враждебна, Бенковски, Орландовци, Малашевци, район „Кремиковци“, Столична община.
Кадастралната карта и кадастралните регистри 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 – София.
1283
126. – Столичната общинска агенция за при
ватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че
през януари 2010 г. са продадени следните общински обекти:
1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) – III, с пл.
№ 297, кв. 286, м. Левски, бул. Ботевградско шосе
106а, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Подуяне“, продаден чрез публичен търг с явно
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наддаване на „Марти – 76“ – ЕООД, представлявано
от Мартин Иванов Стоянов, за 158 000 лв., върху
които е начислен ДДС в размер 31 600 лв. Общата
сума по договора възлиза на 189 600 лв., изплатени
изцяло от купувача. 2. Урегулиран поземлен имот
(УПИ) – I, с пл. № 300, кв. 286, м. Левски, ул. Поп
Груйо 26, бул. Ботевградско шосе – рамка общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“,
продаден чрез публичен търг с явно наддаване на
„Марти – 76“ – ЕООД, представлявано от Мартин
Иванов Стоянов, за 212 000 лв., върху които е начислен ДДС в размер 42 400 лв. Общата сума по
договора възлиза на 254 400 лв., изплатени изцяло
от купувача. 3. Помещение към трафопост, ж. к.
Люлин 5 м. р., до бл. 515, общински нежилищен
имот, стопанисват от район „Люлин“, продадено
чрез публичен търг с явно наддаване на Ивайло
Благоев Лачев за 8000 лв., изплатени изцяло от
купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС).
1210
9. – Агенцията за приватизация и публичночастно партньорство – Бургас, на основание чл. 30
ЗПСК обявява извършени продажби на обекти за
2009 г. чрез публично оповестен конкурс на един
етап, както следва: магазин „Хаша“ (на партер и
сутерен), ул. Христо Ботев 61 – 67, Бургас, договор от
17.VII.2009 г., цена 627 401 лв., инвестиции 10 000 лв.,
„Чар“ – ЕООД, Бургас, ул. Христо Ботев 83А, изплатен; обособен обект, ул. Христо Ботев 13, ет. 4,
Бургас, договор от 14.VIII.2009 г., цена 546 300 лв.,
инвестиции 10 000 лв., Ана Иванова ПанайотоваГенова, Бургас, изплатен; вила „Отманли“, лесопарк
„Росенец“, Бургас, договор от 31.VII.2009 г., цена
370 500 лв., инвестиции 5000 лв., „Среги“ – ООД,
Бургас, ул. Стефан Стамболов 96, изплатен; незавършено строителство, ж.к. Меден рудник, Зона А,
УПИ III, кв. 14, с прилежащ терен 2152 кв. м, Бургас,
договор от 5.Х.2009 г., цена 390 010 лв., инвестиции
10 000 лв., „Тема“ – ЕООД, Бургас, ул. Сливница
15, изплатен; обособен обект – почивна база в лесопарк „Росенец“, Бургас, договор от 26.Х.2009 г.,
цена 279 200 лв., инвестиции 5000 лв., „Олимп
строй“ – ООД, Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 66, изплатен;
козметичен салон, ул. Конт Андрованти 4, ет. 3,
Бургас, договор от 26.XI.2009 г., цена 297 400 лв.,
инвестиции 10 000 лв., „ПМУ“ – АД, Бургас, територия „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД, изплатен.
1085
5. – Столична община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за
подробни устройствени планове – парцеларни планове за обект: „АМ „Люлин“ от км 0+000 до км
19+135.21“ – подобекти: преминаване на водопровод
при км 4+790 в землището на с. Мало Бучино; преминаване на водопровод при км 5+795 и км 6+020
в землището на с. Мало Бучино; преминаване на
водопровод при км 6+880 в землището на с. Мало
Бучино; реконструкция на електропровод 20 kW
„ВИТ“ при км 1+985 в землището на кв. Суходол
с ЕКАТТЕ 99127; реконструкция на електропровод
110 kW „Градоман“ при км 4+470 в землището на
с. Мало Бучино с ЕКАТТЕ 46721; реконструкция на
електропровод 110 kW „Градоман – Бучино“ при км
5+814 в землището на с. Мало Бучино с ЕКАТТЕ
46721; реконструкция на електропровод 110 kW „Бучино“ при км 8+858 (горски фонд) в землището на
с. Мало Бучино с ЕКАТТЕ 46721; реконструкция на
електропровод 110 kW „Суходол – Градоман“ при
км 0+324 в землището на с. Филиповци с ЕКАТТЕ
99128; пътна варианта на път IV-18017 „София – Голямо Бучино“ от км 0+000 до км 0+340 (горски
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фонд) в землището на с. Мало Бучино с ЕКАТТЕ
46721; пътна варианта на път IV-18017 „София – Голямо Бучино“ от км 0+200 до км 0+453 (горски
фонд) в землището на с. Мало Бучино с ЕКАТТЕ
46721, които са изложени в район „Овча купел“ и
район „Люлин“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общината чрез район „Овча
купел“ и район „Люлин“.
1048
48. – Община Асеновград съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПЗ „Изток“, Асеновград.
Проектът и придружаващата го документация са
изложени за справка в информационния център
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
1334
4. – Община Балчик, област Добрич, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че
списъкът за 2009 г. по чл. 5, ал. 1 от правилника
на правоимащите по смисъла на закона е изложен
на таблото за обяви в сградата на Общинска администрация Балчик, пл. 21 септември 6, в сайта на
общината и във вестник „Балчик“ (бр. 5 от 2010 г.).
На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът
подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред кмета на общината.
1151
3. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява на заинтересованите собственици, че
е изработен ПУП – парцеларен план за „Външно
електрозахранване на ПИ 39459.29.618“ – I етап,
подобект: „Основно и резервно захранване 20 kV“
по кадастралната карта на с. Кранево, община
Балчик, по трасе: ПИ 39459.25.409, ПИ 39459.25.500,
ПИ 39459.25.508, ПИ 39459.29.417, ПИ 39459.503.85,
ПИ 39459.503.86, ПУП – парцеларен план за „Подземен електропровод – 20 kV – захранване на ПИ
77390.11.85, ПИ 77390.11.89 и ПИ 77390.15.128“ по
кадастралната карта на с. Храброво, община Балчик, по трасе: ПИ 77390.501.248, ПИ 77390.501.101,
ПИ 77390.24.3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по ПУП към общината.
1123
5. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява на заинтересованите собственици, че
са изработени ПУП – ПП за „Монтаж на вятърни електрогенератори“ в ПИ № 18160.32.38, ПИ
№ 18160.31.39, ПИ № 18160.40.103, ПИ № 18160.51.107,
П И № 1816 0 .10 6 .75, П И № 1816 0 . 53. 6 5, П И
№ 18160.40.94 по кадастралната карта на с. Гурково,
община Балчик, ПУП – ПП за „Монтаж на вятърни електрогенератори“ в ПИ № 73095.22.170, ПИ
№ 73095.24.15, ПИ № 73095.22.174, ПИ № 73095.19.19,
П И № 7 3 0 9 5. 2 2 .17 2 , П И № 7 3 0 9 5. 3 0 . 2 8 , П И
№ 73095.12.56, ПИ № 73095.30.26, ПИ № 73025.12.58,
ПИ № 73095.20.55 по кадастралната карта на с.
Тригорци, община Балчик, ПУП – ПП за „Монтаж
на вятърен електрогенератор“ в ПИ № 24387.26.98
по кадастралната карта на с. Дъбрава, община
Балчик, ПУП – ПП за „Монтаж на вятърен електрогенератор“ в ПИ № 48982.30.56 по кадастралната
карта на с. Царичино, община Балчик, ПУП – ПП
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за „Монтаж на вятърен електрогенератор“ в ПИ
№ 67951.20.55 по кадастралната карта на с. Соколово,
община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
ПУП към община Балчик.
1341
38. – Община Банско на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за „Тръбна
мрежа на „Мобилтел“ – ЕАД, от км 7+900 до км
10+000 в землището на с. Филипово (ЕК АТТЕ
76090), община Банско, област Благоевград, и от
км 10+000 до км 11+100 в землището на с. Гостун
(ЕКАТТЕ 17381), община Банско, област Благоевград. 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“.
1349
57. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект за
ПУП – ПРЗ за ПИ №113, местност Кара Баир – Д,
землище Меден рудник, с нов идентификатор
07079.8.651 по КК на гр. Бургас, който е изложен
за разглеждане в ТД „Възраждане“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
1213
58. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за ПУП – ПУР за обслужваща улица с о.т. от 1
до 25 в с.о. „Черниците – Училищното“ – землище
Маринка, който е изложен за разглеждане в ТД
„Зора“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1214
59. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на пътна връзка за
обслужване на УПИ І-31 в масив 121, местност Караяна – землище Българово, и ПУП – ПРЗ за имот
пл. № 31, масив 121, местност Караяна – землище
Българово, които са изложени за разглеждане в кметството в гр. Българово. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проектите
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
1215
2. – Община Варна на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ обявява, че сборен списък на
правоимащи граждани от I, II, III и IV група за
2010 г. (първи) е обявен във фоайето на сградата на
бул. Мария-Луиза 11, Варна. Съгласно чл. 6, ал. 3
от правилника списъкът подлежи на обжалване
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
1459
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10. – Община Варна на основание чл. 28б, ал. 4
ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени и приети
помощен план и план на новообразуваните имоти
на местност Планова и Балъм дере – селищно образувание по § 4, ал. 2 ЗСПЗЗ, кадастрален район
504, землище Варна, община Варна, област Варна,
който е изложен в община Варна, район „Младост“.
На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Варна.
1460
15. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за регулация и план
за застрояване с цел промяна предназначението
на ПИ № 000567, местност Йонова кория, землище
на с. Самоводене – „За високотехнологична производствена устройствена зона“, който се намира в
общинската администрация, стая 520. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на общината.
1247
17. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – ПУП – парцеларен
план за обект: съобщителна мрежа и съоръжения
на територията на с. Арбанаси, община Велико
Търново, който се намира в общинската администрация, стая 516. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
1340
42. – Община Враца на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за парцеларен
план на обект „Обходен път на Враца – път I-1 (Е79) км 0+000 – км 6+816“ през поземлени имоти в
землището на Враца с кадастрални идентификатори:
масив 19 – 36, 37, 49, 57, 58, 79, 80, 84, 85, 200, 201,
203; масив 20 – 1, 2, 3; масив 22 – 4, 6, 7, 11; масив
58 – 14, 15, 17, 18, 19, 46, 47, 51, 144; масив 63 – 30,
31, 41, 42, 44; масив 69 – 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42,
59, 60, 67, 68, 69, 70; масив 88 – 13, 16, 43, 47; масив
471 – 46, 47, 60, 61, 78, 98, 115, 116, 118; масив 614 – 1,
2, 3, 5, 7, 8; масив 617 – 1, 2, 13; масив 623 – 2,
4; масив 651 – 1, 2, 3; масив 654 – 8, 9, 10; масив
656 – 2, 3, 4, 9; масив 657 – 1, 11; масив 659 – 4, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25; масив 673 – 1; масив
683 – 1, 2, 5; масив 1002 – 340, 341, 342, 343, 516, и
през поземлени имоти в землището на с. Нефела
по КВС: 253, 24003, 35009, 35010, 35012, 36003, 36015,
36019, 36023, 41002, 41003, 216. Проектът може да се
разгледа в сградата на община Враца, стая № 2. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните собственици могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1381
79. – Община Гулянци, област Плевен, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени
подробни устройствени планове – план за регулация
и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя и парцеларен план за
изграждане на „Вятърна електроцентрала – Милковица“ в землището на с. Милковица и с. Ленково,
област Плевен, с възложител „В. Пауър“ – ООД,
София, както следва:
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1. ПУП – ПРЗ – подробен устройствен план –
план за регулация и застрояване – сборна схема
за ветрогенератори от Т31 до Т46.
2. ПУП – ПРЗ – подробен устройствен план –
план за регулация и застрояване ветрогенератори
в имоти: Т31 ПИ 237032 в местността Пери, с.
Милковица; Т32 ПИ 101003 в местността Пери, с.
Милковица; Т33 ПИ 116018 в местността Теоша, с.
Милковица; Т34 ПИ 133024 в местността Влашка, с.
Милковица; Т35 ПИ 280039 в местността Буги дол,
с. Милковица; Т36 ПИ 143024 в местността Буги
дол, с. Милковица; Т37 ПИ 088013 в местността
Совата, с. Милковица; Т38 ПИ 152032 в местността
Совата, с. Милковица; Т39 ПИ 092008 в местността Никополски път, с. Ленково; Т40 ПИ 129018 в
местността Гаджилова ливада, с. Ленково; Т41 ПИ
126015 в местността Старите лоза, с. Ленково; Т42
ПИ 254010 в местността Совата, с. Милковица; Т43
ПИ 150052 в местността Ленковско, с. Милковица;
Т44 ПИ 094052 в местността Пери, с. Милковица;
Т45 ПИ 102006 в местността Никополски път, с.
Ленково; Т46 ПИ 088028 в местността Крива круша,
с. Ленково.
Проектната документация се намира в общинската администрация Гулянци. В едномесечен срок
от обнародването заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинска администрация
Гулянци.
1117
80. – Община Гулянци, област Плевен, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени
подробни устройствени планове – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна на
предназначението на земеделска земя и парцеларен
план за изграждане на „Ветроенергиен парк Долни
Вит“ в землището на с. Долни Вит, област Плевен,
с възложител „Биа ресурс“ – ООД, както следва:
1. Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани
територии – кабелни ел. проводни линии средно
напрежение 20 кВ и въздушен ел.провод високо
напрежение 110 кВ към вятърни генератори Г1; Г2;
Г3; Г4; Г5; Г6; Г7; Г8 и трансформаторна подстанция
ТП в землището на с. Долни Вит.
2. Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии – кабелни ел. проводни линии
средно напрежение 20 кВ към вятърни генератори
Г1; Г2; Г3; Г4; Г5; Г6; Г7; Г8 и трансформаторна
подстанция ТП в землището на с. Долни Вит.
3. Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии – въздушен ел.провод високо
напрежение 110 кВ към вятърни генератори Г1; Г2;
Г3; Г4; Г5; Г6; Г7; Г8 и трансформаторна подстанция
ТП в землището на с. Долни Вит.
4. ПУП – ПРЗ – подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване в ПИ № 061015 в местността Могилите в землището на с. Долни Вит за
трансформаторна подстанция.
5. ПУП – ПРЗ – подробен устройствен план –
план за регулация и застрояване за монтаж на
ветрогенератори за имоти с № Г1 ПИ 070005 в
местността Над старите лозя; Г2 ПИ 071007 в местността Старите лозя; Г3 ПИ 067019 в местността
Старите лозя; Г4 ПИ 073003 в местността Радовец;
Г5 ПИ 066003 в местността Целените; Г6 ПИ 065002
в местността Целените; Г7 ПИ 075005 в местността
Целените; Г8 ПИ 076006 в местността Радовец.
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Проектната документация се намира в общинската администрация Гулянци. В едномесечен срок
от обнародването заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Гулянци.
1119
202. – Областният управител на област Добрич
на основание чл. 148, ал. 3 ЗУТ издава на „Акорн
енерджи“ – ООД, Варна, със седалище и адрес на
управление Варна, район „Одесос“, ул. Цар Петър
9, ет. 3, представлявано от Владимир Димитров
Демиров, ЕИК № 102909094, Разрешение за строеж
№ 02 от 5.II.2010 г. на обект: „Вятърна електрическа
централа – 2 бр. ветрогенератори (ВГ) с номинална
мощност 2,0 MW, 690 V, ГРУ 20 kV, кабелна линия
Ср. Н – L=2937 м и кабелна линия НН – L=100 м
в ПИ № 77390.26.44 и ПИ 77390.27.70 в землището
на с. Храброво, община Балчик, област Добрич, и
ПИ № 021068 в землището на с. Одърци, община
Добричка, област Добрич“. Обектът е разположен
на територията на общините Добричка и Балчик.
1246
32. – Община Дряново на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че проектосписъкът
на правоимащите граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове за 2010 г. е изложен на
информационното табло в сградата 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 общината.
1248
49. – Общинската служба по земеделие – гр.
Дупница, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ
съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището
на с. Крайници (ЕКАТТЕ 39339), област Кюстендил,
в срок от 14 дни от обнародването в „Държавен
вестник“ да се явят на съвместното уточняване
на границите на имотите на бившите собственици в стопанския двор на с. Крайници за парцели
ХХІ, ХХV, ХХVІІ и ХХХ. Графикът за съвместно
уточняване на земите е обявен на видно място в
кметството на селото и в сградата на общинската
служба по земеделие – Дупница. Земите с неуточнени граници на основание чл. 18д, ал. 5 ППЗСПЗЗ
ще се предоставят за стопанисване от общината.
1345
46. – Община Дупница на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на
правоимащите граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове за 2010 г. е изложен в сградата
на общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на обжалване по реда на
ЗАП пред кмета на общината в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
1515
1. – Община гр. Дългопол, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните по смисъла на чл.131 ЗУТ, че е изработен
ПУП – план за регулация за изменение на УПИ IX720 и VIII-574 от кв. 80 и УПИ I-581, II-581,582, III,
IV-574, V-582, VI-582, VII-584, XI-583, XII-580, XIII-580
и XIV-574 от кв. 81 – с. Цонево, община Дългопол,
с който се предвижда да се заличи проектираната
улица с ОТ 193 – 194 и се проектира нова улица с
ОТ 193А – 194А – 148. Проектът е изложен за разглеждане в община Дългопол – отдел „ТУКРП“.
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 до общинската
администрация Дългопол.
1086
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2. – Община гр. Дългопол, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен
проект на подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор № 00789.71.904, местност Селско буче,
в землището на с. Аспарухово, община Дългопол,
област Варна, за промяна предназначението на
имота от земеделска земя в територия „За жилищно
застрояване и ПСОВ“. Проектът е изложен за разглеждане в отдел „ТУКРП“ на община Дългопол.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация Дългопол.
1087
3. – Община гр. Дългопол, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен
проект на подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор № 00789.71.905, местност Селско буче,
в землището на с. Аспарухово, община Дългопол,
област Варна, за промяна предназначението на
имота от земеделска земя в територия „За жилищно
застрояване“. Проектът е изложен за разглеждане
в отдел „ТУКРП“ на община Дългопол. 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 до общинската
администрация Дългопол.
1088
4. – Община гр. Дългопол, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен
проект на подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор № 00789.71.906, местност Селско буче
в землището на с. Аспарухово, община Дългопол,
област Варна, за промяна предназначението на
имота от земеделска земя в територия „За жилищно
застрояване“. Проектът е изложен за разглеждане
в отдел „ТУКРП“ на община Дългопол. 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 до общинската
администрация Дългопол.
1089
5. – Община гр. Дългопол, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект
на подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за поземлен имот с идентификатор
№ 00789.71.907, местност Селско буче, в землището
на с. Аспарухово, община Дългопол, област Варна, за
промяна предназначението на имота от земеделска
земя в територия „За хотел и ПСОВ“. Проектът е
изложен за разглеждане в отдел „ТУКРП“ на община
Дългопол. 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 до
общинската администрация Дългопол.
1090
98. – Община Каварна на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен подробен устройствен
план – парцеларен план за линейна инфраструктура, представляващ подземен електрически кабел
по следното трасе: ПИ № 32.157, № 33.157, ПИ
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№ 33.148 – землище с. Раковски, община Каварна.
Проектът се намира в отдел „ТУС“ при община
Каварна, като заинтересованите могат да се запознаят с него и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1431
5. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 и 5 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план на външно ел.
захранване 20 kV на БКТП „Билдинг“ в поземлен
имот 304013 в землище Казанлък. Трасето преминава в землище Казанлък през поземлени имоти:
101166 – нива; 000029 – полски път; 030414 – ведомствен път, с дължина на трасето 220 м. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в
стая 11 на община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
1212
15. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
„Трасе за кабелно захранване, средно напрежение,
на ПИ № 000701, 000331, 000322, 000699 от КВС на
с. Дъбене, местност Бозалъка, община Карлово,
който може да се разгледа в сградата на общината,
информационен център. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните собственици могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
1124
50. – Общинската служба по земеделие – Кюс
тендил, на основание чл. 18д, ал. 7 и 8 ППЗСПЗЗ
съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделски земи, че са изработени
карта и регистър на имотите в стопански двор в
землището на с. Долна Гращица (ЕКАТТЕ 22071),
община Кюстендил. Заинтересованите лица 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.
1344
94. – Община Лясковец чрез местната комисия
по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ съобщава, че е изработен проектосписък на правоимащите граждани с
многогодишни жилищноспестовни влогове за 2010 г.
за включване в окончателния списък по чл. 7 от
правилника за прилагане на закона, който е изложен във фоайето на общината. Списъкът подлежи
на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред кмета на общината.
1392
28. – Община Момчилград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
„Ветропарк“ в землището на с. Груево, община
Момчилград, област Кърджали. Документацията
по изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая № 23 в сградата на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1379
1. – Община Мъглиж, област Стара Загора, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план на довеждащ
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колектор на отпадъчни води към ПСОВ – с. Тулово,
в ПИ 001167, засягащ имоти от КВС в участъка гр.
Мъглиж – с. Тулово, на обект „Подготовка на инфраструктурен проект „Пречистване на отпадъчните
води на гр. Мъглиж и с. Тулово в община Мъглиж“
и подготовка и процедури за изготвяне на всички
необходими разрешителни по ЗОС, ЗБР, ЗВ и ЗУТ,
вкл. обществено обсъждане“, подобект „Довеждащ
колектор от гр. Мъглиж до с. Тулово“, изработен на
основание чл. 12, ал. 2 и чл. 59, ал. 1 ЗУТ. Трасето
на новопроектирания колектор преминава през
следните поземлени имоти: ПИ 000848, ПИ 000523,
ПИ 100044, ПИ 000851, ПИ 100207, ПИ 100102, ПИ
100891, ПИ 100103, ПИ 100104, ПИ 100587, ПИ 000087,
ПИ 100242, ПИ 100108, ПИ 100139, ПИ 100140, ПИ
100143, ПИ 000622, ПИ 000625, ПИ 100024, ПИ
100027, ПИ 100028, ПИ 100029 и ПИ 100030, от КВС
на гр. Мъглиж. Проектът е изложен за разглеждане
в отдел „УТ“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят възражения, предложения и искания
до общинската администрация.
1336
2. – Община Мъглиж, област Стара Загора, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план на довеждащ
колектор и заустващ колектор и водопровод към
ПСОВ – с. Тулово, в ПИ 001167, на обект „Подготовка на инфраструктурен проект „Пречистване
на отпадъчните води на гр.Мъглиж и с. Тулово
в община Мъглиж“ и подготовка и процедури за
изготвяне на всички необходими разрешителни по
ЗОС, ЗБР, ЗВ и ЗУТ, вкл. обществено обсъждане“,
подобект „Външни връзки към ПСОВ, с. Тулово“,
изработен на основание чл. 12, ал. 2 и чл. 59, ал. 1
ЗУТ. Трасетата на новопроектирания колектор и
водопровода преминават през следните поземлени
имоти: ПИ 000335, ПИ 000330, ПИ 000043, ПИ
000042, ПИ 000339, ПИ 000041 и ПИ 001116, от КВС
на с. Тулово. Проектът е изложен за разглеждане
в отдел „УТ“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят възражения, предложения и искания
до общинската администрация.
1337
3. – Община Мъглиж, област Стара Загора, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план на ПИ 310014
в землището на гр. Мъглиж, област Стара Загора,
местност Пишмана, изработен на основание чл. 150,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ. Трасето започва от стоманен
решетъчен стълб в ПИ 301002, продължава на север,
като пресича ПИ 000982, ПИ 001183 и ПИ 000979 до
трафопост в югозападния ъгъл на фотоволтаичната
централа в ПИ 310014. Проектът е изложен за разглеждане в отдел „УТ“ на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят възражения, предложения и искания до
общинската администрация.
1338
4. – Община Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план на
ПИ 310018 в землището на гр. Мъглиж, област
Стара Загора, местност Пишмана, изработен на
основание чл. 150, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ. Трасето
започва от стоманен решетъчен стълб в ПИ 301002,
продължава на север, като пресича ПИ 000982,
ПИ 001183, ПИ 000979 и ПИ 001617 до трафопост
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в югоизточния ъгъл на фотоволтаичната централа
в ПИ 310018. Проектът е изложен за разглеждане
в отдел „УТ“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят възражения, предложения и искания
до общинската администрация.
1339
5. – Община Мъглиж, област Стара Загора, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за външно
ел. захранване на фотоволтаична централа в ПИ
061023 в местността Сваник, землище с. Дъбово,
община Мъглиж, област Стара Загора, изработен на
основание чл. 12, ал. 2 и чл. 59, ал. 1 ЗУТ. Трасето
преминава през ПИ 000161, ПИ 000475 и ПИ 000176
до трафопост в ПИ 061023. Проектът е изложен за
разглеждане в отдел „УТ“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят възражения, предложения
и искания до общинската администрация.
1393
43. – Община Несебър на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект на
парцеларен план на обект „Водопровод за поливна
вода от яз. Порой до ОПС 1 – с. Тънково, община
Несебър“, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места. Трасето
на водопровода минава през територията на три
землища в община Несебър – с. Оризаре, с. Тънково
и гр. Несебър, с обща дължина 5012 м. Трасето на
водопровода засяга следните имоти с идентификатори
и начин на трайно ползване: 53822.19.14 – мочурище,
собственост на община Несебър; 53822.19.126 – селскостопански, горски, ведомствен път, собственост
на община Несебър; 73571.28.26 – селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на община
Несебър; 73571.300.48 – мочу рище, собственост
на община Несебър; 73571.4.12 – река – МОСВ;
73571.3.65 – селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на община Несебър; 73571.3.62 – селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на община Несебър; 73571.1.167 – река, собственост на МОСВ; 73571.8.31 – селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на община
Несебър; 73571.7.15 – селскостопанск и, горск и,
ведомствен път, собственост на община Несебър;
73571.7.16 – селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на община Несебър; 73571.8.33 – друг
вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на община Несебър; 73571.5.69 – река,
собственост на МОСВ; 73571.50.9 – път от републиканската пътна мрежа – Министерството
на транспорта; 73571.50.8 – река, собственост на
МОСВ; 73571.50.7 – друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, собственост на община Несебър; 51500.47.33 – изоставена ливада, собственост
на община Несебър, с определен сервитут, засягащ следните имоти: в землището на с. Оризаре
53822.19.14; 53822.19.1126; в землището на с. Тънково – 73571.28.26; 73571.300.48; 73571.4.12; 73571.3.65;
73571.3.62; 73571.1.168; 73571.8.31; 73571.7.15; 73571.7.16;
73571.8.33; 73571.5.69; 73571.50.9; 73571.50.8; 73571.50.7,
и в землището на гр. Несебър 51500.47.33. Проектът
е изложен в сградата на общинската администрация в стая 37, ет. 3, тел. 0554/2-93-42. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
1376
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909. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение на плана на новообразуваните имоти
в местността Черешите в землището на с. Драгичево, община Перник, приет с протокол № 9 – 1
от 1.ІІ.2010 г. на комисията, назначена със заповед
№ 585 от 6.ІV.2009 г. на кмета на община Перник.
На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по проекта и придружаващите
ги документация до кмета на общината.
1380
66. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване
на част от кв. 43 и кв. 43а по плана на Перник, кв.
Църква, като: 1. С плана за регулация се закрива
улицата между кв. 43 и кв. 43а и се заличава кв.
43а. Запазват се УПИ I – за търговия; УПИ II – за
търговия; УПИ III – за търговия; УПИ XV – общ.;
УПИ XIV – общ.; УПИ IV – общ.; УПИ V – общ.;
УПИ VI – общ.; УПИ VII – общ.; УПИ VIII – общ.;
и УПИ IX – общ. Коригира се УПИ III – за гаражи.
Заличават се УПИ I – за стопански дейности; УПИ
II – за стопански дейности; УПИ IV – общ.; УПИ
V – общ.; УПИ VI – общ. кв. 43а; УПИ XIII – общ.,
УПИ XII – общ.; УПИ XI – общ.; УПИ X – общ. кв.
43, и се обособява нов УПИ Х, който се отрежда за
парк и спортен комплекс. 2. С плана за застрояване
се определя зона на застрояване с показатели за
Жм (ниско етажно жилищно застрояване) и начин
на застрояване (свободно) в урегулираните поземлени имоти в кв. 43. Заинтересуваните страни на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация.
1457
202. – Община Петрич, област Благоевград, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен ПУП – парцеларен план
за трасе на довеждащ колектор за отпадъчни води
към ПСОВ в имот 086050, м. Лъките, землище гр.
Петрич. Трасето и сервитутите са предвидени да
преминат в земеделски поземлени имоти в масиви
по КВС, като подробно описание на имотите и
сервитутите е приложено в табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП, както следва: № 000079,
000083, 000087, 000088, 146013, 146014, 146015, 146016,
146017, 146018, 146019, 146021, 146023, 146024, 146025,
146038 – землище гр. Петрич. Проектът се намира в
сградата на община Петрич. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
1348
32. – Община Петрич, област Благоевград, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен ПУП – парцеларен план
за трасе на кабелна линия 20 kV до имот 100031, м.
Германско летище 1, с. Кърналово, за присъединяване на обект: „Фотоволтаична електроцентрала“.
Трасето и сервитутите, предвидени да преминат
в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС,
като подробно описание на имотите и сервититути е приложено в табличен вид, неразделна част
към ПУП – ПП, както следва: № 000348, 000342,
000433, 000257 – землище с. Кърналово. Проектът
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се намира в сградата на кметство с. Кърналово,
община Петрич. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
1516
1. – Община Приморско, дирекция „УТ“, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че Общинският експертен съвет при
община Приморско с решение по т. 4 от протокол
№ 9 от 1.Х.2009 г. е приел подробен устройствен
план (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори ПИ 10731.137.43, ПИ № 10731.131.44 и ПИ
№ 10731.137.45 по кадастралната карта на с. Веселие
с цел урегулиране на имотите в УПИ V, УПИ IV,
УПИ III, УПИ VI, УПИ II, УПИ VIII, УПИ I и
УПИ VII в кв. 58 по плана на с. Веселие и УПИ
VIII, УПИ IX, УПИ Х, УПИ XI, УПИ XII и УПИ
XIII в кв. 57 по плана на с. Веселие с предвиждане
на застрояване. Проектът се съхранява в дирекция
„УТ“ и може да бъде предоставен за разглеждане
от заинтересуваните по всяко време от работния
ден. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ недоволните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
1091
2. – Община Провадия на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на
правоимащите вложители с многогодишни жилищноспестовни влогове е изложен в административния
център на общината. На основание чл. 6, ал. 3 от
правилника списъкът може да бъде обжалван пред
кмета на общината по реда на административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщението
в „Държавен вестник“.
1342
57. – Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация и план за застрояване за поземлени
имоти № 65231.901.302, 65231.901.315, 65231.901.353,
65231.901.354, 65231.901.356 и 65231.901.357 на кадастралната карта на гр. Самоков, като се образуват пет
нови квартала: 387, 388, 389, 390 и 391. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени искания и възражения
до общинската администрация гр. Самоков.
1343
37. – Община Сапарева баня на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е изготвен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план за
елемент на техническата инфраструктура с обхват
поземлени имоти с идентификатори 000026, 000031,
410001, 410018, местност Дабето, по картата на
възстановената собственост на землището на с.
Овчарци, община Сапарева баня, и улица с о.т.
44-45-35-34 по плана на с. Овчарци, с възложител
„БТК“ – АД, като изготвен на основание чл. 109,
ал. 1, т. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и съобразен с
изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ могат да
се направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
гр. Сапарева баня.
1346
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8. – Община Свиленград, на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изработен ПУП – парцеларен план за
обслужващи пътища за ветрогенератори в обхват:
землищата на селата Пашово, Равна гора и Михалич,
община Свиленград, който е изложен в сградата
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на общината.
1350
2. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за изграждане на ел.
кабел средно напрежение за фотоволтаична централа в ПИ 000167, землище с. Крушаре, община
Сливен, преминаващ през имоти 015049, 000109 и
015050 в землище с. Крушаре. Проектът е изложен в
общината, стая 35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
всетник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
1377
3. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за изграждане на ел. кабел средно напрежение за фотоволтаична централа
в ПИ 000701, землище с. Крушаре, община Сливен,
с дължина 117 м, преминаващ през имот 000049,
полски път в землище с. Крушаре. Проектът е изложен в общината, стая 35. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
1378
95. – Община Сопот на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП)
за обект: „Изграждане на въздушна линия ниско
напрежение“ в землището на Сопот, в обхват на
ПИ № 125 – местни пътища, и ПИ № 130 – полски
пътища от КВС на землище Сопот, който е изложен
за разглеждане в стая 13 в сградата на общинската
администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация Сопот.
1517
8. – Община Стара Загора на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на
правоимащи вложители с многогодишни жилищноспестовни влогове е изложен в 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“.
1455
55. – Община Царево, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че с протокол № 1
от 14.І.2010 г. на ОЕСУТ е разгледана преписка с
вх. № 53-00-10 от 8.І.2010 г. – парцеларен план – кабели 20 kV – ПИ: 44094.1.71, Лозенец – EVN – България. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
за и н т ерес у ва н и т е могат да пода ват п исмен и
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искания и възражения по парцеларния план и
придружаващата го документация до общинската
администрация – гр. Царево.
1092
126. – Община Шабла на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект
на парцеларен план за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия – подземен електропровод, захранващ
следните ветрогенератори в ПИ № 58595.10.50 и
58595.10.47, с. Пролез, и 16095.19.78, с. Горичани,
община Шабла, засягащи следното трасе поземлени имоти: № 58595.10.44, 58595.10.41, 58595.11.120,
землище с. Пролез, и № 16095.18.184, 16095.18.92,
16095.19.71, 16095.18.185, 16095.18.70, с. Горичани,
община Шабла, с възложител „Борко“ – ЕООД,
Велико Търново, който се намира в общинската
администрация Шабла, стаи 104 и 105. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация Шабла.
1518
6. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии – на
трасе на водопроводно отклонение от съществуващ
водопровод до поземлен имот (ПИ) с идентификатор
87374.31.22 по кадастралната карта на гр. Ямбол,
м. Смокините. Проектът е изложен за разглеждане
в община Ямбол, стая 327. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
1456

СЪДИЛИЩА
21. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през април 2010 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения и
дати, както следва:
НА 12.ІV.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000440/2009 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 721/2007 по
описа на Окръжен съд Русе, подадена от Стоян
Иванов Петков, с. Красен, област Русе, ул. Пирин
7, срещу Тодор Кунев Деков, с. Красен, област Русе,
ул. Ал. Стамболийски 27; Янка Иванова Панчева,
Варна, ул. Мир, бл. 3, вх. А, ет. 6, ап. 18; Иван
Иванов Петков, с. Красен, община Иваново, област
Русе, ул. Пирин 7, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 000574/2009 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 589/2007 по описа
на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Тодор
Господинов Тодоров, Стара Загора, ул. Боруград 16,
ап. 5, ет. 3; Георги Петров Георгиев, Стара Загора,
ул. Боруград 16, ап. 5, ет. 3; Димко Петров Георгиев,
Стара Загора, ул. Боруград 16, ап. 5, ет. 3; Миньо
Ганчев Минев чрез адвокат Велчев, Стара Загора,
ул. Гурко 51, ет. 3, ап. 7, срещу и трето лице Община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107.
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Първо гражданско отделение, 000877/2009 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 40/2008 по
описа на Окръжен съд София, подадена от Милен
Николаев Ганчовски, с. Врачеш, област София;
Петя Митова Ганчовска, с. Врачеш, област София;
Яна Йотова Георгиева, с. Врачеш, област София;
Васил Маринов Георгиев, с. Врачеш, област София, срещу Марин Василев Георгиев, с. Врачеш,
област София.
Първо гражданско отделение, 005021/2008 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1132/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Росен Спиридонов Пасков чрез адвокати
Йосиф Герон и Диана Петкова, София, ул. Искър
16, вх. Б, ет. 3, срещу Цецка Иванова Златанова,
София, ул. Мальовица 1.
Първо гражданско отделение, 000327/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1679/2007 по описа на Софийския градски съд,
подадена от Димитър Цветков Баров чрез адвокат
С. Бешкова, София, ул. Алабин 50; Мина Цветкова
Барова-Гелева чрез адвокат С. Бешкова, София, ул.
Алабин 50; Пана Димитрова Барова чрез адвокат
С. Бешкова, София, ул. Алабин 50, срещу Мери
Брауншвайг чрез адвокат Румен Котов, София, ул.
Московска 21; държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството, София, ул.
Св. св. Кирил и Методий 17 – 19; Столична община,
София, ул. Московска 33.
Първо гражданско отделение, 000494/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
171/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от „Ученически отдих и спорт“ – ЕАД, София, бул.
Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 5; „Ученически
отдих и спорт“ – ЕАД, чрез адвокат Веселина Бакърджиева, София, ул. Раковски 127, офис Център
Яким Цветанов, стая 202 – съдебен адрес, срещу
А настас Христов А настасов чрез адвокат А на
Велкова, София, ул. Алабин 8, ет. 7, „Симеонов &
Дерменджиев“ – съдебен адрес; Александър Павлов Байнов чрез адвокат Ана Велкова, София, ул.
Алабин 8, ет. 7, „Симеонов & Дерменджиев“ – съдебен адрес; Димитър Димитров Стойчев чрез
адвокат Ана Велкова, София, ул. Алабин 8, ет. 7,
„Симеонов & Дерменджиев“ – съдебен адрес; Ваня
Николаева Стойчева чрез адвокат Ана Велкова,
София, ул. Алабин 8, ет. 7, „Симеонов & Дерменджиев“ – съдебен адрес; Иво Николаев Стойчев
чрез адвокат Ана Велкова, София, ул. Алабин 8,
ет. 7, „Симеонов & Дерменджиев“ – съдебен адрес.
Първо гражданско отделение, 001055/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
250/2008 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Пенка Петкова Петрова чрез адвокат Джеров,
София, ул. Съборна 5, ет. 4 – съдебен адрес; Пенка
Петкова Петрова, София, ул. Професор Никола
Михайлов 7А, ет. 1, над партера, срещу Йото
Иванов Стоев чрез адвокат Сидерова, София, бул.
Витоша 1А.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 004722/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 106/2008
по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от
Веселин Божидаров Колев чрез адвокат Мариана
Симеонова, Плевен, ул. Ресен 8А, срещу Община
Плевен, пл. Възраждане 2.
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Второ гражданско отделение, 004764/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 63/2008 по опи
са на Окръжен съд Монтана, подадена от Георги
Николов Георгиев чрез адвокат Георги Георгиев,
Монтана, Адвокатски колектив – Монтана, срещу
Валерия Маринова Спасова чрез адвокат Радина
П. Йорданова, София, ул. Алабин 33, вх. Б, ет. 1,
к. 116; Павлинка Маринова Атанасова чрез адвокат Радина П. Йорданова, София, ул. Алабин 33,
вх. Б, ет. 1, к. 116.
Второ гражданско отделение, 000579/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 893/2008 по
описа на Окръжен съд Варна, подадена от Нора
Недялкова Костов чрез адвокат Свилена Николова,
Варна, ул. Алеко Константинов 11, срещу Жорж
Янкоф чрез адвокат Росица Живкова Маврова,
Варна, бул. С л и вн и ца 52а; Мари я Ата насова
Ропанова, Варна, ул. Цар Асен 68, вх. Б, ет. 1;
Орлин Георгиев Димитров, Варна, ж. к. Чайка,
бл. 12, вх. А, ет. 5.
Второ гражданско отделение, 000673/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1120/2008 по
описа на Окръжен съд София, подадена от Еленка
Иванова Джоргова чрез адвокат Иванка Стефанова,
Самоков, пл. Захари Зограф 1, ет. 2, стая 11, срещу
Васил Иванов Пейчов чрез адвокат Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2, ап. 8; Иван
Георгиев Пейчов чрез адвокат Здравко Теофанов,
Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2, ап. 8; Стефан
Георгиев Пейчов чрез адвокат Здравко Теофанов,
Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2, ап. 8; „Люис
Чарлс София Пропърти фънд България“ – ЕООД,
София, бул. Патриарх Евтимий 19А, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 000745/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 224/2008 по
описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Галя
Йоргова Трифонова, Бургас, ул. Граф Игнатиев
1, ет. 3; Дичо Троев Трифонов чрез адвокат Галя
Йоргова Трифонова, Бургас, ул. Граф Игнатиев 1,
ет. 3, срещу Петър Тодоров Петров чрез адвокат
Детелина Димова, Бургас, пл. Баба Ганка 4, ет. 6;
Иванка Ангелова Иванова, Бургас, ул. Филип Кутев 28; Веселин Динев Иванов, Бургас, ул. Филип
Кутев 28.
Второ гражданско отделение, 000152/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
182/2008 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена
от Община Котел, ул. Възраждане 1, срещу Регионална дирекция по горите – Сливен, ул. Орешак
15а; Държавно ловно стопанство – Котел, ул. Проф.
Павлов 57; Общинска служба „Земеделие“ – Котел,
ул. Проф. Павлов 30.
Второ гражданско отделение, 000068/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
209/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Община Пазарджик, бул. България 2,
срещу Министерство на отбраната на Република
България, София, ул. Дякон Игнатий 3; държавата, представлявана от министъра на регионалното
развитие и благоустройствоно, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 17 – 19.
Второ гражданско отделение, 000077/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
457/2009 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена
от Айше Реджебова Руфадова, Шумен, ул. Ген. Драгомиров 42, бл. 11, вх. 5, ап. 105; Лютфи Кадиров
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Мехмедов, Шумен, ул. Ген. Драгомиров 42, бл. 11,
вх. 5, ап. 105, срещу Ружди Юлми Билял, Шумен,
ул. Раковска 44Б.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 004963/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 140/2008
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от
Хриска Иванова Лазарова чрез адвокат Снежка
Иванова със съдебен адрес Шумен, ул. Съединение
68, вх. 2, ап. 20, срещу Николай Стоянов Кънчев,
Шумен, ул. Съединение 140, ап. 5; Николай Стоянов Николов чрез адвокат Кирил Тошев, Шумен,
адвокатска колегия.
Трето гражданско отделение, 002900/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1673/2007 по
описа на Окръжен съд Варна, подадена от Татяна
Божидарова Йорданова чрез адвокат Людмила Русева, Варна, ул. Д. Цанков 22; Йордан Владимиров
Йорданов чрез адвокат Людмила Русева, Варна, ул.
Д. Цанков 22, срещу Димитричка Петрова Стоянова
чрез адвокат Елена Енева със съдебен адрес Варна,
бул. Вл. Варненчик 61, стая 35; Николай Борисов
Христов чрез адвокат Елена Енева със съдебен
адрес Варна, бул. Вл. Варненчик 61.
Трето гражданско отделение, 003049/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 511/2007 по описа
на Окръжен съд Видин, подадена от „Гипс“ – АД,
с. Кошава, чрез адвокат Любен Иванов, Видин, ул.
Бдин 24, срещу Боян Владимиров Боянов, Видин,
ул. Владикина, бл. 4, вх. Б, ап. 34; Боян Владимиров
Боянов, Видин, ул. Девети май 2.
Трето гражданско отделение, 003251/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 721/2007 по
описа на Окръжен съд Сливен, подадена от „Астратранс“ – АД, Сливен, ул. Самуиловско шосе 24,
срещу Цветанка Стоянова Костова, с. Ковачите,
област Сливен, ул. Средна гора 16; Живка Костова
Иванова, с. Ковачите, област Сливен, ул. Средна
гора 16; Ваня Костова Фърчанова, с. Ковачите,
област Сливен, ул. Средна гора 16.
Трето гражданско отделение, 001402/2009 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 4/2007 по описа
на КЧСИ, подадена от частен съдебен изпълнител
Тодор Николов Мавродиев, Бургас, ул. Граф Игнатиев
7, срещу Дисциплинарна комисия към Камарата на
частните съдебни изпълнители, София, ул. Пиротска
7, ет. 4, и страна Министерство на правосъдието,
София, ул. Славянска.
Трето гражданско отделение, 000235/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
793/2008 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Боян Любенов Славев, Свищов,
ул. Изгрев 6; Лидия Петкова Славева, Свищов, ул.
Изгрев 6, срещу Асен Стоев Христов, Свищов, ул.
Трети март 96, вх. А.
Трето гражданско отделение, 000620/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
707/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Гочо Господинов Гочев, Бургас, ж. к. Меден
рудник, бл. 84, вх. И, ет. 6, ап. 182, срещу „Лукойл
Нефтохим Бургас“ – АД, Бургас.
Трето гражданско отделение, 001730/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2555/2008 по описа на Софийския градски съд, по-
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дадена от Народно читалище „Христо Смирненски“,
София, ж. к. Лагера, бл. 20, вх. В, срещу Лучия
Данаилова Гетова, София, ул. Генерал Суворов 70.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 004765/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 2631/2006 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Виктория Стефанова Пандова-Оденвалд чрез адвокат
Маргарита Рангелова, София, ул. Гладстон 9, ет. 2;
Милчо Боянов Иванов чрез неговия законен представител Боян Виденов Иванов, София, ж. к. Бели
брези, бл. 33, вх. 1, ап. 29, срещу Милчо Йорданов
Цацов чрез адвокат Светлана Димитрова, София,
ул. Д. Белишки, бл. 4, ап. 24.
Четвърто гражданско отделение, 000141/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 128/2008 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от ПК „Юнона“, Несебър, ул. Еделвайс
6, срещу Илина Стоянова Стойкова със съдебен
адрес, Несебър, област Бургас, ул. Ахелой 21; Антон
Петков Антонов със съдебен адрес, Несебър, област
Бургас, ул. Ахелой 21; Георгина Петкова Костуркова
със съдебен адрес Несебър, област Бургас, ул. Ахелой 21; Илиана Петкова Бонева със съдебен адрес
Несебър, област Бургас, ул. Ахелой 21.
Четвърто гражданско отделение, 000172/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1099/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от ЕТ Минчо Христов Бояджиев с фирма „Балканика – Минчо Бояджиев“, Пловдив, ул.
Филипово 40, срещу Грую Щерев Бъчваров чрез
адвокат Сика Филипова Масалджиева, Пловдив,
ул. Авксентий Велешки 7.
Четвърто гражданско отделение, 000670/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
993/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Таня Димитрова Методиева, Карлово,
ул. Парчевич 48, вх. А, ет. 3, ап. 5; Десислава
Методиева Методиева, Карлово, ул. Парчевич 48,
вх. А, ет. 3, ап. 5, срещу ЗД „Евро инс“ – АД, чрез
адвокат Невена Деспотова, Пловдив, ул. Стефан
Веркович 3, ет. 2, офис 1; Христо Иванов Марковски
чрез адвокат Владимир Давчев, Пловдив, пл. Кочо
Честименски 2, вх. Б, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 000759/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
407/2008 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена
от Пета механизирана бригада, под. 22160, Плевен,
ул. Ген. Владимир Вазов 2, срещу Йовка Колева
Митева чрез адвокат Здравко Тончев, Плевен, ул.
Васил Левски 176, ет. 6; поделение 26140, Плевен,
ул. Ген. Владимир Вазов 2.
Четвърто гражданско отделение, 000904/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
645/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от „Професионална гимназия по механо- и
електротехника“ чрез адвокат Кръстьо Кърпаров,
Пазарджик, ул. Иван Вазов 9, ет. 1, срещу Георги
Георгиев Гацев, Пазарджик, ул. Алеко Константинов 7.
Четвърто гражданско отделение, 001199/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
722/2008 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от Павлина Стойнева Ръждева, с. Блатино,
община Дупница, област Кюстендил, срещу ЕТ
Венцислав Николов Бичаков с фирма „Венцислав
Николов – Веци“, Кюстендил, ул. Неофит Рилски
4, ет. 2 – адвокат Красимир Руев.
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Четвърто гражданско отделение, 001282/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
274/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Юлияна Петрова Кайрякова със съдебен адрес
Варна, ул. Шейново 14, ет. 1 – адвокат Радослав
Ралчев, срещу „Солвей соди“ – АД, гр. Девня, област Варна, Промишлена зона.
НА 13.ІV.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000378/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1375/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Боян Велков Боянов, София, кв. Борово,
ул. Солун 49, ап. 1; Богдана Димитрова Боянова,
София, кв. Борово, ул. Солун 49, ап. 1, срещу Екатерита Димитрова Николова, София, ж. к. Света
Троица, бл. 349, вх. А, ет. 6, ап. 24.
Първо гражданско отделение, 000473/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
363/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Петър Иванов Грънчаров чрез адвокат Петрова,
Варна, ул. Оборище 34, партер, срещу Мариана
Василева Добрева чрез адвокат Костадинов, Варна,
ул. Парижка комуна, бл. 1, вх. В, ет. 2, ап. 5.
Първо гражданско отделение, 000533/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
866/2008 по описа на Окръжен съд София, подадена
от Стефка Петрова Шиндарска, гр. Елин Пелин,
ул. Шипка 9; Надка Димитрова Митова, гр. Елин
Пелин, ул. Левски 6; Станка Димитрова Пудева, гр.
Елин Пелин, ул. Левски 6; Севделинка Димитрова
Денева, гр. Елин Пелин, ул. Левски 6, срещу Борис
Спиров Стоичков, гр. Елин Пелин, ул. Здравец 4.
Първо гражданско отделение, 000538/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2585/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Димитър Георгиев Йорданов чрез адвокат
Тодоров, Пловдив, бул. Шести септември 152, ет. 1,
офис 101; Величка Петкова Йорданова чрез адвокт
Тодоров, Пловдив, бул. Шести септември 152, ет. 1,
офис 101, срещу Фанка Василева Угренова чрез
адвокат Велева, Пловдив, бул. Шести септември
165 – партер.
Първо гражданско отделение, 000590/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
473/2007 по описа на Софийския градски съд, подадена от Константин Петров Въжаров чрез адвокат
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3;
Вера Тодорова Въжарова чрез адвокат Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3; Иван Петров
Въжаров чрез адвокат Михайловска, София, ул.
Света София 8, ет. 3, срещу Стоян Мирков Мирков, София, ул. Веслец 62, ет. 2; Анастасия Денева
Миркова, София, ул. Кораб планина 35; Мирко
Георгиев Мирков, София, ул. Кораб планина 35;
Иво Владимиров Цеков, София, бул. Васил Левски
4, ет. 2; Парашкева Владимирова Кучева, София,
ул. Кораб планина 35 – 37.
Първо гражданско отделение, 000602/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3161/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Държавно горско стопанство Пловдив, бул. Шести септември 93, срещу Община
„Родопи“, Пловдив, ул. Софроний Врачански 1А;
Държавна агенция по горите, Пловдив, бул. Санкт
Петербург 57.
Първо гражданско отделение, 000777/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
447/2008 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
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от Радко Стоянов Стойков, с. Сопот, община Угърчин, област Ловеч, срещу Веска Йотова Колева,
с. Лесидрен, област Ловеч; Ина Борисова Иванова,
Ловеч, бул. България 62.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000958/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 21/2009 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Живка
Христова Христова, Свиленград, бул. България
160, срещу Потребителна кооперация „Съгласие“,
Свиленград, бул. България 86.
Второ гражданско отделение, 000988/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 702/2008 по
описа на Окръжен съд София, подадена от Янка
Борисова Зуликарска чрез адвокат Цено Христов
Стоянов, София, бул. Витоша 1А, Търговски дом,
кантора 103; Емилия Иванова Стойнева чрез адвокат
Цено Христов Стоянов, София, бул. Витоша 1А,
Търговски дом, кантора 103; Йорданка Стойнева
Йорданова чрез адвокат Цено Христов Стоянов,
София, бул. Витоша 1А, Търговски дом, кантора
103; Васил Деянов Спасов чрез адвокат Цено Христов Стоянов, София, бул. Витоша 1А, Търговски
дом, кантора 103; Светлана Деянова Спасова чрез
адвокат Цено Христов Стоянов, София, бул. Витоша 1А, Търговски дом, кантора 103; Йорданка
Иванова Йорданова чрез адвокат Цено Христов
Стоянов, София, бул. Витоша 1А, Търговски дом,
кантора 103, срещу Вергиния Георгиева Стоянова
чрез адвокат Павлин Христов, София, ж. к. Хаджи
Димитър, ул. Ген. Липранди, бл. 107Б, вх. Б, ет. 1,
ап. 28; Юлка Лазарова Христоскова чрез адвокат
Павлин Христов, София, ж. к. Хаджи Димитър,
ул. Ген. Липранди, бл. 107Б, вх. Б, ет. 1, ап. 28;
Малинка Лазарова Костова чрез адвокат Павлин
Христов, София, ж. к. Хаджи Димитър, ул. Ген.
Липранди, бл. 107Б, вх. Б, ет. 1, ап. 28; Георги
Димитров Котев чрез адвокат Павлин Христов,
София, ж. к. Хаджи Димитър, ул. Ген. Липранди, бл. 107Б, вх. Б, ет. 1, ап. 28; Елка Димитрова
Николова чрез адвокат Павлин Христов, София,
ж. к. Хаджи Димитър, ул. Ген. Липранди, бл. 107Б,
вх. Б, ет. 1, ап. 28; Георги Димитров Зуликарски
чрез адвокат Павлин Христов, София, ж. к. Хаджи Димитър, ул. Ген. Липранди, бл. 107Б, вх. Б,
ет. 1, ап. 28; Димитринка Георгиева Димитрова
чрез адвокат Павлин Христов, София, ж. к. Хаджи
Димитър, ул. Ген. Липранди, бл. 107Б, вх. Б, ет. 1,
ап. 28; Димитър Маринов Александров чрез адвокат
Павлин Христов, София, ж. к. Хаджи Димитър,
ул. Ген. Липранди, бл. 107Б, вх. Б, ет. 1, ап. 28;
Марина Димитрова Попова чрез адвокат Павлин
Христов, София, ж. к. Хаджи Димитър, ул. Ген.
Липранди, бл. 107Б, вх. Б, ет. 1, ап. 28; Жана Димитрова Плачкова чрез адвокат Павлин Христов,
София, ж. к. Хаджи Димитър, ул. Ген. Липранди,
бл. 107Б, вх. Б, ет. 1, ап. 28.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000226/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
232/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от Вельо Георгиев Велев, София, бул. Васил
Левски 100, вх. А, ет. 2, ап. 5, срещу „Специализирана
болница по пневмофтизиатрични заболявания за
долекуване, продължително лечение и рехабилитация „Цар Фердинанд І“ – ЕООД, с. Искрец, община
Своге, кв. Санаториума.
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Трето гражданско отделение, 000584/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
839/2007 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Константин Панайотов Петров, Стара
Загора, ул. Евлоги Георгиев 79, ет. 2, ап. 10, срещу
Георги Петков Петков, Стара Загора, бул. Цар
Симеон Велики 161, вх. Б, ап. 16.
Трето гражданско отделение, 000638/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4524/2004 по описа на Софийски градски съд, подадена от Даниел Николов Димитров, Видин, ул.
Княз Борис І № 1, ап. 4, срещу „Бултранс“ – ООД,
София, район „Надежда“, ул. Жорж Дантон 45;
„Бултранс“ – ООД, чрез адвокат Светлозар Йорданов, съдебен адрес София, бул. Христо Смирненски
6, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 000658/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3347/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Център за военна епидемиология и хигиена
към ВМА чрез адвокат Р. Попова, съдебен адрес
Пловдив, ул. Капитан Райчо 56, Търговски център
„Гранд“, ет. 3, офис 3 – 7, срещу Керанка Иванова
Петрова, Пловдив, ул. Радецки 9, ет. 5, ап. 10.
Трето гражданско отделение, 000865/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1171/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Зефир Хубенов Гогаджов, Златоград, ул.
Константин Иречек 7, ет. 2, ап. 7, адвокат Деспина
Караилиева, срещу Анка Емилова Дюлгерова чрез
адвокат Лазар Пашалиев, Смолян, бул. България
3, офис 118; Росен Христов Дюлгеров чрез адвокат
Лазар Пашалиев, Смолян, бул. България 3, офис
118; Красимир Христов Дюлгеров чрез адвокат Лазар Пашалиев, Смолян, бул. България 3, офис 118.
Трето гражданско отделение, 000898/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
309/2008 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Община Бойчиновци, ул. Гаврил Генов
2, срещу Георги Рангелов Петков, Бойчиновци, кв.
Огоста, ул. В. Друмев 19; Георги Ангелов Петков,
Бойчиновци, ул. Гаврил Генов 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 004082/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 57/2008 по описа
на Окръжен съд София, подадена от Иван Борисов
Гергинов, с. Своде, област София; Потребителна
кооперация „Всестранка“, Правец, чрез адвокат
Екатерина Димитрова, София, ул. Г. С. Раковски
99, срещу Александър Стефанов Василев, София,
ул. Константин Иречек 22, вх. Б; Виолета Александрова Василева, София, ул. Проф. Н. Михайлов 8,
ет. 4, ап. 8.
Четвърто гражданско отделение, 004302/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 2546/2007 по
описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Пристанище Варна“ – ЕАД, Варна, пл. Славейков 1,
срещу Весела Димитрова Димитрова, Варна, ул.
Презвитер Козма 12, чрез адвокат Весела Томова.
Четвърто гражданско отделение, 004333/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1037/2006 по
описа на Софийски градски съд, подадена от „София – Булгартабак“ – АД, София, бул. Цар Борис
ІІІ № 134, срещу Надежда Георгиева Ангелова,
София, ж. к. Обеля 2, бл. 253, вх. Б, ет. 7, ап. 43.
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Четвърто гражданско отделение, 003772/2008
по описа на четвърто гражданско на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1066/2007 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Независимо дружество „Зелени патрули“
със съдебен адрес София, бул. Витоша 1А, ет. 3,
кантора 340А, чрез адвокат Куюмджиев, срещу
Община Червен бряг, ул. Антим І № 1; държавата
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и
Методий 17 – 19; Областен управител на гр. Плевен.
Четвърто гражданско отделение, 004129/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 188/2008 по
описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Георги
Димитров Куртов със съдебен адрес Пловдив, ул.
Хан Кубрат 2, ет. 3, адвокат Екимджиев, срещу Денка
Господинова Пенева със съдебен адрес Бургас, ул.
Александровска 20, чрез адвокат Кънева.
Четвърто гражданско отделение, 004555/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 2402/2007 по описа
на Окръжен съд Варна, подадена от Христо Павлов
Неделчев със съдебен адрес Варна, ул. Ал. Дякович
45, ет. 2, офис 11, чрез адвокат Грациела Рейзова,
срещу „Роял – Шот“ – ООД, представлявано от
Максим Божидаров Максимов, със съдебен адрес
Варна, ул. Херман Шкорпил 26, подн. А, ет. 3, ап. 7,
чрез Георги Аврамов; „Роял – Шот – Клуб Стрелба“
чрез представляващ Максим Божидаров Максимов
със съдебен адрес Варна, ул. Херман Шкорпил 26,
подн. А, ет. 3, ап. 7, чрез Георги Аврамов.
Четвърто гражданско отделение, 000514/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2115/2006 по описа на Апелативен съд София, подадена от Юлиус Велинов Христов, София, ул. Иван
Вазов 216, ет. 3, ап. 5, адвокат Светлана Байчева,
срещу Елена Йорданова Стоянова, София, ул. Московска 21, адвокат Румен Котов.
Четвърто гражданско отделение, 000709/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
3585/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Георги Иванов Разманов чрез адвокат
Антон Христов Георгиев със съдебен адрес София,
ул. Персенк, бл. 19, вх. А, ет. 3, ап. 9, срещу Кирил
Найденов Кирилов чрез адвокат Петър Величков
със съдебен адрес София, ул. Граф Игнатиев 44,
вх. А, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение, 000723/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 777/2008 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от „Стомана Идъстри“ – АД, Перник, ул.
Владайско въстание 1, срещу Божидар Шишманов
Добренов, Перник, ул. Чуйпетлово 1.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 000628/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13/2009 по описа на Апелативен съд Варна, подадена
от „Бадимекс – Димов и Сие“ – ООД, чрез адвокат
Кремена Маринова с адрес Варна, ул. Драгоман
43, срещу „Норма“ – ООД, чрез адвокат Димитър
Топалов, Варна, ул. Поп Харитон 13.
НА 14.ІV.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 005103/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 277/2007
по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от
Васка Милушева Радева, Смолян, бул. България
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6; Стефан Костадинов Герджиков, Смолян, бул.
България 6; „Национална спортна база“ – ЕАД,
София, бул. Евлоги Георгиев 38, срещу Държавна
агенция за младежта и спорта, София, бул. В. Левски 75; Министерство на регионалното развитие и
благоустройството чрез областен управител на гр.
Смолян, бул. България 14.
Първо гражданско отделение, 000526/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
454/2008 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от Петко Тончев Асенов, Видин, ул. Чайка 18, срещу Сашко Лазаров Тодоров чрез адвокат Лъчезар
Минчев, Видин, ул. Цар Александър ІІ № 3, офис 36.
Първо гражданско отделение, 000786/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
735/2008 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена
от Бонка Пейчева Петрова, Разград, ж. к. Освобождение, бл. 13, ап. 3, срещу Марийка Господинова
Димитрова чрез адвокат А. Шкойнова, Шумен, АК,
ул. Съединение 119.
Първо гражданско отделение, 000927/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
995/2008 по описа на Окръжен съд София, подадена
от Добринка Стаменова Николова, с. Трудовец, Софийска област, ул. Цар Иван Шишман 25; Георгина
Стаменова Георгиева, с. Трудовец, Софийска област,
ул. Спортна среща 6, срещу Росен Василев Вутов
чрез адвокат Цветан Атанасов, София, ул. Яков
Крайков 1, ап. 2; Мария Георгиева Манева чрез
адвокат Цветан Атанасов, София, ул. Яков Крайков
1, ап. 2; Георги Павлов Димитров чрез адвокат
Маргарита Кърпачева, Ботевград, бул. България 1.
Първо гражданско отделение, 000952/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
347/2008 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена
от ОС „Земеделие и гори“, Добрич, срещу Стефанка
Стоянова Минчева чрез адвокат Искра Желева,
Добрич, АК Добрич; Веска Стоянова Тодорова
чрез адвокат Искра Желева, Добрич, АК Добрич;
Димитричка Стоянова Влайкова чрез адвокат Искра Желева, Добрич, АК Добрич, и контролираща
страна Община Добрич.
Първо гражданско отделение, 000958/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3251/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Силова електроника“ – ЕООД (в
ликвидация), с ликвидатор Атанас Василев Начев, Пловдив, район „Южен“, бул. Македония 72;
„Силова електроника“ – ЕООД (в ликвидация), с
ликвидатор Атанас Василев Начев чрез адвокат
Петков, София, район „Триадица“, бул. Витоша
44, ет. 1, ап. 1, срещу Катерина Вангелова Ралчева
чрез адвокат Георги Савов, Пловдив, ул. Стефан
Верковиц 10, ет. 4; Илия Димитров Ралчев чрез
адвокат Г. Савов, Пловдив, ул. Стефан Веркович 10,
ет. 4; Пенка Димитрова Низамова чрез адвокат Г.
Савов, Пловдив, ул. Стефан Веркович 10, ет. 4.
Първо гражданско отделение, 000973/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
676/2008 по описа на Окръжен съд София, подадена
от Цветанка Ангелова Касабова-Триова, с. Доспей,
община Самоков; Цветанка Ангелова Касабова-Триова чрез адвокат Симеон Бочев, София, ул. Неофит
Рилски 47 – съдебен адрес, срещу Общинска служба
„Земеделие и гори“, Самоков; Община Самоков.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 004246/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 342/2008 по
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описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена
от Сенка Великова Стефанова, Павликени, ул. Св.
св. Кирил и Методий 1, срещу „Кентавър“ – ООД,
чрез управителя Марин Митев Караколев, София,
ж. к. Гоце Делчев, бл. 258, вх. Б, ет. 1, ап. 1.
Второ гражданско отделение, 000581/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 500/2008 по
описа на Окръжен съд София, подадена от Стоимен
Зарков Илчев, гр. Костенец, ул. Марица 13, срещу
Елена Александрова Велкова чрез адвокат Димитър
Кичуков, Ихтиман; Данка Димитрова Кичукова
чрез адвокат Димитър Кичуков, Ихтиман; Боряна
Стефанова Чавдарова чрез адвокат Димитър Кичуков, Ихтиман; Александра Христова Чавдарова
чрез адвокат Димитър Кичуков, Ихтиман; Емил
Христов Чавдаров чрез адвокат Димитър Кичуков,
Ихтиман; Емилия Стоянова Трифонова чрез адвокат
Димитър Кичуков, Ихтиман; Йоанна Константинова
Чавдарова чрез адвокат Димитър Кичуков, Ихтиман; Росица Константинова Лалашка чрез адвокат
Димитър Кичуков, Ихтиман; Виолета Владимирова
Танчева чрез адвокат Димитър Кичуков, Ихтиман;
Антоанета Иванова Танчева чрез адвокат Димитър Кичуков, Ихтиман; Спас Иванов Танчев чрез
адвокат Димитър Кичуков, Ихтиман.
Второ гражданско отделение, 000618/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 801/2007 по
описа на Окръжен съд Варна, подадена от Димчо
Жечев Димов чрез адвокат Панайот Янев Петров,
Варна, бул. Владислав Варненчик 16А; Цветанка
Георгиева Димова чрез адвокат Ивка Прахова със
съдебен адрес Варна, ж. к. Възраждане 79-В-24;
Радка Маринова Жечева чрез адвокат Ивка Прахова със съдебен адрес Варна, ж. к. Възраждане
79-В-24; Елена Жечкова Станева чрез адвокат Ивка
Прахова със съдебен адрес Варна, ж. к. Възраждане
79-В-24, срещу Величка Неделчева Желязкова, Варна, кв. Виница, ул. Александър Кръстев 12; Тодор
Йовев Тодоров, Варна, кв. Виница, ул. Александър
Кръстев 12.
Второ гражданско отделение, 000646/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 345/2006 по
описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от
Катерина Николова Богданова чрез адвокат Ивайло
Димитров Данов със съдебен адрес Благоевград,
ул. Илинден 22; Росица Александрова Ростер чрез
адвокат Ивайло Димитров Данов със съдебен адрес
Благоевград, ул. Илинден 22; Николай Александров
Васков чрез процесуален представител адвокат Атанаска Богоева, Благоевград, ул. Арсений Костенцев
19, срещу Венчо Сандев Мутафчийски, Благоевград,
ул. Никола Вапцаров 57; Елина Костадинова Мутафчийска, Благоевград, ул. Никола Вапцаров 57;
Мария Вельова Мицова, Благоевград, ул. Радовиш
6; Лиляна Димитрова Христова, Благоевград, ул.
Крали Марко 10, вх. А, ап. 13; Величка Димитрова
Терзийска, Благоевград, ул. Братя Миладинови
14; Даньо Димитров Харизанов, Благоевград, ул.
Захари Стоянов 11; Илонка Димитрова Митова,
Благоевград, ул. Крушево 11; „Интертайм – Благоевград“ – ЕООД, Благоевград, ул. Петко Д. Петков
13; Димитрина Михайлова Митова, София, ж. к.
Младост 1, бл. 80, вх. А, ет. 6, ап. 23; Валентин
Михайлов Димитров, София, ул. Цар Симеон 17
Б или А; Любчо Василев Васков, Асеновград, ул.
Речна 38, вх. Г, ет. 5, ап. 33; Верка Василева Попова,
Асеновград, ул. Васил Левски 41; Георги Костадинов
Митов, Благоевград, ул. Крушево 11; Станка Ива-
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нова Харизанова, Благоевград, ул. Захари Стоянов
11; Николай Ангелов Терзийски, Благоевград, ул.
Братя Миладинови 14; Тодор Александров Митов,
София, ж.к. Младост, бл. 81, ет. 6, ап. 23.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 004475/2008 по
описа на трето гражданско отделение, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 316/2008 по
описа на Окръжен съд Русе, подадена от Десислава
Христофорова Григорова, Русе, ул. Александровска 134; „Фарин“ – АД, чрез управителя Веселин
Иванов Бакърджиев, Добрич, ул. Бойчо Огнянов 6,
срещу Георги Йорданов Янков, Русе, ул. Драгоман
6, вх. Б, ет. 2; „Булгаро“ – АД, Стара Загора, ул.
Отец Паисий 164; Живко Христов Живков, Русе,
ул. Петко Каравелов 7; „Агротераком“ – ООД, Русе,
ул. Петко Каравелов 7.
Трето гражданско отделение, 000120/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2540/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Център за спешна медицинска помощ
чрез адвокат Наталия Христова, София, бул. Васил Левски 72, ет. 3, ап. 16, срещу Тодор Нейчев
Русимов чрез адвокат П. Тотева, София, ул. Цар
Асен 2Б, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 000204/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Пенка Пондева Дончева, Казанлък, ул.
Родопи 15; Мария Дончева Парова, Казанлък, ул.
Тракия 5, вх. Е, ет. 4, ап. 62; Цветелина Дончева
Николова, Казанлък, ул. Ал. Серг. Пушкин 5, вх. Б,
ап. 45, срещу „Никдим“ – ЕООД, Казанлък, бул. 23
Пехотен Шипченски полк 80.
Трето гражданско отделение, 000318/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1101/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена
от Благой Савов Генов чрез адвокат Катя Ламбрева,
София, ул. Аспарух 18, срещу Министерски съвет
на Република България, София, бул. Дондуков 1.
Трето гражданско отделение, 000377/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
659/2008 по описа на Окръжен съд София, подадена
от Техническа професионална гимназия „Стамен
Панчев“, Ботевград, ул. Захари Стоянов 10, срещу
Лиляна Стоева Димитрова, с. Трудовец, община
Ботевград, област София, ул. Хан Аспрух 17.
Трето гражданско отделение, 000503/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
685/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Областна дирекция на МВР – Пловдив,
ул. Княз Богориди 7; Районен съд – Пловдив, бул.
6 септември 167; Апелативна прокуратура – Пловдив, пл. Съединение 3, срещу Снежана Стоянова
Кирова, Пловдив, бул. България 44, ап. 17.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 000201/2009
по описа на четвърто гражданско на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
446/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Пенко Костадинов Костадинов чрез адвокат
Желка Апостолова, АК Бургас, ул. Цар Самуил
15, вх. А, ет. 1, срещу „БДЖ – Тягов подвижен
състав (Локомотиви)“ – ЕООД, София, ул. Иван
Вазов 3; „БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)“ – ЕООД, чрез адвокат Румяна Георгиева
Трифонова, Бургас, ул. Гладстон 94, ет. 3.
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Четвърто гражданско отделение, 000237/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 273/2008 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Никола Костадинов Керемедчиев, с.
Момчиловци, област Смолян, срещу Държавно лесничейство – Смолян, бул. България 83; Общинска
служба „Земеделие и гори“ – Смолян, бул. България
12; Регионално управление на горите – Смолян,
ул. Първи май 2.
Четвърто гражданско отделение, 000281/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
322/2008 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена
от Мирослав Динков Атанасов, Димитровград, ул.
Цар Симеон 12, вх. В, ет. 9; Мирослав Динков Атанасов чрез адвокат Васил Стойчев, Димитровград, ул.
Кап. Петко войвода 18, ап. 4, срещу „Томи“ – ООД,
Димитровград, ул. Елин Пелин 6, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение, 000308/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
253/2008 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Милен Радков Миленов чрез адвокат Стефан
Стефанов, Варна, ул. Баба Тонка 13, ет. 2; Денка
Панчева Колева чрез адвокат Стефан Стефанов,
Варна, ул. Баба Тонка 13, ет. 2, срещу Анита Георгиева Янева чрез адвокат Албена Нинова, Варна,
ул. Поп Харитон 11; Кирил Георгиев Янев, Варна,
ул. Места (Цар Борис) 13; Дафинка Кирилова Иванова, Варна, ул. Места (Цар Борис) 13.
Четвърто гражданско отделение, 000333/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
468/2008 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Професионална гимназия по механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви“ чрез адвокат
Меглена Гунчева, АК, Хасково, бул. България 142,
вх. А, ет. 1, срещу Радка Тодорова Генчева чрез
адвокат Василка Пожарлиева, Хасково, ул. Христо
Ботев 1, офис 401.
Четвърто гражданско отделение, 001292/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
16/2009 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от Пламен Василев Самодумов чрез адвокат
Георги Митрев, София, област София, бул. Христо
Ботев 12; Пламен Василев Самодумов, с. Червен
брег, област Кюстендил, ул. Хаджи Димитър 9,
срещу „Мини Бобов дол“ – ЕАД, гр. Бобов дол,
област Кюстендил.
НА 15.ІV.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000571/2009 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 179/2007
по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от
РКС „Черноморие“ чрез адвокат Богдев, Бургас, ул.
Сердика 2б, срещу ПТК „Кооппром Б“, Бургас, чрез
адвокат Градинарска, Бургас, ул. Янко Комитов 5.
Първо гражданско отделение, 004723/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 213/2008
по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена
от Община Велико Търново, Велико Търново, пл.
Майка България 2, срещу Недка Николова Атанасова
чрез адвокат Бораджиев, Велико Търново, ул. Възрожденска 1А; Анастасия Димитрова Коларска чрез
адвокат Бораджиев, Велико Търново, ул. Възрожденска 1А; Енчо Димитров Коларски чрез адвокат
Бораджиев, Велико Търново, ул. Възрожденска 1А.
Първо гражданско отделение, 000019/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
129/2008 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
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подадена от Венета Добрева Маринова чрез адвокат
Тодоров, София, ул. Проф. Н. Михайлов 7 Б, ет. 1,
ап. 2, срещу Йорданка Добрева Тихолова, Сливен,
ул. Оборище 34; Мария Александрова Коларова,
София, ул. Жолио-Кюри 2, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 000056/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
210/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Дона Крумова Керкелова чрез адвокат
Пакулева, Чепеларе, ул. Васил Дечев 25 А, срещу
Държавно лесничейство – Хвойна, с. Хвойна, област
Смолян; Регионално управление на горите, Смолян,
ул. Първи май 2; Общинска служба „Земеделие и
гори“, Чепеларе, област Смолян.
Първо гражданско отделение, 000285/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1036/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Ангел Николов Чакъров, Банско, област Благоевград, ул. Гарибалди 6, срещу Райна
Димитрова Кехайова, Банско, ул. Глазне 67; Георги
Димитров Янчовичин, Благоевград, ул. Христо Татарчев 24, ет. 2, ап. 6; Йордана Димитрова Трушева,
Банско, ул. Цар Борис І № 33.
Първо гражданско отделение, 001212/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1164/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Зойка Георгиева Неделчева чрез адвокат Костов,
Варна, ул. Страхил войвода 22, ап. 21; Димитра
Илиева Маркова чрез адвокат Костов, Варна, ул.
Страхил войвода 22, ап. 21; Зойка Христова Христова
чрез адвокат Костов, Варна, ул. Страхил войвода
22, ап. 21; Никола Христов Николов чрез адвокат
Костов, Варна, ул. Страхил войвода 22, ап. 21, срещу Георги Димитров Сотиров, Варна, ул. Баучер 1,
вх. Б, ет. 3, ап. 31; Пенка Илиева Сотирова, Варна,
ул. Баучер 1, вх. Б, ет. 3, ап. 31.
Първо гражданско отделение, 001349/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
364/2007 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена
от „Геостройкомплект“ – ЕООД, чрез адвокат Орсов,
София, бул. Патриарх Евтимий 22, ап. 3, срещу Димитър Панайотов Донев, Сливен, ул. Ропотамо 16.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000015/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1443/2006 по
описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена
от Ангел Христов Събев, с. Първомайци, община
Горна Оряховица, ул. Гурко 12; Димитрина Ангелова
Папазова чрез адвокат Камелия Кожухарова със
съдебен адрес, Русе, ул. Александровска 80, срещу
Маргаритка Иванова Попова, с. Поликраище, област Велико Търново, ул. Руен 7; Ангел Трифонов
Събев, с. Първомайци, община Горна Оряховица;
Ангелина Иванова Пангова, с. Поликраище, област Велико Търново, ул. Цар Иван Шишман 4;
Атанаса Станева Събева, с. Първомайци, община
Горна Оряховица; Валентина Димитрова Николова,
Казанлък, бул. 23 Шипченски полк 31, вх. Ж, ет. 4,
ап. 73; Йорданка Христова Терзиева, с. Първомайци,
община Горна Оряховица; Красимир Иванов Каращранов, с. Първомайци, община Горна Оряховица,
ул. Струма 14; Любка Цвяткова Каращранова, с.
Първомайци, община Горна Оряховица, ул. Струма
14; Стоян Илиев Събев, с. Първомайци, община
Горна Оряховица; Христо Иванов Каращранов,
Велико Търново, ул. Д. Благоев 7, Б, ет. 6, ап. 22 ;
Христинка Димова Трифонова, Велико Търново, ул.
Иван Хаджидимтров 6, ет. 3, ап. 10; Цана Стоянова
Събева, с. Първомайци, община Горна Оряховица.
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Второ гражданско отделение, 000061/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1756/95 по опи
са на Софийски градски съд, подадена от Малей
Костов Малеев, София, ул. Христо Смирненски
32, ет. 2; Ирина Малеева Миир, чрез адвокат Нина
Седефова, София, ул. Шести септември 13, вх. А.
Второ гражданско отделение, 000175/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 571/2008 по
описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Нино
Ставрев Анастасов чрез адвокат Илия Къдрински,
Чепеларе, ул. Дичо Петров 4б, срещу Държавно
горско стопанство – Чепеларе, област Смолян; Община Чепеларе, област Смолян; Общинска служба
„Земеделие“, Чепеларе, област Смолян; Регионална
дирекция по горите – Смолян, ул. Първи май 2.
Второ гражданско отделение, 000124/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
608/2004 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Иван Петров Манолски, Петрич, ул. Стара
планина 16; Вангелия Петрова Турнова, Петрич,
ул. Гоце Делчев 14; Величка Петрова Миликина,
с. Костенец, област София; Катя Петрова Банчева,
с. Костенец, област София; Асен Стойков Яков,
Благоевград, ул. Трети март 16; Марийка Стойкова
Маникатова, Петрич, ул. Екзарх Йосиф 1, срещу
Георги Костадинов Лазаров, Петрич, ул. Пощенска
16; Георги Димитров Иванов, Петрич, ул. Хан Крум
8; Катерина Георгиева Спирова, Петрич, ул. Хан
Крум 8; Блага Костадинова Стоилова, Петрич, ул.
Македония 20; Ката Костадинова Георгиева, Петрич,
ул. Кожух 43, бл. 2, вх. Б, ап. 7.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000301/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2251/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от
Община Варна, бул. Осми приморски полк 43, срещу
Ани Христова Ботева, Варна, ул. Цар Самуил 103.
Трето гражданско отделение, 000483/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1611/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Иван Койчев Желев, Пловдив, ул.
Митрополит Панарет 41, ет. 1, срещу Институт
по консервна промишленост, Пловдив, бул. Васил
Априлов 154.
Трето гражданско отделение, 000879/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
250/2008 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от Цветан Георгиев Станеев чрез адвокат Лидия
Филипова със съдебен адрес, Видин, ул. Княз
Ал. Багенберг 1, ет. 1, стая 8, срещу Асен Симеонов
Фелеков, Видин, ул. Преславска 50; Донка Василева
Фелекова, Видин, ул. Преславска 50; „Земстройинженеринг“ – ООД, с. Кутово, област Видин.
Трето гражданско отделение, 000946/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
90/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Павел Андонов Павлов чрез адвокат
Мариана Господинова със съдебен адрес Пловдив,
ул. Райко Даскалов 68, ет. 5, офис 3, срещу Министерство на отбраната, София, ул. Дякон Игнатий 3.
Трето гражданско отделение, 001450/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
501/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Дора Стефанова Зашева чрез адвокат Парашкева Зотева, Благоевград, ул. Тодор
Александров 41; Община, Благоевград, пл. Георги
Измирлиев 1.
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Трето гражданско отделение, 001498/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
284/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „София Франс Ауто – Пловдив“ – ЕООД,
чрез адвокат Елена Трифонова със съдебен адрес
София, бул. Ботевградско шосе 459, срещу Димитър
Василев Карамихайлов, Пловдив, ж. р. Тракия,
бл. 209, вх. Б, ет. 6, ап. 16.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 003555/2008
по описа на второ гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 41/2008
по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от
Маргарита Милева Манчева чрез адвокат Данка
Куртева, със съдебен адрес София, ул. Клокотница
1, ет. 3, ап. 12; Нивяна Цветкова Николова чрез
адвокат Данка Куртева, със съдебен адрес София,
ул. Клокотница 1, ет. 3, ап. 12; Мариянка Цветкова
Спахиева чрез адвокат Данка Куртева, със съдебен
адрес София, ул. Клокотница 1, ет. 3, ап. 12, срещу
Евгения Хинова Цветкова, Червен бряг, област
Плевен, ул. Асен 3.
Четвърто гражданско отделение, 003877/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1562/2008 по
описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Емил
Сергеев Кикьов чрез адвокат Валентин Ройнов,
Пловдив, ул. Петко Каравелов 20, ет. 1, офис 1,
срещу Община Асеновград.
Четвърто гражданско отделение, 004620/2008
по описа на второ гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 96/2008
по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Вера
Димитрова Дикова, Мездра, ул. г. Димитров 37,
срещу Окръжна следствена служба Враца; Прокуратура на РБ, София.
Четвърто гражданско отделение, 004025/2008
по описа на трето гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 764/2008
по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от
Йордан Димитров Чобанов чрез адвокат Христо
Мандалчев, съдебен адрес: Пловдив, ул. К няз
Богороди 12, ет. 3, срещу Христина Костадинова
Николова, Асеновград, област Пловдив, ж. к.
Изток, бл. Тютюнев комбинат 7 ; Ангел Иванов
Николов, Асеновград, област Пловдив, ж. к. Изток, бл. Тютюнев комбинат 7 ; Костадин Ангелов
Николов като баща и законен представител на
малолетното дете А нгел Костадинов Николов
чрез адвокат Мери Аргирова, Асеновград, област
Пловдив, ул. Изложение 12 ; Весела Николова
Делчева като майка и законна представителка
на малолетното дете Ангел Костадинов Николов
чрез адвокат Мери Аргирова, Асеновград, област
Пловдив, ул. Изложение 12.
Четвърто гражданско отделение, 004161/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 847/2007 по
описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена
от „Брилянт – Търновград“-АД, Велико Търново, ул.
Никола Габровски 65, срещу Владислав Веселинов
Стоянов, Велико Търново, ул. Христо Донев 7.
Четвърто гражданско отделение, 004174/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 634/2006 по
описа на Окръжен съд София, подадена от Цонка
Иванова Йончева чрез адвокат Златимир Орсов,
съдебен адрес София, бул. Патриарх Евтимий 22,
ап. 3; Максим Иванов Врачев чрез адвокат Злати-
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мир Орсов, съдебен адрес София, бул. Патриарх
Евтимий 22, ап. 3, срещу Христина Методиева
Савова чрез адвокат Красимир Григоров, София,
ул. Позитано 8; Георги Спасов Савов чрез адвокат
Красимир Григоров, София, ул. Позитано 8; Иван
Стоянов Найденов, гр. Средец, област Бургас, ул.
Атанас Манчев 13.
Четвърто гражданско отделение, 004175/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 662/2008 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Златка
Димитрова Василева, София, ж. к. Гоце Делчев,
бл. 259, вх. А, ет. 1, ап. 7, срещу ЖСК „Български
художник“ чрез адвокат Симеон Миков, София, ул.
Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 000099/2010
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
659/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр.
Якоруда, със съдебен адрес, София, ул. Граф Игнатиев 7А, ет. 1, чрез адвокат Ивайло Табаков, срещу
Ангел Кирилов Ангелов, гр. Якоруда, ул. Грънчар
33, област Благоевград.
НА 19.ІV.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 003290/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 108/2008 по
описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Росен
Стойков Стефанов чрез адвокат Георгиева, Асеновград, ул. Изложение 2, срещу Общинска служба
„Земеделие и гори“, Асеновград, ул. Железарска 5;
Регионално управление на горите, Пловдив, бул.
Санкт Петербург 57; Държавно горско стопанство
Асеновград, Асеновград, ул. Ал. Стамболийски 25.
Първо гражданско отделение, 005905/2007 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 3106/2006 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Кирил Деянов Янев чрез адвокат Стоян Александров
Рътков, София, ул. Хан Аспарух 54, срещу Здравка
Петрова Янева чрез адвокат Димитър Георгиев, София, ул. Алабин 33, ет. 1, стая 120 ; Румяна Трайкова
Георгиева, София, ул. Алабин 33, ет. 1, стая 120;
Людмила Траянова Родина чрез адвокат Димитър
Георгиев, София, ул. Алабин 33, ет. 1, стая 120 ;
Величка Деянова Виденова чрез адвокат Димитър
Георгиев, София, ул. Алабин 33, ет. 1, стая 120 ;
Анжелина Георгиева Янева чрез адвокат Димитър
Геогиев, София, ул. Алабин 33, ет. 1, стая 120 ; Петър Асенов Легоманов, София, ж.к. Бъкстон, бл. 7,
вх. Б, ет. 5, ап. 31; Гинка Асенова Масларска чрез
адвокат Грозев, София, бул. Витоша 1А, Търговски
дом, кантора 258 – съдебен адрес; Гинка Асенова
Масларска, София, ж. к. Бъкстон, бл. 7, вх. А, ет. 6,
ап. 12; Владя Асенова Михайлова, София, ж. к.
Бъкстон, бл. 7, вх. А, ет. 6, ап. 12.
Първо гражданско отделение, 002722/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2445/2007
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Даниела Димитрова Рагин-Пенчева, София, кв. Бистрица, ул. Цветна градина 1; Радослав Димитрова
Пенчев, София, кв. Бистрица, ул. Цветна градина
1, срещу Емил Асенов Златков, с. Алдомировци,
област София.
Първо гражданско отделение, 003708/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 436/2007
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по описа на Апелативен съд София, подадена от
Венелин Василев Иванов (Рогозянски) чрез Евгени
Василев Рогозянски, с. Малорад, област Враца, ул.
В. Цоловски; Евгени Василев Рогозянски, с. Малорад, област Враца, ул. В. Цоловски, срещу Христо
Иванов Иванов чрез адвокат Пенка Дончева, София,
бул. Македония 2.
Първо гражданско отделение, 004200/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 131/2008 по
описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Тодор
Благоев Делиянчев чрез адвокат Исова, Смолян,
ул. Хан Аспарух 1, бл. 46, вх. Г, ап. 34, срещу Общинска служба по земеделие и гори – Смолян, бул.
България 12; Държавно лесничейство – Смолян,
бул. България 83; Регионално управление на горите
Смолян, ул. Първи май 2.
Първо гражданско отделение, 000546/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
417/2007 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена
от Йовчо Анещев Бончев, Каварна, ул. Чиракман 30;
Милена Михайлова Бончева, Каварна, ул. Чиракман
30, срещу Параскева Николова Янулова, Каварна,
ул. Йордан Йовков 11; Никола Димитров Николов,
с. Българево, област Добрич; Деспина Димитрова
Богданова, с. Българево, област Добрич; Анастасия
Димитрова Иванова, Балчик, ул. Константин Иричек 10, вх. А; Антоанета Димова Филчева, Варна,
ж. к. Владислав Варненчик, бл. 302, вх. З, ет. 4,
ап. 24; Деспина Стефанова Костадинова, Варна,
ж. к. Младост, бл. 142, вх. 2, ет. 7, ап. 41; адвокат
Димитър Петров, пълномощник на ответниците,
Варна, ул. Цар Симеон І № 6А, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 000657/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
211/2008 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена
от Кольо Крумов Николов, София, ул. Черковна
69, срещу Мирослав Иванов Петров, София, ж. к.
Лагера, бл. 40, ет. 15, ап. 68; Мирослав Иванов
Петров чрез адвокат Христин Конов, София, ул.
Бузлуджа 27, ет. 1 – служебен адрес.
Първо гражданско отделение, 000724/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
336/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Потребителна кооперация „Победа“ чрез
адвокати Димитър Аврамов и Христо Христов,
Асеновград, ул. Трети март 32, ет. 1, ап. 2, срещу
Община Лъки чрез адвокат Валентин Ройнов,
Пловдив, ул. Петко Каравелов 20, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 002019/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2260/2003 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Веселин Георгиев Бонев, София, кв.
Горубляне, ул. Цветна градина 1; Василка Георгиева Георгиева, София, кв. Горубляне, ул. Урвичка
крепост 9, срещу Йордан Стефанов Василев чрез
адвокат Стефан Стефанов, София, бул. Витоша 1А,
ет. 4, кантора 446 – съдебен адрес; Боряна Йорданова
Георгиева чрез адвокат Стефан Стефанов, София,
бул. Витоша 1А, ет. 4, кантора 446 – съдебен адрес;
Стефан Йорданов Стефанов, София, бул. Витоша
1А, ет. 4, кантора 446 – съдебен адрес; Маргарита Веселинова Младенова чрез адвокат Стефан
Стефанов, София, бул. Витоша 1А, ет. 4, кантора
446 – съдебен адрес; Янко Божков Янков чрез адвокат Стефан Стефанов, София, бул. Витоша 1А,
ет. 4, кантора 446 – съдебен адрес; Весела Божкова
Георгиева чрез адвокат Стефан Стефанов, София,
бул. Витоша 1А, ет. 4, кантора 446 – съдебен адрес;
Цветанка Петрова Методиева чрез адвокат Стефан
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Стефанов, София, бул. Витоша 1А, ет. 4, кантора
446 – съдебен адрес; Емилия Петрова Илиева-Гигова
чрез адвокат Стефан Стефанов, София, бул. Витоша
1А, ет. 4, кантора 446 – съдебен адрес.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 001889/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 978/2002 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Златка
Александрова Велина чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Св. София 8, ет. 3; Светлана
Николова Мирска-Стоичкова, София, ул. Ангел
Кънчев 32, ап. 2; Владимир Александров Велин
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Св. София 8, ет. 3; Красимира Вълева Алтънова
Пачева чрез адвокат Сирма Владимирова, София,
ул. Позитано 34, ет. 3; Марийка Иванова Велина
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Св. София 8, ет. 3; Васил Петров Велин чрез адвокат Сирма Владимирова, София, ул. Позитано
34, ет. 3; Анна Петрова Аргилова чрез адвокат
Сирма Владимирова, София, ул. Позитано 34, ет. 3;
Мариана Иванова Маркова-Анева чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Св. София 8,
ет. 3; Елена Иванова Стефанова, София, ул. Любен Каравелов 65; Калинка Станимирова Хавова
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Св. София 8, ет. 3; Радка Мицакова чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Св. София 8,
ет. 3; Александър Вертеров Мицаков чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Св. София 8,
ет. 3; Любомир Вертеров Мицаков чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Св. София 8,
ет. 3; Валентин Тодоров Ръсовски чрез адвокат
Сирма Владимирова, София, ул. Позитано 34,
ет. 3; Валтер Стефанов Ръсовски чрез адвокат
Сирма Владимирова, София, ул. Позитано 34, ет. 3;
Геновева Игнатова Ръсовска чрез адвокат Сирма
Владимирова, София, ул. Позитано 34, ет. 3; Райна
Димитрова Велина чрез адвокат Сирма Владимирова, София, ул. Позитано 34, ет. 3; Снежина
Йорданова Михайлова чрез адвокат Сирма Владимирова, София, ул. Позитано 34, ет. 3; Венелин
Любомиров Филчев, Самоков, ул. Булаир 23; Крум
Любомиров Филчев, София, кв. Симеоново, ул.
Митрополит Патриарх Зографски/2, № 13; Захари
Господинов Господинов, София, ж.к. Хиподрума,
бл. 18, вх. А, ет. ІV; Христо Стоянов Господинов,
Смолян, ул. Родопи 59, вх. Б, ет. 1, ап. 2; Олга
Стоянова Господинова – непълнолетна със съгласието на законния є представител – майка Галена
Цветанова Господинова, София, ж. к. Хиподрума,
бл. 18, вх. А, ет. ІІ; Здравка Стоянова Михайлова
чрез адвокат Антони Стефанов, София, ул. Цар
Асен 5; Иван Йорданов Михайлов, чрез адвокат
Бойко Ботев, София, ул. Алабин 48; Детелина
Йорданова Лазарова чрез адвокат Бойко Ботев,
Софи я, ул. А лабин 48, срещ у Олга К ирилова
Шарова, София, ул. Будапеща 72; Дечо Демирев
Неделчев, София, ж. к. Овча купел, бл. 421, вх. Д,
ап. 134; Здравка Станимирова Петрова, София, ул.
Найден Николов 2А.
Второ гражданско отделение, 005293/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4211/2006
по описа на Софийски градски съд, подадена от
„Средец“ – ООД София, чрез адвокат Росица Василева, с адрес, София, ул. Гечкенли 4, партер, срещу
Марияна Павлова Толева, София, ж. к. Дружба 1ч.,
бл. 168, вх. А, ет. 1, ап. 2; Владимир Иванов Толев,
София, ж. к. Дружба 1ч., бл. 168, вх. А, ет. 1, ап. 2.
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Второ гражданско отделение, 005279/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 121/2007
по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от
Прокуратура на Република България, София, бул.
Витоша 2, срещу Оник Калуст Калустян, Бургас,
ул. Цар Калоян 68.
Второ гражданско отделение, 000790/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 2622/2007 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Соня
Цветанова Младенова чрез адвокат Романова, София,
ул. Любен Каравелов 16, срещу Латинка Цветанова
Колева, София, кв. Драгалевци, ул. Чемшир 19;
„Еуротерра България“ – АД, чрез адвокат Шопова-Лионтис, София, ул. Княз Борис І № 100, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 000079/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
459/2008 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от „Приста Ойл“ – ЕАД, София, чрез адвокат Светломир Коцев, със съдебен адрес, Русе, ул. Борисова
73, срещу Енчо Стоянов Стоянов чрез адвокат Смиляна Велинова, Русе, ул. Любен Каравелов 8, ет. 1;
Галина Стоянова Стоянова, чрез адвокат Смиляна
Велинова, Русе, ул. Любен Каравелов 8, ет. 1; Яким
Атанасов Якимов чрез адвокат Смиляна Велинова,
Русе, ул. Любен Каравелов 8, ет. 1.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 004043/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 75/2008 по
описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена
от Георги Николов Манафов, Велико Търново, ул.
Цанко Церковски 36, ет. 1; Иванка Христова Манафова, Велико Търново, ул. Цанко Церковски 36,
ет. 1; Христо Стефанов Христов, Велико Търново,
ул. Цанко Церковски 36, ет. 1; Нели Георгиева
Христова, Велико Търново, ул. Цанко Церковски
36, ет. 1, срещу Милен Борисов Колев, Велико
Търново, ул. Цанко Церковски 36, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 004627/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 542/2005
по описа на Софийския градски съд, подадена от
„Балканкар Холдинг“ – ЕАД (н), със синдик Бояна
Георгиева Караиванова, София, бул. Цар Борис
ІІІ № 126, срещу КНСБ, София, пл. Македония 1;
КТ „Подкрепа“, София, ул. Ангел Кънчев 2; Синдикална организация на КНСБ при „Балканкар
Холдинг“ – АД (н), чрез адвокат Владимир Кръстев,
София, бул. Македония 1, ет. 5, ст. 7; Асоциация
на демократичните синдикати, София, бул. МарияЛуиза 21, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 000152/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
113/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Биляна Антонова Грозева, Несебър, ул. Рила 1,
срещу Светлана Стефанова Грозева, Поморие, ул.
Самуил 6; Красимир Димитров Христов, Поморие,
ул. Сауил 6; Божана Стефанова Ташева-Христова,
Поморие, ул. Самуил 6; Катерина Илиева Пейкова,
Поморие, ул. Цар Борис Първи 36; Величка Андонова Вълкова, Бургас, ж.к. Лазур, бл. 32, вх. 3,
ет. 4, ап. 12; София Андонова Вълчева, Поморие, ул.
Самуил 6; Петранка Андонова Симеонова, Бургас,
ж.к. Изгрев, бл. 40, вх. 2, ет. 7, ап. 20.
Трето гражданско отделение, 000539/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1519/2008 по описа на Софийския градски съд, по-
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дадена от Красимир Милушев Неделчев, София, ул.
Константин Кисимов 4, бл. 303, ап. 18; Държавен
фонд „Земеделие“, София, бул. Цар Борис ІІІ № 136.
Трето гражданско отделение, 000840/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
455/2008 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Зодиак Шипинг“ – ООД, чрез адвокат
Младен Попов със съдебен адрес, Варна, ул. Мусала
2, ет. 2, срещу Изпълнителна агенция „Морска администрация“, София, ул. Дякон Игнатий 9; Министерство на транспорта, София, ул. Дякон Игнатий
9, и контролираща страна Върховна касационна
прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 000158/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2341/2006 по описа на Апелативен съд София, подадена от Пламен Димитров Пенев чрез адвокат
Пламен Димитров Пенев, София, ул. Света София
2, ет. 1, стая 12, срещу Ценка Антонова Пенева,
София, ул. Янко Сакъзов 20А.
Четвърто гражданско отделение, 000498/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
4176/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Кремиковци“ – АД, в неплатежоспособност,
София, кв. Ботунец, срещу Даниела Атанасова
Танчева чрез адвокат Румяна Пейчева, София, бул.
Денкоглу 30, ет. 1, кантора 5; Силвия Веселинова
Куманова чрез адвокат Румяна Пейчева, София,
бул. Денкоглу 30, ет. 1, кантора 5; Ива Веселинова
Куманова чрез адвокат Румяна Пейчева, София,
бул. Денкоглу 30, ет. 1, кантора 5.
Четвърто гражданско отделение, 000706/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
770/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Кънчо Динев Сотиров, Бургас, ж. к. Славейков,
бл. 26, вх. 6, ет. 6, срещу „БДЖ – Тягов подвижен
състав (Локомотиви)“ – ЕООД, чрез адвокат Румяна
Трифонова, Бургас, ул. Гладстон 94, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 000796/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
843/2008 по описа на Софийския градски съд, подадена от Кооперация „Христо Ников“, София, ул.
Охридско езеро 3, срещу Гинка Здравкова Стоилова,
София, кв. Горубляне, блок 41, вх. А, ет. 7, ап. 19.
Четвърто гражданско отделение, 000883/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1555/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от Кирил Кирилов Бондиков, София, ж. к.
Дружба 2, бл. 410, вх. А, ет. 3, ап. 11; Стойна Николова Бондикова, София, ж. к. Дружба 2, бл. 410,
вх. А, ет. 3, ап. 11, срещу Министерски съвет на
Р.България, София, бул. Дондуков 1; Дирекция
„Национален строителен контрол“, София, бул.
Христо Ботев 47; Столична Община, София, ул.
Московска 33, и контролираща страна Върховна
касационна прокуратура, София.
Четвърто гражданско отделение, 001338/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
55/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Юлия Петкова Карагрошева чрез адвокат Деси
слава Николова, Бургас, ул. Васил Априлов 16, ет. 3,
срещу Димитър Йорданов Коев чрез адвокат Стефко
Михайлов, Бургас, ул. Гурко 7, вх. А, ет. 3, офис 8.
Четвърто гражданско отделение, 001413/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1622/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Национална агенция за приходите, ТД – Пловдив, чрез процесуален представител
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Мария Ангелова Бозова, Пловдив, ул. Скопие
106, срещу Илиан Стаменов Станоев със съдебен
адрес, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, адвокатска
кантора Печеви.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 000528/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
28/2009 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Веселин Валентинов Спасов, Разград, ул.
Сава Катрафилов 1, срещу Кооперация „Екип 7“
чрез адвокат Румен Николов, Разград, ул. Велико
Търново 1, вх. Г, ап. 18; Кооперация „Екип 7“,
Разград, ул. Бели Лом 15.
Първо търговско отделение, 000532/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2200/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Аскон“ – АД, чрез адвокат Стефан Георгиев,
София, ул. Позитано 7, ет. 2, офис 5 – 6; Агенция
за държавни вземания с изпълнителен директор
Венцислава Петкова, София, ул. Г. С. Раковски 47.
Първо търговско отделение, 000563/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
275/2008 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Агенция за следприватизационен контрол,
София, бул. Г. М. Димитров 52А, срещу „Книжнина
99“ – АД, в ликвидация, с ликвидатор Светлозар
Димитров Стойков, Добрич, ул. Отец Паисий 8А.
Първо търговско отделение, 000603/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
711/2008 по описа на А пелативен съд Велико
Търново, подадена от „Стормакс“ – ЕООД, чрез
адвокат Георги Миленов, София, район „Лозенец“,
ул. Банат 10, ет. 1, срещу Агенция за държавни
вземания, София, ул. Г. С. Раковски 47; „Българска
захар 21“ – ЕООД, в несъстоятелност, със синдик
Мариян Иванов Нейков, Плевен, ул. Марица 20.
Първо търговско отделение, 000652/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2450/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ – АД, София,
ул. Г. Бенковски 3, срещу Николай Александров
Василев чрез адвокат Мартин Мънчев, София, ул.
Димитър Хаджикоцев 102, вх. А, ет. 5.
Първо търговско отделение, 000655/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2237/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Александър Георгиев Мънгов, София,
ж. к. Овча купел, бл. 22, вх. Б, ет. 8, ап. 54, срещу
Застрахователно дружество „Бул Инс“ – АД, чрез
адвокат Мариан Гочев, София, бул. Витоша 17, и
трето лице ЗК „Хилдън“ – АД, в несъстоятелност,
със синдик Владимир Радославов Дончев, София,
ул. Цар Асен 4.
Първо търговско отделение, 000814/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1901/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Застрахователна компания „Български
имоти“ – АД, София, ул. Балша 8, срещу Мирослав
Ангелов Милчев, с. Алтимир, област Враца; Владимир Цветанов Владимиров, с. Търнава, област
Бяла Слатина.
НА 20.ІV.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 002402/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 869/2006 по
описа на Окръжен съд София, подадена от Пантелей
Петров Биков чрез адвокат Лилко Йоцов, София,
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ул. Алабин 34, ет. 3; Бойка Миткова Бикова чрез
адвокат Йоцов, София, ул. Алабин 34, ет. 3, срещу
Златка Крумова Чучукова, с. Клисура, община
Самоков, област София; Емил Василев Чучуков, с.
Клисура, община Самоков, област София; Татяна
Василева Чучукова, с. Костенец, област София, ул.
Стефан Караджа 100.
Първо гражданско отделение, 000294/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1080/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Тодор Атанасов Божков чрез адвокат
Петров, Пловдив, ул. Петко Каравелов 26-Б, офис
6, срещу Общинска служба по земеделие и гори
„Родопи“, Пловдив, ул. Райко Даскалов 45, ет. 3;
Община „Родопи“, Пловдив, ул. Софроний Врачански
1А, и контролираща страна Регионално управление на горите, Пловдив, ул. Санкт Петербург 57;
Държавно горско стопанство Пловдив, бул. Шести
септември 93.
Първо гражданско отделение, 000441/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2115/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Дончо Илиев Котовски чрез адвокат
Гавазов, Карлово, ул. Васил Левски 8, срещу Община Карлово чрез адвокат Гърбев, Пловдив, ул.
Братя Пулиеви 1.
Първо гражданско отделение, 000484/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
693/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Юсеин Исмаилов Фандъков, Пещера,
ул. Петър Горанов 20; Гюлер Али Тукова, Пещера,
ул. Нов Живот 2, срещу Георги Ангелов Бояджиев,
Пещера, ул. Г. Зафиров 1; Бойка Иванова Бояджиева,
Пещера, ул. Г. Зафиров 1, вх. А; Лукойл България
ЕООД, София, ул. Тодор Александров 42; Община
Пещера, Пещера, ул. Дойранска Епопея 17; „Петрол“ – АД, София, бул. Черни връх 43.
Първо гражданско отделение, 000511/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
892/2008 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Ценка Николова Александрова чрез
адвокат Цонев, Русе, пл. Хан Кубрат 1, комплекс
Балкан, ет. 1, ст. 111, срещу Милка Колева Недялкова чрез адвокат Минчев, Велико Търново,
ул. Цанко Церковски 39; Николай Стойчев Николов чрез адвокат Минчев, Велико Търново, ул.
Цанко Церковски 39; Емилия Михова Стойчева
чрез адвокат Минчев, Велико Търново, ул. Цанко
Церковски 39.
Първо гражданско отделение, 000537/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1988/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Ярослав Борисов Маринов чрез адвокат
Чулков, Пловдив, бул. Шести септември 163, срещу Мирослава Борисова Маринова чрез адвокат
Паскалева, Пловдив, ул. Свети Климент 9, ет. 4.
Първо гражданско отделение, 000748/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
128/2008 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Венцислав Асенов Михайлов чрез
адвокат Печилкова, Смолян, НЦ – бл. 46, вх. Г,
ап. 34, срещу „Горубсо – Мадан“ – АД, Кърджали,
бул. България 127.
Първо гражданско отделение, 000909/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
65/2008 по описа на Окръжен съд Перник, подадена
от Димитър Владимиров Султанов чрез адвокат
Цонков, София, ул. Христо Белчев 1, ет. 4, срещу
Райна Георгиева Ненковска чрез адвокат Бояджиева,
Перник, ул. Търговска, бл. 30, вх. А, ап. 20.
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Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 001030/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 130/2009 по
описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Община Плевен, пл. Възраждане 2, срещу държавата,
представлявана от министъра на регионалното
развитие и блгоустройството, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 17 – 19.
Второ гражданско отделение, 001048/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 30/2009 по
описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Иван
Делчев Иванов чрез адвокат Веска Запрянова,
Хасково, ул. Велико Търново 12; Димитър Делчев
Димитров чрез адвокат Таня Ванкова, Хасково,
ул. В. Друмев 13, ап. 5; Славея Димитрова Панкина чрез адвокат Таня Ванкова, Хасково, ул. В.
Друмев 13, ап. 5; Виолета Димитрова Мариновска
чрез адвокат Таня Ванкова, Хасково, ул. В. Друмев
13, ап. 5, срещу Петра Ванчева Балтова, Хасково,
ул. Арда 3; Диана Иванова Иванова, чрез адвокат
Веска Запрянова, Хасково, ул. Велико Търново 12.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000077/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3864/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Министерството на образованието и
науката, София, бул. Дондуков 2А, срещу Румен
Георгиев Конов, Стара Загора, ул. Цар Симеон
Велики 76, ет. 2, ап. 8.
Трето гражданско отделение, 000137/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
663/2008 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Маринчо Константинов Стоянов, София, ж. к.
Младост 1, кв. Полигона, бл. 3, вх. Б, ет. 1, ап. 3,
срещу Юлия Динова Горинова чрез адвокат Илия
Латов, съдебен адрес, Враца, ул. Лукашов 11, ет. 1;
Галя Георгиева Йовова чрез адвокат Илия Латов,
съдебен адрес Враца, ул. Лукашов 11, ет. 1; Георги
Йорданов Йовов чрез адвокат Илия Латов, съдебен
адрес, Враца, ул. Лукашов 11, ет. 1.
Т ре то г ра ж да нско отде ление, 0 0 0144/20 09
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 498/2008 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Камелия Стефанова Витанова чрез
адвокат Анита Димчева, съдебен адрес Плевен,
ул. Ал. Стамболийски 1, офис 304, срещу Професионална гимназия по облекло и текстил, Плевен,
ул. Димитър Константинов 21.
Трето гражданско отделение, 000430/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
760/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Община Казанлък, ул. Розова долина
6; Крум Костадинов Владев, Казанлък, ул. Искра
12; Руска Лалева Владева, Казанлък, ул. Искра 12,
срещу Мария Танева Николова, Нова Загора, ул.
Сан Стефано 16; Стойчо Петков Стоев чрез адвокат
Димчо Диманов, Казанлък, ул. Княз Александър
Батенберг 33.
Трето гражданско отделение, 000799/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
751/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Междуобластен диспансер за онкологични
заболявания със стационар – Бу ргас“ – ЕООД,
Бургас, бул. Демокрация 86, срещу Гергина Иванова
Рачева, съдебен адрес Бургас, ул. Гурко 18, ет. 3,
адвокат М. Цочева.
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Трето гражданско отделение, 000826/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
29/2009 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Донка Симеонова Николова, Велико
Търново, ул. Полтава 9, вх. А, ап. 23, срещу Община
Велико Търново, пл. Майка България 2.
Трето гражданско отделение, 001133/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3412/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Стойко Стоилов Михайлов чрез адвокат
Стоимен Гърбев, съдебен адрес Пловдив, ул. Братя
Пулиеви 1, срещу Областна дирекция на МВР,
Пловдив, ул. Княз Богориди 7.
Трето гражданско отделение, 001188/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
302/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Евгений Атанасов Георгиев, Добрич, ул.
Боряна, бл. 4, вх. Б, ет. 7, ап. 14, срещу Средно
общообразователно училище „Любен Каравелов“,
Добрич, ж. к. Балик.
Трето гражданско отделение, 001480/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
762/2006 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Здравко Стоянов Митков, Благоевград, ж. к. Ален мак, бл. 19, вх. Б, ет. 4, ап. 10,
срещу Божурка Маркова Китанова, Благоевград,
ул. Славянска 75.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 004701/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 823/2008
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Министерство на образованието и науката, София,
бул. Дондуков 2А, срещу Лидия Бориславова Несторова-Николова, София, ул. Цар Асен 25, чрез
адвокат Невена Личева.
Четвърто гражданско отделение, 005304/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 4504/2003 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Пенка
Александрова Панушева, София, ул. Черноризец
Храбър 3, ет. 7, ап. 30; Иван Илиев Маджаров,
София, ул. Киевска 12, чрез адвокат Канин.
Четвърто гражданско отделение, 000257/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 411/2008 по описа на Окръжен съд Видин,
подадена от Община, с. Бойница, област Видин,
срещу Валентин Славчев Радулов, с. Раброво,
област Видин.
Четвърто гражданско отделение, 000301/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 274/2008 по описа на Софийския градски съд,
подадена от Росица Йорданова Игнатова, София,
кв. Дървеница, ул. Константин Игнатов 3А, срещу
Софийска техническа гимназия, София, бул. Александър Стамболийски 82.
Четвърто гражданско отделение, 000427/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1004/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Живка Янакиева Костадинова със съдебен адрес,
София, бул. Патриарх Евтимий 48А, ет. 4, срещу
Община Варна, бул. Осми приморски полк 43.
Четвърто гражданско отделение, 000660/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
998/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Зоица Николова Паламарова, Пазарджик,
ул. Хан Кубрат 5, ет. 2, срещу Ангел Атанасов Генов
чрез адвокат Стоян Желев, Велинград, ул. Братя
Маврикови 8.
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Четвърто гражданско отделение, 000767/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1611/2005 по описа на Софийски градски съд, подадена от Марияна Кирилова Юзова чрез адвокат
Цветанка Тодорова Михайлова, София, бул. Цар
Освободител 8; Десислава Георгиева Юзова чрез
адвокат Цветанка Тодорова Михайлова, София, бул.
Цар Освободител 8, срещу ЕТ Марин Йорданов Джабарски с фирма „Макроагент – Марин Джабарски“,
София, ул. Хан Аспарух 18, чрез адвокат Ламбрева.
Четвърто гражданско отделение, 000950/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
41/2009 по описа на Окръжен съд Кърджали, подадена от Агенция по заетостта, София, бул. Дондуков
3, срещу Весела Миткова Давидкова, с. Априлци,
област Кърджали.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 000361/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
333/2008 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Производствена кооперация „Единство“,
Хасково, бул. България 198, срещу РКС Хасково,
ул. Скопие 1.
Второ търговско отделение, 000675/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
408/2008 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от „Щерна“ – ЕООД, с. Мировяне, ул. Ветрен
4, срещу „Дестила“ – АД, Тетевен, ул. Вършец 73.
НА 21.ІV.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000331/2009 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 623/2008 по
описа на Окръжен съд Русе, подадена от Димитър
Кънчев Димитров чрез адвокат Петкова, Велико
Търново, ул. Цанко Церковски 39, срещу Професионална гимназия – гр. Бяла, чрез адвокат Иванова,
Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 002840/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 479/2007 по описа
на Окръжен съд Кюстендил, подадена от Димитрина
Стоянова Иванова, Бургас, ж. к. Славейков, блок
21, вх. 8, ет. 3, ап. 7, срещу Горан Атанасов Китин,
Кюстендил, кв. Запад, бл. 61, вх. В, ет. 4, ап. 55.
Първо гражданско отделение, 000090/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
471/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Тахир Смаилов Кадиров, с. Лилеково,
област Смолян, община Чепеларе, срещу Държавно
лесничейство Чепеларе, област Смолян; Общинска
служба „Земеделие и гори“, Чепеларе, област Смолян; Регионално управление на горите, Смолян,
ул. Първи май 2.
Първо гражданско отделение, 000396/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1017/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Милка Николова Дукова, Варна, ж. к. Вл.
Варненчик, бл. 22, ет. 3, ап. 69; Милка Николова
Дукова чрез адвокат Десислава Георгиева, Варна,
ул. Кирил и Методий 45, вх. А, ет. 6, ап. 15а; Милка Николова Дукова, Варна, ж. к. Владиславово,
бл. 405, вх. 22, ет. 3, ап. 69; Радка Николова Георгиева, Варна, ул. Подп. Калитин 40, вх. Б, ет. 4,
ап. 43; Димитра Дукова Димитрова, Варна, ул.
Черно море 28; Киряки Минева Стоянова, Варна,
ул. Черно море 26; Невянка Йорданова Кирова, Варна, ул. Св. Прокопий Варненски 38; Руска Друмева
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Мухлева, Варна, ул. Петрич 17, срещу Лилия Иванова Вълчева чрез адвокат Николай Ташев, Варна,
бул. Владислав Варненчик 10, ет. 1; Петър Куртев
Вълчев чрез адвокат Николай Ташев, Варна, бул.
Владислав Варненчик 10, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 000864/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
392/2008 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Валентин Дичев Терзиев, София, ул. Софроний
Врачански 35, срещу Общинска служба „Земеделие
и гори“ – Угърчин, област Ловеч; Милко Асенов
Николов чрез адвокат Янева, София, бул. Витоша
1А, ТД, ет. 4, кантора 447, и трето лице Регионално
управление на горите – Ловеч; Държавно горско
стопанство – Ловеч.
Първо гражданско отделение, 001703/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
63/2005 по описа на Софийски градски съд, подадена от Иванка Нанова Маринова, София, ж.к.
Младост, бл. 75, вх. А, ет. 1; Христо Благоев Георгиев, Велико Търново, ул. К. Паница, бл. 5, вх. Ж,
ет. 7, ап. 20, срещу Ивайло Димитров Тюфекчиев,
Кърджали, ул. Беломорски 83, вх. А, ет. 3, ап. 7;
Димитър Георгиев Тюфекчиев, Варна, ул. Местност
Акчелар 52; Ивайло Георгиев Тюфекчиев, Варна, ул.
Местнаст Акчелар 52; Петър Георгиев Тюфекчиев,
Габрово, ул. Скобелевска 26, вх. А, ет. 7, ап. 16; Златка Христова Иванова, Русе, ул. Плиска 17; Петко
Христов Гълъбов, София, ж.к. Младост 3, бл. 364 ,
вх. В, ет. 10, ап. 46; Благой Георгиев Писюзев, гр.
Елин Пелин, ж.к. Мургаш, ул. Лазар Димитров,
вх. Б, ап. 19; Григор Василев Георгиев, гр. Мизия,
ул. Георги Кирков 10; Марин Василев Георгиев,
гр. Мизия, ул. Георги Кирков 10; Гълъб Димитров
Таушанов, Свиленград, кв. Първи Бояндър, ул.
Божур 56 – 25; Христо Димитров Вълков, София,
ж.к. Стрелбище, бл. 6Б, вх. А; Мария Благоева
Игнатова, гр. Елин Пелин, ул. Ангел Кънчев 19;
Мария Петкова Таушанова, София, ж. к. Младост,
бл. 364, вх. 2, ет. 10, ап. 46; Иван Димитров Таушанов, Свиленград, кв. Първи Бояндър, ул. Божур
56 – 25; Тодор Димитров Вълков, Свиленград, ул.
Христо Шишманов 32.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000263/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 635/2007 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Евгения Василева Георгиева чрез адвокат Владимир
Пенев, София, ул. Добри Войников 29, ет. 3, ап. 5,
срещу Венета Петрова Владимирова, чрез адвокат
Надежда Междуречка със съдебен адрес София,
ул. Цар Самуил 26а; Райна Петкова Владимирова,
София, ул. Враня 54, бл. 7А, вх. Г, ет. 4, ап. 35;
Виктория Петрова Владимирова чрез адвокат Надежда Междуречка със съдебен адрес София ул.
Цар Самуил 26а.
Второ гражданско отделение, 000367/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 640/2008 по
описа на Окръжен съд Враца, подадена от Лиляна
Димитрова Недялкова, гр. Червен бряг, ул. Цар
Асен 2, срещу Богдана Димитрова Спасова, гр.
Червен бряг, ул. Дядо Вълко 17; Върбан Николаев
Кирков, Мездра, ул. Ком 6; Павлин Петров Христов, с. Радовене, община Роман; Петър Руменов
Петров, с. Радовене, община Роман; Светлана
Николаева Тодорова, Мездра, ул. Св. св. Кирил
и Методий 18.
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Второ гражданско отделение, 000664/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 698/2008 по
описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от
Мюедин Летифов Будев чрез адвокат Галя Башлиева
със съдебен адрес гр. Гоце Делчев, ул. Георги Сава
Раковски 7; Зюра Нюриева Будева чрез адвокат
Галя Башлиева със съдебен адрес гр. Гоце Делчев,
ул. Георги Сава Раковски 7, срещу Мустафа Летиф
Ибрахим, с. Абланица, област Благоевград; Керим
Летифов Будев чрез адвокат Ани Караметова, гр.
Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски 11; Фаик Летифов
Будев чрез адвокат Ани Караметова, гр. Гоце Делчев,
ул. Ал. Стамболийски 11; Сабри Летифов Будев, с.
Теплен, област Благоевград; Мехмед Илязов Моллов,
с. Абланица, област Благоевград; Джевдет Мехмедов
Моллов, с. Абланица, област Благоевград; Летиф
Мехмедов Моллов, с. Абланица, област Благоевград.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 004131/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 413/2008 по
описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от
Величка Георгиева Хантова, Пазарджик, ул. Никола
Ръжанков 13, срещу Христина Михайлова Муртева,
Пазарджик, ул. Никола Ръжанков 15; Цветко Стоянов Муртев, Пазарджик, ул. Никола Ръжанков 15.
Трето гражданско отделение, 005078/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 827/2008 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Ива
Бойчева Симеонова чрез адвокат А. Иванов, София, ул. Княз Борис І № 102, ет. 4, срещу Теодора
Стефанова Стефанова чрез адвокат Коев, София,
ул. Юри Венелин 30Б.
Трето гражданско отделение, 005076/2008 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
148/2008 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Петър Димитров Стоянов, Варна, кв. Възраждане, бл. 73, вх. А, ет. 4, ап. 10, срещу Военен
съд – Варна, пл. Независимост 2, и контролираща
страна Апелативна прокуратура – Варна, пл. Независимост 2.
Трето гражданско отделение, 000130/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3936/2005 по описа на Софийски градски съд, подадена от „СОМАТ“ – АД, София, ул. Самоковско
шосе 1, срещу Петър Данаилов Симеонов, Перник,
ул. Рудничар 17/8.
Трето гражданско отделение, 000418/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
881/2008 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Национален военен университет „Васил
Левски“, Велико Търново, бул. България 76, срещу
Миряна Стефанова Педешка чрез адвокат В. Коева,
Велико Търново, ул. България 1.
Трето гражданско отделение, 000833/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
253/2008 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Донка Атанасова Пенева чрез адвокат
Б. Златков, София, ул. Ангел Кънчев 25, срещу
Даниела Иванова Стоянова, гр. Дулово, ул. Рила
10, и контролираща страна Дирекция „Социално
подпомагане“ – Дулово, област Силистра.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 000080/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
517/2007 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена
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от Румен Николаев Митков чрез адвокат Цветан
Захариев Варна, бул. Владислав Варненчик 53 – 55,
ет. 3, срещу Община Балчик, област Добрич, ул. 21ви септември 6, и контролираща страна Върховна
касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 000139/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2580/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от ЕТ Камен Антонов Катев с фирма „Камен Катев“,
Варна, ул. Иван Аксаков 7, вх. В, ап. 24; ЕТ Камен
Антонов Катев с фирма „Камен Катев“, Варна, ул.
Любен Каравелов 51, офис 4, срещу Станка Николова
Белева чрез адвокат Фанка Теофанова Димитрова,
бул. Съборни (М. Горки) 23; Здравка Лъчезарова
Александрова чрез адвокат Фанка Димитрова, Варна,
бул. Съборни (М. Горки) 23; Йорданка Лъчезарова
Александрова чрез адвокат Фанка Димитрова,
Варна, бул. Съборни (М. Горки) 23.
Четвърто гражданско отделение, 000203/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
479/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Диагностично-консултативен център „Св.
Лука“ – ООД, София, бул. Евлоги Георгиев 108, срещу
Лъчезар Радолов Цолов, София, ул. Лайош Кошут 29.
Четвърто гражданско отделение, 000468/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
633/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена
от Община Неделино, ул. Александър Стамболийски
104, срещу Илия Асенов Филипов, гр. Неделино,
област Смолян, ул. Баба Тонка 25.
Четвърто гражданско отделение, 000751/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 743/2008 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Христо Иванов Петков, с. Върбица,
област Плевен, ул. Коста Златарев 21, срещу Ангел
Димитров Тодоров чрез адвокат Камелия Донкова,
Плевен, ул. Бъкстон 5, ет. 4, офис 26.
Четвърто гражданско отделение, 001088/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2237/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Гергана Руменова Пеева чрез адвокат Даниела
Михалева, Варна, ул. Поп Харитон 11, ет. 2; Диана
Руменова Пеева чрез адвокат Даниела Михалева,
Варна, ул. Поп Харитон 11, ет. 2, срещу Нешо Цанков
Нешев, Варна, ул. Македония 149, ап. 11; Виргиния
Петкова Нешева, Варна, ул. Македония 149, ап. 11,
и контролираща страна Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, ул. Георги Раковски 62.
Четвърто гражданско отделение, 001218/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1000/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Милена Богданова Гюдурова чрез адвокат
Венцислав Валентинов Ортаклиев, София, ж. к.
Младост 3, бл. 370, вх. 1, ет. 10, ап. 56, срещу Пламен
Георгиев Тютюнджиев чрез адвокат Ангел Станчев,
САК, София, ул. Ген. Паренсов 22Б, ет. 2, ап. 13.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 000623/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
40/2009 по описа на Апелативен съд Велико Търново,
подадена от „БГ Агро зърнена компания“ – ООД,
Варна, ул. Ген. Колев 12; „БГ Агро зърнена компания“ – ООД, чрез адвокат Пламен Недков, Варна,
ул. Д-р Пюскюлиев 1, срещу ЕТ Илияз Юмеров
Юмеров с фирма „Копойджиев – Ил – Илияз Юмеров“, с. Смирненски, област Русе.
Второ търговско отделение, 000644/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
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подадена от Потребителна кооперация „Единство“,
с. Копривлен, област Благоевград, срещу Централен
кооперативен съюз, София, ул. Г. С. Раковски 99.
Второ търговско отделение, 000713/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2603/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Величка Танева Янкова, Пловдив, ул.
Момина сълза 3, ет. 2, ап. 11; Янко Ангелов Янков,
Пловдив, ул. Момина сълза 3, ет. 2, ап. 11, срещу
„Силова електроника“ – ЕООД (в ликвидация), с
ликвидатор Веселина Канатова чрез адвокат Силвия Рашкова, София, бул. Витоша 44, ет. 1, ап. 1.
Второ търговско отделение, 000730/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
61/2009 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена
от Многопрофилна болница за активно лечение
„Д-р Братан Шукеров“ – АД, Смолян, бул. България 2, срещу Районна здравноосигурителна каса,
Смолян, бул. България 7.
Второ търговско отделение, 000765/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1239/2008
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от
Танка Николова Божкова, Стара Загора, ул. Бяло
море 1, вх. 0, ет. 3, ап. 9, срещу Николай Кирилов
Досев чрез адвокат Людмил Томов, Пловдив, ул.
Райко Даскалов 27.
Второ търговско отделение, 000777/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
66/2009 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Погледец – Лесинвест“ – ЕООД, Разлог,
ул. Изворите 73; „Погледец – Лесинвест“ – ЕООД,
чрез адвокат Гергана Янчева, Благоевград, ул. В.
Мечкуевски 34, срещу Агенция за следприватизационен контрол, София, бул. Г. М. Димитров 52А.
Второ търговско отделение, 000808/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1122/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от Веселин Георгиев Теофилов, София, ж.к.
Люлин, бл. 434, ап. 76; Веселин Георгиев Теофилов
чрез адвокат Иван Йовчев, София, ул. Ивайло 29,
ап. 1, срещу „Дженерали Застраховане“ – АД, София, бул. Княз Ал. Дондуков 68.
Второ търговско отделение, 000913/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
174/2008 по описа на Апелативен съд Велико Търново,
подадена от „СЛРД Долна Митрополия“, гр. Долна
Митрополия, ул. Св. св. Кирил и Методий 1Б; „СЛРД
Долна Митрополия“ чрез адвокат Гергана Цакова,
Плевен, ул. Полтава 5, срещу Александър Пенков
Печеняков чрез адвокат Емил Абрашев, Плевен,
ул. Бъкстон 5, офис 17; Пепа Василева Герашка
чрез адвокат Емил Абрашев, Плевен, ул. Бъкстон 5,
офис 17; Мариян Мирославов Минков чрез адвокат
Емил Абрашев, Плевен, ул. Бъкстон 5, офис 17; Валери Цветанов Цеков чрез адвокат Емил Абрашев,
Плевен, ул. Бъкстон 5, офис 17; Димитър Иванов
Кръстев чрез адвокат Емил Абрашев, Плевен, ул.
Бъкстон 5, офис 17; Венцислав Найденов Ангелов
чрез адвокат Емил Абрашев, Плевен, ул. Бъкстон
5, офис 17; Димчо Маринов Иванов, с. Байкал, област Плевен; Георги Давидов Геориев, с. Байкал,
област Плевен; Огнян Тодоров Пецов, Плевен, ул.
Дружба, бл. 331, вх. В, ап. 21; Радион Кръстев Тончев, с. Комарево, област Плевен; Сашо Николаев
Стоянов, с. Брегаре, област Плевен; Красимир
Венциславов Кръстев, с. Брегаре, област Плевен;
Людмил Димитров Турчитов, с. Крушовене, област
Плевен; Петър Илиев Киров, с. Крушовене, област
Плевен; Иван Господинов Петков, с. Крушовене,
област Плевен; Юри Стоянов Манов, с. Ореховица, област Плевен; Цветелин Гергов Люташки, с.
Ореховица, област Плевен.
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НА 22.ІV.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000419/2009 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 3051/2007 по
описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Спас
Рангелов Жилов чрез адвокат Ангелов, Пловдив,
ул. Й. Груев 38, ет. 2; Георги Рангелов Жилов
чрез адвокат Ангелов, Пловдив, ул. Й. Груев 38,
ет. 2, срещу Василка Атанасова Паскалева чрез
адвокат Йотова, Пловдив, ул. Опълченска 4, ет. 3,
ап. 14; Велика Георгиева Даскалова, Пловдив, пл.
Александър Гергинов 13; Петко Георгиев Даскалов
чрез адвокат Йотова, Пловдив, ул. Опълченска 4,
ет. 3, ап. 14; Георги Петров Даскалов чрез адвокат
Йотова, Пловдив, ул. Опълченска 4, ет. 3, ап. 14;
Атанаска Атанасова Лазарова чрез адвокат Гичева,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 1, дом Левски,
ст. 8; Павел Атанасов Папазов чрез адвокат Гичева, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 1, дом
Левски, ст. 8; Велика Георгиева Каръмчева чрез
адвокат Гичева, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53,
ет. 1, дом Левски, ст. 8; Петко Тодоров Папазов
чрез адвокат Гичева, Пловдив, ул. Райко Даскалов
53, ет. 1, дом Левски, ст. 8; Костадинка Петкова
Русева чрез адвокат Гичева, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 53, ет. 1, дом Левски, ст. 8; Трифон Пет
ков Папазов чрез адвокат Гичева, Пловдив, ул.
Райко Даскалов 53, ет. 1, дом Левски, ст. 8; Тинка
Михайлова Стрикова, Пловдив, ул. Раковски 32,
ет. 1; Люба Михайлова Георгиева чрез адвокат
Гичева, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 1, дом
Левски, ст. 8; Иванка Илиева Стрикова чрез адвокат
Гичева, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 1, дом
Левски, ст. 8; Йорданка Спасова Хаджийска чрез
адвокат Гичева, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53,
ет. 1, дом Левски, ст. 8; Димитър Спасов Стриков
чрез адвокат Гичева, Пловдив, ул. Райко Даскалов
53, ет. 1, дом Левски, ст. 8; Апостол Димитров
Стриков чрез адвокат Гичева, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 53, ет. 1, дом Левски, ст. 8; Мария Рангелова Жилова чрез адвокат Гичева, Пловдив, ул.
Райко Даскалов 53, ет. 1, дом Левски, ст. 8; Атанас
Рангелов Чолаков чрез адвокат Гичева, Пловдив,
ул. Райко Даскалов 53, ет. 1, дом Левски, ст. 8;
Мария Димитрова Стойкова, с. Брестник, област
Пловдив, ул. България 15; Мирослава Петкова
Шопова-Сотирова, Пловдив, ул. Петър Стоев 18;
Георги Петков Шопов, с. Брестник, област Пловдив, ул. България 6.
Първо гражданско отделение, 004341/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 263/2008 по
описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Пенка
Георгиева Славчева чрез адвокат Пеев, Хасково, ул.
Преслав 24, ет. 2, офис 3; Елена Славчева Паскова
чрез адвокат Пеев, Хасково, ул. Преслав 24, ет. 2,
офис 3, срещу Мария Жекова Тончева чрез адвокат Ванкова, Хасково, ул. Васил Друмев 13; Иван
Николов Тончев чрез адвокат Ванкова, Хасково,
ул. Васил Друмев 13.
Първо гражданско отделение, 000040/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1461/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Кирка Христова Антонова чрез адвокат
Ангелова, Благоевград, ул. Тодор Александров 41,
офис 101; Таня Георгиева Антонова чрез адвокат
Ангелова, Благоевград, ул. Тодор Александров 41,
офис 101; Христо Георгиев Антонов чрез адвокат
Ангелова, Благоевград, ул. Тодор Александров 41,
офис 101; Величка Георгиева Антонова чрез адвокат
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Ангелова, Благоевград, ул. Тодор Александров 41,
офис 101, срещу Йордан Павлов Йорданов, София,
ул. Траянови врата 12, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 000110/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
862/2008 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Николай Първанов Николов, Велико
Търново, ул. Баба Мота 15, срещу Община Велико
Търново, пл. Майка България 2.
Първо гражданско отделение, 000158/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
864/2008 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Община Велико Търново, пл. Майка
България 2, срещу Христинка Фердинандова Димитрова, Велико Търново, ул. Краков 5, вх. Б, ап. 15;
Общинска служба по земеделие и гори, Велико
Търново, пл. Център 2, ет. 5.
Първо гражданско отделение, 001193/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
356/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Андрей Стефанов Топалджиков чрез
адвокат Доспевска, София, ул. Христо Белчев 2,
ет. 6; Анна Стефанова Топалджикова чрез адвокат
Доспевска, София, ул. Христо Белчев 2, ет. 6, срещу
Стела Василева Дечева-Топалджикова чрез адвокат
Игнатова, София, ул. Алабин 33А, ет. 1, ап. 124.
Първо гражданско отделение, 001262/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1333/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Йорданка Кирякова Николова чрез адвокат
Василев, Варна, ул. Авксентий Велешки 14, ет. 2,
ап. 4, срещу Славчо Динков Мутафчиев чрез адвокат
Арменчева, Варна, ул. Генерал Столипин 27, ет. 1,
ап. 1; Надежда Иванова Мутафчиева, Варна, ж.к.
Чайка 26, вх. А, ет. 6, ап. 33.
Първо гражданско отделение, 001480/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
132/2009 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от ЕТ „Жан – 21 – Жанимир Чудомиров“
чрез адвокат Цонков, София, ул. Христо Белчев 1,
ет. 4, срещу Община Попово, Попово, ул. Ал. Стамболийски 1.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000136/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 225/2008 по описа
на Окръжен съд Смолян, подадена от Карамфила
Ангелова Стаматова, Смолян, ул. Гоце Делчев 1;
Илияна Стефанова Янковска, Смолян, ул. Шипка
34; Христина Стефанова Стаматова, София, кв.
Горубляне, ул. Малина 1, срещу Димитрина Христова Петрова, Смолян, ул. Хан Аспарух 13, вх. В,
ап. 6; Мариян Данаилов Балевски, Смолян, ул.
Хан Аспарух 13, вх. В, ап. 6; Десислава Данаилова
Балевска, Смолян, ул. Хан Аспарух 13, вх. В, ап. 6.
Второ гражданско отделение, 000205/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 415/2008 по опи
са на Окръжен съд Бургас, подадена от Корнелия
Тодорова Вузева чрез адвокат Гергана Недина със
съдебен адрес Бургас, ул. Генерал Гурко 18, ет. 3,
срещу Общинска служба „Земеделие“ – Созопол,
и страна Община Созопол.
Второ гражданско отделение, 000236/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 501/2008 по
описа на Окръжен съд Русе, подадена от Венцислав
Димитров Славов чрез адвокат Людмила Паунова,
София, ул. Цар Асен 2, ет. 1, срещу Катя Драганова
Пейкова, Русе, ул. Плиска 5, вх. 2, ет. 2.
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Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000341/2008 по
описа на първо гражданско 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 Венцислав
Стоичков Стоименов, София, ж.к. Света Троица
17 А, вх. Б, ет. 10, ап. 86; Ясен Стоянов Аврамов,
София, ж.к. Обеля 2, бл. 273, вх. Б, ет. 7, ап. 41.
Трето гражданско отделение, 000573/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
319/2008 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Владимир Светославов Беев чрез
адвокат Борис Панов, Русе, ул. Ангел Кънчев 16,
ет. 2, ап. 3, срещу „Дунавска коприна“ – АД, Русе,
бул. Трети март 15.
Трето гражданско отделение, 000618/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
464/2008 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Васил Иванов Бъчваров, Шумен, ул. Васил
Априлов 46, ап. 26, срещу „Лида“ – АД, Шумен,
Индустриален квартал.
Трето гражданско отделение, 000714/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
423/2008 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от Областен управител Видин, ул. Дунавска
6, срещу Анжела Георгиева Ангелова, Видин, ж.к.
Химик, бл. 11, вх. Г, ет. 2, ап. 49.
Трето гражданско отделение, 001138/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2692/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „Фрапорт Стар Еърпорт Мениджмънт“ – АД,
Варна, Летище Варна, срещу Евгени Маринов
Пенов чрез адвокат Трендафилова, Варна, бул.
Сливница 100А, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 001183/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 297/2009
по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от
Валентин Стоянов Стоянов, Пазарджик, ул. Хан
Кубрат 26, ет. 3; Красимира Рангелова Стоянова,
Пазарджик, ул. Хан Кубрат 26, ет. 3, срещу Петко
Николов Петков чрез адвокат Кръстьо Кърпаров,
Пазарджик, ул. Иван Вазов 9, ет. 1; Марин Николов
Петков чрез адвокат Кръстьо Кърпаров, Пазарджик,
ул. Иван Вазов 9, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 001651/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
120/2009 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Прокуратурата на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Жечо Йорданов Жечев, Търговище, ул. Бузлуджа 3, вх. В, ет. 4, ап. 12.
Трето гражданско отделение, 001712/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
366/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Министерство на финансите – Териториална дирекция на Националната агенция за
приходите, Пловдив, ул. Скопие 106, срещу Иван
Костадинов Василев чрез адвокат Анна Йорданова,
Пловдив, ул. Цар Калоян 19, ет. 7.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 003853/2008
по описа на второ гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 399/2008
по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от
Бона Димитрова Витларова чрез адвокат Люблян
Събев, Пловдив, ул. Райко Даскалов 71; Димитрийка
Димитрова Илиева чрез адвокат Люблян Събев,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 71; Лиляна Димитрова
Барбанакова чрез адвокат Люблян Събев, Пловдив,
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ул. Райко Даскалов 71, срещу Костадин Димитров
Сейменски чрез адвокат Мария Сейменска, съдебен
адрес Пловдив, ул. Свети Климент 24, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 004635/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 131/2008 по
описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Топливо“ – АД, София, район „Средец“, ул.
Солунска 2, срещу ЕТ Емилия Илиева Иванова с
фирма „Пеония – Емилия Иванова“, Ловеч, ул. Ген.
Гембитски 1, вх. В, ет. 3, ап. 7.
Четвърто гражданско отделение, 005254/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1195/2006 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Румяна
Иванова Бурин чрез адвокат Копринкова, София,
Търговски дом, кантора 237, вх. А, ет. 2; Силвия
Иванова Бурин чрез адвокат Копринкова, София,
Търговски дом, кантора 237, вх. А, ет. 2; Климент
Иванов Бурин чрез адвокат Копринкова, София,
Търговски дом, кантора 237, вх. А, ет. 2, срещу Минна Димитрова Греченлиева чрез адвокат Стилиан
Пушкаров, София, ул. Проф. Н. Михайлов 2, ет. 3,
ап. 11; 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, 000100/2010
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
279/2009 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Мустафа Вели Алиосман, с. Българаново, община Омуртаг, област Търговище; Фатме
Хаккъ Алиосман, с. Българаново, община Омуртаг,
област Търговище; Тюркян Мустафова Велиева, с.
Българаново, община Омуртаг, област Търговище,
срещу Ангел Сидеров Гецов, с. Страхилова, област
Велико Търново.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 000687/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
38/2009 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Агенция за следприватизационен контрол,
София, бул. Г. М. Димитров 52А, срещу „Мазалат – 21“ – АД, с изпълнителен директор Марийка
Митева Савова, Търговище, ул. Христо Ботев 1,
вх. Б, ап. 2; „Мазалат – 21“ – АД, с изпълнителен
директор Марийка Митева Савова, Полски Тръмбеш, ул. Първа 1, вх. Б, ап. 2.
Първо търговско отделение, 000695/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
850/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Елфарма“ – АД, с изпълнителен директор
Огнян Донев, чрез адвокат Адриана Белева, София,
ул. Хан Крум 19; „Стрешер“ – АД, чрез адвокат
Христо Христов, София, бул. Христо Ботев 48,
срещу „Унитек“ – ЕООД, в несъстоятелност, със
синдик Валентин Георгиев, София, ул. Парчевич 27.
Първо търговско отделение, 000735/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
258/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Еко Глобал“ – АД, с изпълнителен
директор Мария Ставрева, Смолян, ул. Хан Аспарух
1, бл. 46, вх. Г, ап. 34, срещу „Комунал“ – ООД,
с управител Ангел Кинов, Пловдив, ул. Пазарджишко шосе 260.
Първо търговско отделение, 000817/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
444/2009 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
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подадена от Снежанка Данчова Младенова, Горна
Оряховица, ул. Цар Асен 18, ет. 1, срещу „Кастекс“ – ЕООД, чрез адвокат Габриела Николова,
Велико Търново, ул. Мальовица 10.
НА 26.ІV.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000059/2009 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 436/2008 по
описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от
„Кюстендилска череша“ – ЕООД, чрез адвокат Коларова, Петрич, ул. Цар Борис Трети № 32, срещу
Елена Владимирова Янкова чрез адвокат Попова,
гр. Сандански, ул. Мара Бунева 18; Сотир Божиков
Точев, с. Рупите, община Петрич; Зоя Божикова
Халачева, Разлог, ул. Гоце Делчев 29; Антоанета
Божикова Георгиева, с. Рупите, община Петрич;
Димитър Божиков Точев, с. Рупите, община Петрич;
Димитър Иванов Точев, с. Рупите, община Петрич;
Йорданка Димитрова Стоименова, с. Рупите, община
Петрич; Васил Владимиров Мурлев, с. Илинденци,
област Благоевград.
Първо гражданско отделение, 000410/2009 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1253/2007 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Траян Костов Тодоров чрез адвокат Петров, София,
ул. Рачо Димчев 8; Лила Костова Тодорова чрез
адвокат Петров, София, ул. Рачо Димчев 8, срещу
Общинска служба по земеделие, Панчарево, ул.
Сини вир 2; Регионална дирекция на горите, София, ул. Аксаков 14; Държавно горско стопанство,
София, ул. Аксаков 14.
Първо гражданско отделение, 000434/2009 по
описа на първо гражданско на ВКС, 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; адвокат Николай Ангелов, пълномощник
на Златка Тафрова, Костадин Тафров, Василка
Нецова, Георги Тафров, Мария Тафрова, Богдана
Андреева, Мария Маламова, Пловдив, ул. Калина
65, ет. 2, ап. 4; Недялка Иванова Капитанова чрез
адвокат Витка Дърмонска, Пловдив, дом Левски,
ет. 1, стая 8; Георги Иванов Дивров чрез адвокат
Витка Дърмонска, Пловдив, дом Левски, ет. 1, стая
8; Стефка Иванова Геранлиева чрез адвокат Витка
Дърмонска, Пловдив, дом Левски, ет. 1, стая 8;
Георги Димитров Камжалов, с. Брани поле, област
Пловдив, ул. Весела 4; Рангел Димитров Камжалов, с. Брани поле, област Пловдив, ул. Весела 4
Първо гражданско отделение, 001342/2009 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 330/2007 по
описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Ценка
Иванова Маркова, Габрово, ул. Македония 1, срещу
Община Габрово, Габрово; Миче Христова Илиева
чрез адвокат Владимиров, Габрово, Адвокатска колегия; ЕТ „Стоманобетон – Христо Илиев“, Габрово,
ул. Мирни дни 7.
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Първо гражданско отделение, 000323/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
360/2007 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Атанас Филипов Янков, Чепеларе, ул. Васил
Дечев 30, срещу Марияна Анастасова Янкова чрез
адвокат Нелия Маринова, Смолян, ул. Хан Аспарух,
бл. 46, вх. Б, ап. 10.
Първо гражданско отделение, 000486/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Дянко Николов Дяков, гр. Приморско, ул.
Св. св. Кирил и Методий 21, срещу Митко Петров
Митрев, Приморско, ул. Козлодуй 4; Елена Петрова Петкова, Приморско, ул. Здравец 10; Жечка
Петрова Апостолова, Созопол, ул. Капитан Петко
войвода 6; адвокат Евгени Атанасов, пълномощник на ответниците, Бургас, ул. Свети Патриарх
Евтимий 2, вх. А, ап. 1 – съдебен адрес; Никола
Дяков Цветков, Приморско, ул. Кирил и Методий
21; Пламен Николов Дяков, Бургас, ул. Александър
Стамболийски 49, ет. 2, ап. 4.
Първо гражданско отделение, 000750/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2578/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Андон Иванов Юрганджиев чрез адвокат
Розалия Площакова, Пловдив, ул. Петко Каравелов
17; Христо Иванов Юрганджиев чрез адвокат Розалия Площакова, Пловдив, ул. Петко Каравелов
17, срещу Славка Иванова Пулева, Асеновград, ул.
Георги Бенковски 4; Георги Василев Пулев, Асеновград, ул. Г. Бенковски 4.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 005081/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 372/2008
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Николай Маринов Орешаров, София, ул. Тунджа
50а, срещу Александрина Ангелова Петрова чрез
адвокат Нели Абаджиева, София, ул. Цар Асен 5,
ет. 3, ап. 19; Софийски районен съд, София, бул. Др.
Цанков 6; Министерство на правосъдието, София,
ул. Славянска 1.
Второ гражданско отделение, 000195/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 504/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Алказар
Илков Мангадашев, гр. Чепеларе, ул. Христо Ботев
90, срещу Асен Василев Хаджиев, съдебен адрес
Смолян, ул. Хан Аспарух 1, бл. 46, вх. Г, ап. 34,
адвокат Печилкова; Светослав Василев Хаджиев,
съдебен адрес Смолян, ул. Хан Аспарух 1, бл. 46,
вх. Г, ап. 34, адвокат Печилкова; Асен Варадинов
Дуев, съдебен адрес Смолян, ул. Хан Аспарух 1,
бл. 46, вх. Г, ап. 34, адвокат Печилкова; Валентин
Варадинов Дуев, съдебен адрес Смолян, ул. Хан
Аспарух 1, бл. 46, вх. Г, ап. 34, адвокат Печилкова,
и трето лице Община Чепеларе.
Второ гражданско отделение, 000050/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1210/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Калин Николов Михов чрез адвокат
Христо Студенчев със съдебен адрес София, ул. Граф
Игнатиев 9; Елисавета Григорова Димитрова чрез
адвокат Христо Студенчев със съдебен адрес София,
ул. Граф Игнатиев 9; Георги Димитров Василев
чрез адвокат Христо Студенчев със съдебен адрес
София, ул. Граф Игнатиев 9; Магда Пеева Иванова
чрез адвокат Христо Студенчев със съдебен адрес
София, ул. Граф Игнатиев 9; Христина Иванова
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Острикова-Георгиева, чрез адвокат Христо Студенчев със съдебен адрес София, ул. Граф Игнатиев 9;
Манол Божидаров Димитров чрез адвокат Христо
Студенчев със съдебен адрес София, ул. Граф Игнатиев 9; Сава Евстатиев Драгунчев чрез адвокат
Христо Студенчев със съдебен адрес София, ул.
Граф Игнатиев 9; Марияна Емануилова Нанова чрез
адвокат Христо Студенчев със съдебен адрес София,
ул. Граф Игнатиев 9; Дичка Костадинова Иванова
чрез адвокат Христо Студенчев със съдебен адрес,
София, ул. Граф Игнатиев 9; Михаил Добрев Добрев,
чрез адвокат Христо Студенчев със съдебен адрес
София, ул. Граф Игнатиев 9; Върбинка Василева
Спиридонова чрез адвокат Христо Студенчев със
съдебен адрес София, ул. Граф Игнатиев 9; Кристиян
Василев Спиридонов чрез адвокат Христо Студенчев със съдебен адрес София, ул. Граф Игнатиев
9, срещу „Булгарплод – София“ – АД, чрез адвокат
Светла Иванова, София, ул. Плачковица 2, ет. 6,
ап. 31; държавата чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 17 – 19.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000030/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
945/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Гошо Петров Георгиев, Враца, ул. Св.
св. Кирил и Методий 29, вх. Б, ет. 3, ап. 17, срещу
„Универс“ – ЕАД, чрез адвокат Миглена Стамболиева, София, бул. Евлоги Георгиев 41, вх. А, ет. 3,
ап. 5; „Универс“ – ЕАД, в ликвидация, София, ул.
Алабин 35.
Трето гражданско отделение, 000119/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
150/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Доротея Валентинова Дарданова чрез
адвокат Илия Кършев със съдебен адрес София,
ул. Цар Симеон 57, срещу ТП „Би Пи Италия
СПА“ чрез адвокат Ирина Стоева, София, ул. Сан
Стефано 17, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 000756/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
99/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от
Здравко Маринов Димитров, Шумен, ул. Станционна
11, вх. 2, ет. 1, ап. 5, срещу Пламен Тодоров Стамболиев, Русе, ул. Цар Освободител 36, ет. 2, вх. 1.
Трето гражданско отделение, 000894/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
999/2008 по описа на Окръжен съд София, подадена
от Община Ботевград чрез адвокат Мария Накова,
Ботевград, ул. Гълъб войвода 7, срещу Венелерин
Иванов Петров чрез адвокат Катя Коцева, Ботев
град, пл. Освобождение 5, вх. А, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 000689/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
882/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Димитър Стоименов Джуканов чрез
адвокат Илиян Палев, Пазарджик, ул. Иван Вазов 8,
ет. 1; Димитър Светославов Здравков чрез адвокат
Илиян Палев, Пазарджик, ул. Иван Вазов 8, ет. 1,
срещу Йордан Тодоров Хаджимитев чрез адвокат
Стефан Йорданов Димитров, Пазарджик, ул. Пейо
Яворов 3, партер; Фанка Димитрова Пандезова
чрез адвокат Стефан Йорданов Димитров, Пазарджик, ул. Пейо Яворов 3, партер; Павел Атанасов
Жилков чрез адвокат Стефан Йорданов Димитров,
Пазарджик, ул. Пейо Яворов 3, партер; Божана Атанасова Бояджиева чрез адвокат Стефан Йорданов
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Димитров, Пазарджик, ул. Пейо Яворов 3, партер;
Петър Константинов Хадживасилев чрез адвокат
Стефан Йорданов Димитров, Пазарджик, ул. Пейо
Яворов 3, партер; Мариела Цанкова Паскалева чрез
адвокат Стефан Йорданов Димитров, Пазарджик,
ул. Пейо Яворов 3, партер; Тодора Константинова
Стрезова чрез адвокат Стефан Йорданов Димитров,
Пазарджик, ул. Пейо Яворов 3, партер; Петър
Димитров Петров чрез адвокат Стефан Йорданов
Димитров, Пазарджик, ул. Пейо Яворов 3, партер.
Четвърто гражданско отделение, 000780/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
33/2009 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена
от Кемал Юсмен Терзи, с. Борино, област Смолян,
срещу Фатме Джамалова Топалова със съдебен адрес, Смолян, бул. България 7, ет. 2 – адвокат Стоян
Марев; Риза Джамалов Палазанов със съдебен адрес
Смолян, бул. България 7, ет. 2 – адвокат Стоян Марев; Джемиле Алиева Келешева със съдебен адрес
Смолян, бул. България 7, ет. 2 – адвокат Стоян
Марев; Зейнеп Алиева Коджебашева със съдебен
адрес Смолян, бул. България 7, ет. 2 – адвокат
Стоян Марев; Атидже Алиева Къртълова със съдебен адрес Смолян, бул. България 7, ет. 2 – адвокат
Стоян Марев; Джамал Алиев Алиев със съдебен
адрес Смолян, бул. България 7, ет. 2 – адвокат
Стоян Марев; Мустафа Мустафов Терзиев със съдебен адрес Смолян, бул. България 7, ет. 2 – адвокат
Стоян Марев.
Четвърто гражданско отделение, 000838/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 118/2009 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Бойка Накова Григорова, гр. Трън, ул.
Ст. Караджа 1а, срещу Регионален инспекторат по
образованието при МОН, Перник, ул. Св. св. Кирил
и Методий 11.
Четвърто гражданско отделение, 000922/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 972/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Пазари Възраждане“ – ЕАД, София,
район „Възраждане“, бул. Сливница 168А, срещу
Николинка Антонова Димитрова, София, ж.к.
Връбница, бл. 602, вх. В, ап. 77.
Четвърто гражданско отделение, 000939/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1609/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Националната агенция за приходите – ТД
на НАП – Пловдив, чрез процесуален представител
Мария Ангелова Бозова, София, бул. Дондуков
52, срещу Гинка Пенева Раева със съдебен адрес
Пловдив, ул. Райко Даскалов 48, ет. 2, офис 206.
Четвърто гражданско отделение, 001023/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
42/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Мария Анатолиевна Аврамова чрез
пълномощник адвокат Цветанка Иванова Маркова,
Казанлък, ул. Славянска 9, офис 2, срещу „Габровница“ – АД, с. Горно Сахране, община Павел баня,
област Стара Загора.
Четвърто гражданско отделение, 001448/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 275/2009 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Златка Данева Токмакчиева, гр. Килифарево, област Велико Търново, ул. Яловска 2,
срещу Помощно училище-интернат „Д-р Петър
Берон“, Хасково, ул. Иглика 9.
Четвърто гражданско отделение, 001449/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
81/2009 по описа на Окръжен съд Кюстендил, по-
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дадена от Йордан Георгиев Абрашев, Кюстендил,
бул. Македония, бл. 51, вх. Г, ет. 3, ап. 62, срещу
„Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Кюстендил, ул. Цар Освободител 15.
Четвърто гражданско отделение, 001471/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
196/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Валентин Иванов Великов със съдебен адрес
Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 2 – адвокат Павлина
Иванова; Държавно ловно стопанство „Дунав“,
Русе, ул. Мария-Луиза 19.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 000637/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1322/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от Ирена Добрева Петрунова чрез адвокат
Христо Мишев, София, ул. Алабин 33, к-ра 322,
срещу ЗАД „ДЗИ“, София, бул. Цар Освободител
6; Пламен Христов Ицов, Самоков, ул. Захари
Хаджигюров 20.
Първо търговско отделение, 000741/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
105/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Анна Харалампиева Атанасова чрез
адвокати Борис Мархолев и Александър Кацарски,
София, ул. Бузлуджа 40 – 42, ет. 2, ап. 15; Радка Стефанова Недялкова, чрез адвокати Борис Мархолев и
Александър Кацарски, София, ул. Бузлуджа 40 – 42,
ет. 2, ап. 15, срещу „Марица изток Комерс“ – ООД,
представлявано от адвокат Красимир Николов,
Стара Загора, ул. Димитър Наумов 45, ет. 1, ап. 2.
Първо търговско отделение, 000777/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
524/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена
от Петър Иванов Донев, София, ул. Хемус, бл. 26,
вх. Б, срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – АД,
София, ул. Бенковски 3.
Първо търговско отделение, 000812/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
616/2009 по описа на Апелативен съд София, подадена от Надежда Иванова Делчева чрез адвокат
Кръстьо Петков Кърпаров, Пазарджик, ул. Иван
Вазов 9; Ваня Иванова Трендафилова чрез адвокат
Кръстьо Петков Кърпаров, Пазарджик, ул. Иван
Вазов 9, срещу Люличка Славеева Маркова чрез
адвокат Кръстьо Петков Кърпаров, Пазарджик, ул.
Иван Вазов 9; ЗК „Български имоти“ – АД, чрез
адвокат Йордан Дамянов, София, ж.к. Иван Вазов,
ул. Балша бл. 8.
НА 27.ІV.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000364/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1321/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Лиляна Борисова Кайкова, Петрич, ул.
Битоля 8а; Яна Кирилова Георгиева, Петрич, ул.
Битоля 8а; Борислав Кирилов Георгиев, Петрич,
ул. Александър Стамболийски 43; Васил Кирилов
Георгиев, Петрич, ж.к. Запад, бл. 20, ет. 4, ап. 12;
Карамфила Кирилова Андонова, Петрич, ул. Ковала
2; Марика Кирилова Рошкова, Петрич, ул. Круша
2; Димитър Асенов Георгиев, Петрич, ул. Круша
3; Кирил Асенов Георгиев, Петрич, ул. Круша 3;
Агница Димитрова Георгиева, Петрич, ул. Круша
3; Милан Димитров Иванов, Петрич, ул. Битоля
8а; Георги Димитров Иванов, Петрич, ул. Димитър
Гощанов 4; Борислав Димитров Иванов, Петрич, ул.
Битоля 8а; Мария Костадинова Спасов, Петрич, ул.
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Кожух 18, срещу Верка Георгиева Влахова, Петрич,
ул. Македония 29А; Михаил Костадинов Влахов,
Петрич, ул. Македония 29А; Владимир Георгиев
Заечки, Петрич, ул. Александър Стамболийски 43;
Екатерина Илиева Заечка, Петрич, ул. Александър
Стамболийски 43; Тони Александров Димитров,
Петрич, ул. Македония 21; Гинка Илиева Александрова, Петрич, ул. Македония 21.
Първо гражданско отделение, 000408/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
696/2008 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Кирил Георгиев Христов, Радомир, ул.
Александър Ботев 8, ет. 2, срещу Любов Рангелова
Черкезова чрез адвокат Гинов, София, бул. Витоша
1А, ТД, кантора 264.
Първо гражданско отделение, 000472/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
960/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Пристанище Варна“ – ЕАД, Варна, пл.
Славейков 1, срещу Йорданка Христова Георгиева
чрез адвокат Хаджолян, Варна, ул. Цар Асен 11А.
Първо гражданско отделение, 000514/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
129/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Захари Костадинов Бибишков, с. Марикостиново, област Благоевград, срещу Атанас
Иванов Атанасов чрез адвокат Прешелкова, Разлог,
ул. Иларион Макариополски 22; Динка Райкова
Бибишкова чрез адвокат Прешелкова, Разлог, ул.
Иларион Макариополски 22; София Атанасова
Стаменова чрез адвокат Прешелкова, Разлог, ул.
Иларион Макариополски 22; Йорданка Атанасова
Пилева чрез адвокат Прешелкова, Разлог, ул. Иларион Макариополски 22.
Първо гражданско отделение, 000593/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
920/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Румяна Василева Павлова чрез адвокат Нинова,
Варна, ул. Солун 15; Пенка Василева Василева чрез
адвокат Нинова, Варна, ул. Солун 15; Стоил Димитров Власев чрез адвокат Нинова, Варна, ул. Солун
15; Ради Димитров Власев чрез адвокат Нинова,
Варна, ул. Солун 15, срещу Вяра Цанева Стефанова
чрез адвокат Стефанова, Варна, бул. Сливница 98,
вх. 1, ет. 2, ап. 28; Ефросиния Стефанова Стефанова
чрез адвокат Стефанова, Варна, бул. Сливница 98,
вх. 1, ет. 2, ап. 28; Виктор Стефанов Стефанов чрез
адвокат Стефанова, Варна, бул. Сливница 98, вх. 1,
ет. 2, ап. 28; Дияна Вълканова Иванова, Варна, ж.к.
Владислав Варненчик бл. 408, вх. 2, ет. 5, ап. 14.
Първо гражданско отделение, 000711/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
931/2008 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Цветанка Иванова Тушева чрез
адвокат Боева, София, Търговски дом, ет. 1, стая
106; Росица Иванова Тушева чрез адвокат Боева,
София, Търговски дом, ет. 1, стая 106, срещу „Агро
Финанс“ – АДСИЦ, чрез адвокат Росица Митрева,
София, ул. Владайска 71, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 000781/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
216/2008 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от „Майр – Мелнхоф – Никопол“ – АД, чрез
адвокат Иванов, Плевен, ул. Полтава 4, вх. Б, ап. 2,
срещу Женя Миткова Дойкова, Никопол, ул. Елия 57.
Първо гражданско отделение, 000863/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
18/2009 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена
от Общинска служба по земеделие и гори, Елхово,
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чрез адвокат Кожухарова, Ямбол, ул. Ж. Папазов
14, срещу Елена Димитрова Костова чрез адвокат
Механджиева, Ямбол, ул. Ж. Папазов 14; Община
Елхово, ул. Търговска 13.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 001065/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1127/2007 по
описа на Окръжен съд София, подадена от Василка
Костадинова Миланова, Сливница, ул. Матей Преображенски 14, срещу Методи Евтимов Маринков,
с. Алдомировци, област София.
Второ гражданско отделение, 001099/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1668/2008 по
описа на Окръжен съд Варна, подадена от Домна
Атанасова Йорданова чрез адвокат Петър Станев
със съдебен адрес Варна, ул. Ал. Дякович 45, ет. 4;
Константин Атанасов Каркаленджев чрез адвокат
Петър Станев със съдебен адрес Варна, ул. Ал. Дякович 45, ет. 4; Никола Атанасов Костадинов чрез
адвокат Петър Станев със съдебен адрес, Варна,
ул. Ал. Дякович 45, ет. 4; Кольо Цанков Денев чрез
адвокат Петър Станев със съдебен адрес Варна, ул.
Ал. Дякович 45, ет. 4; Роси Денева Стефанова чрез
адвокат Петър Станев със съдебен адрес Варна, ул.
Ал. Дякович 45, ет. 4; Ценко Денев Цанков чрез
адвокат Петър Станев със съдебен адрес Варна, ул.
Ал. Дякович 45, ет. 4; Костадин Йорданов Неделчев
чрез адвокат Петър Станев със съдебен адрес Вар
на, ул. Ал. Дякович 45, ет. 4; Василка Йорданова
Димитрова чрез адвокат Петър Станев със съдебен
адрес, Варна, ул. Ал. Дякович 45, ет. 4; Ангелина
Йорданова Жекова чрез адвокат Петър Станев, със
съдебен адрес, Варна, ул. Ал. Дякович 45, ет. 4;
Йордан Ангелов Неделчев чрез адвокат Петър
Станев със съдебен адрес, Варна, ул. Ал. Дякович
45, ет. 4; Донка Георгиева Димитрова чрез адвокат
Петър Станев със съдебен адрес, Варна, ул. Ал. Дякович 45, ет. 4; Силвия Димитрова Барбова чрез
адвокат Петър Станев със съдебен адрес, Варна, ул.
Ал. Дякович 45, ет. 4; Георги Димитров Барбов чрез
адвокат Петър Станев със съдебен адрес, Варна, ул.
Ал. Дякович 45, ет. 4; Димитър Димитров Барбов
чрез адвокат Петър Станев със съдебен адрес, Вар
на, ул. Ал. Дякович 45, ет. 4, срещу Потребителна
кооперация „Възраждане“ – Варна, чрез адвокат
Димитър Жеков Русев със съдебен адрес Варна,
бул. Вл. Варненчик 110, бл. 68, вх. Б, ет. 12, ап. 72.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 005041/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 610/2007 по
описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от
Стойна Николова Проданова чрез адвокат Ненчо
Рангелов със съдебен адрес Пловдив, бул. Шести
септември 154, ет. 1; Станимира Петкова Проданова
чрез адвокат Ненчо Рангелов със съдебен адрес
Пловдив, бул. Шести септември 154, ет. 1; Кирилка
Петкова Проданова-Кирилова чрез адвокат Ненчо
Рангелов със съдебен адрес, Пловдив, бул. Шести
септември 154, ет. 1; Петко Петков Проданов чрез
адвокат Диляна Илиева със съдебен адрес София,
ул. Солунска 43, ет. 1, ап. 1; Стоян Станчев Проданов чрез адвокат Диляна Илиева със съдебен
адрес София, ул. Солунска 43, ет. 1, ап. 1, срещу
„Главболгарстрой“ – АД, Пловдив, бул. Руски 15А.
Трето гражданско отделение, 005369/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 127/2008
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по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена
от Окръжен съюз на трудово-производителните
кооперации, Стара Загора, ул. Свети Княз Борис 100; „Тон – 1“ – ООД, Казанлък, ул. Стефан
Стамболов 15, и трето лице „Стомар“ – ЕООД,
чрез адвокат Теодор Марков, Велико Търново, ул.
Евтим Дабев; „Стомар“ – ЕООД, Велико Търново,
ул. Беляковско шосе.
Трето гражданско отделение, 000013/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3410/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Националната агенция за приходите, София,
бул. Княз Дондуков 52, срещу Анета Мирославова
Георгиева, София, ул. Неофит Рилски 70, ет. 4, ап. 7.
Трето гражданско отделение, 000807/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
966/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Теодорин Ангелов Ангелов чрез адвокати
Ив. Митева и Н. Апостолов, съдебни адрес Пловдив,
ул. Жолио Кюри 5, ет. 3, срещу Диан Въчков Колев,
Пловдив, бул. Шести септември 177; Георги Иванов
Сидеров, Пловдив, ул. Кръстьо Пастухов 4А.
Трето гражданско отделение, 001140/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
250/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена
от Териториална дирекция на НАП, Пловдив, ул.
Скопие 106, срещу Константин Бечев Бечковски,
Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 37, вх. А, ап. 32.
Трето гражданско отделение, 001235/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
79/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Марин Русев Маринов, Русе, ул. Сърнена гора
29, ет. 1, срещу „Райфайзенбанк България“ – ЕАД,
чрез адвокат Павлина Иванова, Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 004376/2008
по описа на първо гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 108/2007
по описа на Окръжен съд София, подадена от Зоя
Апостолова Асенова, гр. Сливница, ул. Захари Стоянов 16, срещу Валентина Илиева Резашка, София,
ж.к. Люлин, ул. 617, бл. 623, вх. Д, ет. 3, ап. 97; Димитрина Стоянова Иванова, с. Драготинци, община
Сливница; Роза Арсова Апостолова, с. Драготинци,
община Сливница; Милка Любомирова Асопсотола,
София, ж.к. Стрелбище, ул. Червена роза, бл. 32А,
ет. 6, ап. 17; Божура Николова Апостолова, с. Драготинци, община Сливница; Антоанета Апостолова
Пеева, с. Крушари, област Добрич; Пламен Славчев
Стоянов, София, ул. Слатинска 96, ап. 2; Николай
Славчев Стоянов, София, ул. Слатинска 96, ап. 2;
Виолета Стоянова Тотова, София, ж.к. Слатина,
бл. 2А, вх. Г, ет. 6, ап. 86; Емилия Йосифова Вълчева, София, ж.к. Гоце Делчев, ул. Бадемова гора,
бл. 41А, вх. В, ет. 5, ап. 61; Лиляна Иванова Апостолова, София, ж.к. Люлин, ул. 617, бл. 623, вх. Д,
ет. 3, ап. 97; Теменужка Добрева Стоянова, София,
ж.к. Люлин, бл. 511, вх. А, ет. 3, ап. 10.
Четвърто гражданско отделение, 004727/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 67/2008 по
описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Васил
Златинов Жеков чрез адвокат Тодорка Мурджева,
Бургас, ул. Ген. Гурко 18, срещу Кръстю Златинов
Жеков, Поморие, ул. Места 9, ет. 2; Славка Генова Жекова, Поморие, ул. Места 9, ет. 2; Община
Поморие, ул. Солна 5.
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Четвърто гражданско отделение, 004749/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 4170/2007 по
описа на Софийски градски съд, подадена от ЖСК
„Български художник“, София, ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1, чрез адвокат Миков, срещу
Донка Илиева Дамянова, София, ул. Солунска 1,
чрез адвокат Галя Попова; Неди Илиев Цекулов,
София, ул. Три уши 2, чрез адвокат Дашина.
Четвърто гражданско отделение, 004230/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 571/2007
по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Тодор
Киров Иванов със съдебен адрес Бургас, ул. Фердинандова 55, вх. Б, ет. 1, чрез адвокат ТодороваВасилева; Елеонора Тодорова Иванова със съдебен
адрес Бургас, ул. Фердинандова 55, вх. Б, ет. 1, чрез
адвокат Тодорова-Василева; Валерий Тодоров Иванов със съдебен адрес Бургас, ул. Фердинандова 55,
вх. Б, ет. 1, чрез адвокат Тодорова-Василева, срещу
Министерство на транспорта, София, ул. Дякон
Игнатий 9 – 11; Янка Василева Трифонова, Бургас,
ж.к. Славейков, бл. 60, вх. 4, ет. 3, ап. 7.
Четвърто гражданско отделение, 004354/2008
по описа на четвърто гражданско на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
61/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Ганка Георгиева Ангелова, Стара Загора, ул.
Л. Каравелов 21; Мария Любенова (Георгиева)
Попова, Стара Загора, ул. Георги Димитров 121;
Желязка Георгиева Ангелова, с. Глумче, област
Бургас; Ангел Георгиев Ангелов, с. Глумче, област
Бургас, срещу Марийка Иванова Михалева, с.
Глумче, област Бургас; Недялка Кунева Михалева,
с. Глумче, област Бургас; Ангел Михалев Ангелов,
гр. Твърдица, ул. Нов живот 8, вх. А, ет. 3, област
Бургас; Никола Тодоров Дадаков, гр. Българово, ул.
Девети септември 54, област Бургас; Тодор Николов
Дадаков, гр. Българово, ул. Девети септември 54,
област Бургас; Милена Николова Рускова, Бургас,
к/с Изгрев, бл. 48, вх. 6, ет. 3; Снежана Димова
Дрингова, м. с. Черно море, ул. Ат. Буров 35, област Бургас; Красимира Георгиева Ангелова, м.
с. Черно море, ул. Места 4, област Бургас; Поля
Георгиева Ангелова, м. с. Черно море, ул. Ат. Буров
35, област Бургас.
Четвърто гражданско отделение, 005080/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 2700/2007 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Надка
Евтимова Китанова, София, кв. Емил Марков, ул.
Четиристотин и осма № 49; Васил Георгиев Китанов, София, кв. Емил Марков, ул. Четиристотин
и осма № 49; Любомир Георгиев Китанов, София,
кв. Емил Марков, ул. Четиристотин и осма № 49,
срещу Надежда Николова Китанова, София, ул.
Поп Богомил 43, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 000462/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
854/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Елена Ангелова Гагарова, гр. Септември,
ул. Родопа 39, област Пазарджик, срещу Община
Септември, ул. Ал. Стамболийски 37А.
Четвърто гражданско отделение, 000949/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
133/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Анатолий Василев Иванов със съдебен
адрес Пловдив, ул. Райко Даскалов 68, ет. 5, офис
3, чрез адвокат Господинова, срещу Министерство
на отбраната, София, ул. Дякон Игнатий 3.

ВЕСТНИК

БРОЙ 16

Четвърто гражданско отделение, 001007/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
69/2009 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Мадара“ – АД, Шумен, бул. Съединение
68, ап. 3, чрез адвокат Якимова, срещу ЕТ Методи
Христов Тасев с фирма „Методи Тасев“, Шумен,
ул. Селиолу 46А.
Четвърто гражданско отделение, 001040/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
119/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Петър Драгиев Петров, Казанлък, ул.
Ал. Стамболийски 15, вх. А, ет. 4, ап. 7; „Мини
Марица-изток“ – ЕАД, гр. Раднево, Рудник „Трояново – 1“, с. Трояново, община Раднево
НА 28.ІV.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000510/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1548/2005 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Васил Иванов Василев, Варна, ул. Крали
Марко 6, срещу Мариола Атанасова Узунова, София,
ж.к. Надежда 2, бл. 247, вх. Е, ет. 1, ап. 118; Камен
Тодоров Захариев, София, ж.к. Надежда 2, бл. 247,
вх. Е, ет. 1, ап. 118; Маргарита Иванова Иванова,
Варна, ул. Крали Марко 6; Ивайло Иванов Василев,
Варна, ул. Крали Марко 6.
Първо гражданско отделение, 000570/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1401/2007 по описа на Апелативен съд София, подадена от Мариана Иванова Бобевска-Елерс чрез
адвокат Ангел Русев, София, ул. Граф Игнатиев 38
А, ет. 1, ап. 3; Ирен Иванова Бобевска-Лангеман
чрез адвокат Ангел Русев, София, ул. Граф Игнатиев 38А, ет. 1, ап. 3, срещу Красимир Стефанов
Григоров, София, бул. Симеоновско шосе 7; Николай Стефанов Григоров, София, бул. Симеоновско
шосе 7, вход към бул. Г. М. Димитров; Маргарита
Обретенова Бобевска чрез адвокат А. Русев, София,
ул. Граф Игнатиев 38А, ет. 1, ап. 3.
Първо гражданско отделение, 000636/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
824/2007 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Стоян Бочев Бочев чрез адвокат Даниел Танев,
София, ул. Света София 8, срещу Цветана Маринова Благоева, с. Средни рът, община Роман, област
Враца; Николина Маринова Николова, с. Средни
рът, община Роман, област Враца; Ценко Иванов
Благоев, гр. Роман, ул. В. Йотова 2.
Първо гражданско отделение, 000980/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1416/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Диана Георгиева Ефтимова чрез адвокат Жанета
Алдинова, Ямбол, ул. Ж. Папазов 14, ет. 3, кантора
306; Петър Георгиев Петров чрез адвокат Жанета
Алдинова, Ямбол, ул. Ж. Папазов 14, ет. 3, кантора 306, срещу „Марина блек сий ривиера“ – ООД,
представлявано от Добрил Иванов Добрев, Варна,
ул. Сирма войвода 2, и трето лице Георги Тодоров
Пастамарджиев, Варна, ул. Мадара 7, ет. 12, ап. 57;
Николинка Тодорова Георгиева, Варна, ж.к. Владислав Варненчик 213, вх. 1, ет. 3, ап. 10; Стефанка
Атанасова Томова, Варна, ж.к. Победа 2, вх. Б, ет. 5,
ап. 52; Стойка Колева Сукова, гр. Бяла, област
Варна, ул. Андрей Премянов 54; Атанас Тодоров
Суков, гр. Бяла, ул. Андрей Премянов 54; Зафира
Тодорова Николова, Варна, ж.к. Чайка, бл. 59, вх. Е,
ет. 1, ап. 14; Петранка Николова Полихронова, гр.
Бяла, ул. Андрей Премянов 45; Атанас Николов
Суков, Варна, ул. Подвис, бл. 32, вх. Г, ет. 5, ап. 29;
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Стефан Георгиев Стоянов чрез адвокат Николай
Ташев, Варна, бул. Вл. Варненчик 10, ет. 1; Христо
Кирилов Христов, Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 131,
вх. А, ет. 6, ап. 16; Надя Христова Кирилова, Плевен,
ж. к. Сторгозия, бл. 131, вх. А, ет. 6, ап. 16; Кирил
Христов Кирилов, Плевен, ж. к. Сторгозия, бл. 131,
вх. А, ет. 6, ап. 16; Райна Кирова Сукова, гр. Бяла,
ул. Димитър Панчев 2; Красимир Димитров Суков,
Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 403, вх. 14,
ет. 2, ап. 6; Стефан Димитров Суков, гр. Бяла,
област Варна, ул. Брегова 34; Добринка Тодорова
Сукова, гр. Бяла, ул. Андрей Премянов 50; Атанас
Щерев Суков, гр. Бяла, област Варна, ул. Андрей
Премянов 50; Веселина Щерева Йонкова, гр. Бяла,
ул. Андрей Премянов 50.
Първо гражданско отделение, 001013/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
290/2008 по описа на, Окръжен съд Габрово, подадена от Антоанета Колева Парашкевова чрез адвокат Д. Пашова, Габрово, ул. Възраждане 1; Марин
Начев Митев чрез адвокат Д. Пашова, Габрово,
ул. Възраждане 1, срещу Румен Николаев Цанков,
Габрово, бул. Столетов 68, ет. 7, ап. 21.
Първо гражданско отделение, 001078/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1264/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Община Пловдив, пл. Ст. Стамболов 1,
срещу държавата чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 17 – 19.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000685/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 404/2008 по
описа на Окръжен съд Сливен, подадена от „Геостройкомплект“ – ЕООД, Хасково, чрез адвокат
Златимир Орсов, София, бул. Патриарх Евтимий
22, ап. 3, срещу Желю Йорданов Желев, Сливен,
бул. Цар Освободител 15, ет. 1, ап. 14.
Второ гражданско отделение, 000758/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2109/2005
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Владимир Николов Кочев, София, бул. Хр. Смирненски 40, ляв вход, ет. 1, ап. 3, срещу Христина
Борисова Пандова чрез адвокат Дочка Хрусанова,
София, ул. Н. Рилски 34, ет. 2; Ина Светославова
Манолова чрез адвокат Георги Добрев, София, ул.
Цар Асен 5, ап. 2; Елена Светославова Манолова
чрез адвокат Георги Добрев, София, ул. Цар Асен 5,
ап. 2; Ина Манчева Манолова чрез адвокат Георги
Добрев, София, ул. Цар Асен 5, ап. 2; Александър
Светославов Манолов, София, ул. Дунав 10, ет. 4.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000095/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
387/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Диляна Динова Георгиева, Айтос, ул.
Ради Боруков 13А, срещу Община Айтос, ул. Цар
Освободител 3.
Трето гражданско отделение, 000264/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
550/2008 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от „Домостроене“ – ООД, представлявано от
управителя Виолета Атанасова, Сливен, ул. Стефан Караджа 34, срещу Стоян Христов Недковски
чрез адвокат Тодор Чакъров, Сливен, бул. Хаджи
Димитър 32, офис 4.
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Трето гражданско отделение, 000360/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
727/2008 по описа на Окръжен съд София, подадена
от Елена Христова Илиева, Козлодуй, ж. к. 2, бл. 86,
вх. Б, ап. 20, срещу „Балкан Кейтъринг“ – ООД, гр.
Елин Пелин, ул. Витоша, сградата на „Булгарцвет“.
Трето гражданско отделение, 000471/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
451/2008 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от
Община Ветово, област Русе, срещу Нели Стойчева
Ласкова, гр. Ветово, област Русе.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 000148/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 54/2007 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Венко Митков Александров, София,
ж. к. Младост 3, бл. 347, вх. 3, ет. 8, ап. 67, срещу
„Петрол“ – АД, София, бул. Черни връх 43; „Петрол“ – АД, чрез адвокат Светослав Иванов, САК
София, бул. Черни връх 43, ет. 9, офис 9.
Четвърто гражданско отделение, 000272/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
228/2008 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена
от Гюлсер Хака Сюлейман, Хасково, ул. Лом 14,
ет. 3, срещу Фирдес Селяйтин Иризова, Хасково,
ул. Лом 14, ет. 1; Ирза Алиев Иризов, Хасково, ул.
Лом 14, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 000365/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
982/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Ник – 97“ – АД, чрез адвокат Недялко
Христев Шилев, Пловдив, ул. Опълченска 10, срещу
Димо Иванов Петров чрез адвокат Валери Крумов
Стоичков, съдебен адрес Пловдив, ул. Йоаким
Груев 41, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 000410/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
302/2008 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Професионална гимнация по селско стопанство „Сергей Румянцев“ – Луковит, чрез адвокат
Венцислав Николаев Нинов, Ловеч, ул. Търговска
21, офис 204, срещу Георги Вълов Гергов, Луковит,
област Ловеч, бл. Кръгояр, 54, вх. В, ет. 1, ап. 2;
Георги Вълов Гергов чрез служебен защитник адвокат Илина Кръстева Колева, Ловеч, ул. Търговска.
Четвърто гражданско отделение, 000424/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
239/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Столична община, София, ул. Московска 33,
срещу Валя Георгиева Митева, София, ул. Бунтовник
52, ет. 2, ап. 6; Върховна касационна прокуратура,
София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 000436/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
608/2008 по описа на Окръжен съд Перник, подадена
от „Еврометал“ – ООД, Перник, ул. Раковска, бл. 3,
вх. Б, ет. 5; „Стомана Индърстри“ – АД, Перник,
ул. Владайско въстание 1, срещу „Стомана“ – АД,
чрез синдик Виолета Борисова Манолова, София,
ж. к. Младост 95, вх. 6, ап. 94; Юлия Кирилова
Крумова, Перник, ул. Филип Тотю 18, кв. Бяла вода.
Четвърто гражданско отделение, 001188/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 4039/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Николай Манолов Пеев чрез адвокат
Николай Николов, Варна, ж. к. Чайка, бл. 57, ет. 6,
ап. 21, срещу Министерство на икономиката и
енергетиката, София, ул. Славянска 10; „ТЕЦ – Варна“ – ЕАД, с. Езерово, област Варна, площадка
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на ТЕЦ Варна; „ТЕЦ – Варна“ – ЕАД, чрез адвокат
Василена Василева Пенова, София, ул. Солунска
34, ет. 3, ап. 19.
Четвърто гражданско отделение, 001381/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
288/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2; Никола Костадинов
Колев, Пазарджик, област Пазарджик, ул. Бачо
Киро 3, ап. 8
НА 29.ІV.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000052/2009 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 3006/2007 по
описа на Софийския градски съд, подадена от Елена
Костова Йорданоф чрез адвокат Молерова, София,
ул. Ген. Гурко 49а, срещу „Ентеба ИНК“ – ЕООД,
София, ул. Алабин 36.
Първо гражданско отделение, 004515/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 158/2008
по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Донка
Иванова Димитрова, Ловеч, ул. Сливница 11, ап. 17;
Десислава Любчева Петкова, София, кв. Бистрица,
ул. Габешница 5; Павел Красимиров Петков, Ловеч,
ул. Панайот Хитов 2; Христина Димитрова Личева
чрез адвокат Василева, Ловеч, Адвокатска колегия.
Първо гражданско отделение, 000080/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2094/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Марийка Аргирова Николова чрез адвокат Дочев,
Варна, ул. Бдин 21А, срещу Георги Василев Гайдаров
чрез адвокат Петров, Варна, ул. Цар Симеон І № 6А,
ет. 3; Станка Йорданова Гайдарова чрез адвокат
Петров, Варна, ул. Цар Симеон І № 6А, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 000224/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
720/2007 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Гюла Георгиева Станиславова, Кюстендил, ул. Бачо Киро 14; Слави Стоянов Станиславов, Кюстендил, ул. Бачо Киро 14; Георги Стоянов
Станиславов, Кюстендил, ул. Бачо Киро 14; Блага
Георгиев Иванова, Кюстендил, ул. Бачо Киро 14,
срещу Раде Георгиев Иванов, Кюстендил, ул. Бачо
Киро 14; Зинка Георгиева Иванова, Кюстендил, ул.
Бачо Киро 14.
Първо гражданско отделение, 000289/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2962/2005 по описа на Софийския градски съд,
подадена от Петра Трайкова Янева чрез адвокат
Катя Попова, София, Търговски дом, кантора 145;
Виолета Димитрова Янева чрез адвокат Попова,
София, Търговски дом, кантора 145, срещу Иванка Здравкова Рутева чрез авокат Колев, София,
ж.к. Стрелбище, бл. 27, вх. 5, ет. 6, ап. 84; Здравка
Здравкова Кукорова чрез адвокат Колев, София,
ж.к. Стрелбище, бл. 27, вх. 5, ет. 6, ап. 84.
Първо гражданско отделение, 000389/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
940/2004 по описа на Софийски градски съд, подадена от Анна Димитрова Германова чрез адвокат
Петков, Пазарджик, ул. Ал. Стамболийски 25; Роза
Владимирова Михайлова чрез адвокат Петков,
Пазарджик, ул. Ал. Стамболийски 25; Параскева
Владимирова Михайлова-Иванова чрез адвокат
Петк ов, Пазарджик, ул. А л. Стамболийски 25,
срещу Валери Петров Модев чрез адвокат Авакян,
София, ул. Неофит Рилски 41; Валери Иванов Не-
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дялков чрез адвокат Попова, София, бул. Витоша
1А, кантора 341; Иван Иванов Недялков чрез адвокат Попова, София, бул. Витоша 1А, кантора 341;
Мария Стоянова Модева, София, ул. Леонардо да
Винчи 15; Столична община, София, ул. Московска
33; държавата чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Кирил
и Методий 17 – 19.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000060/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 650/2007 по
описа на Окръжен съд София, подадена от Лидия
Филданова Пеева чрез адвокат Нина Седефова,
София, ул. Шести септември 13, вх. А, срещу Ката
Радославова Кирова, гр. Божурище, ул. Паисий 11;
Мирчо Зарков Киров, гр. Божурище, ул. Паисий 11.
Второ гражданско отделение, 000291/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 2424/2008 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Славчо
Стоянов Манолов чрез адвокат Мария Захариева,
София, бул. Витоша 1, ет. 3, кантора 369; Стоян
Манолов Митов чрез адвокат Мария Захариева,
София, бул. Витоша 1, ет. 3, кантора 369; Цветанка
Севденова Колева чрез адвокат Мария Захариева,
София, бул. Витоша 1, ет. 3, кантора 369; Тинка
Савова Христова чрез адвокат Мария Захариева,
София, бул. Витоша 1, ет. 3, кантора 369; Славчо
Данаилов Савов чрез адвокат Мария Захариева,
София, бул. Витоша 1, ет. 3, кантора 369; Владимир
Антонов Евтимов чрез адвокат Мария Захариева,
София, бул. Витоша 1, ет. 3, кантора 369; Данаил
Антонов Евтимов чрез адвокат Мария Захариева,
София, бул. Витоша 1, ет. 3, кантора 369; Виолета
Антонова Евтимова чрез адвокат Мария Захариева,
София, бул. Витоша 1, ет. 3, кантора 369; Елена
Емилова Блажева чрез адвокат Мария Захариева,
София, бул. Витоша 1, ет. 3, кантора 369; Митко
Първанов Киров чрез адвокат Мария Захариева,
София, бул. Витоша 1, ет. 3, кантора 369; Иван
Първанов Киров чрез адвокат Мария Захариева,
София, бул. Витоша 1, ет. 3, кантора 369; Теменужка Спасова Дашева чрез адвокат Мария Захариева, София, бул. Витоша 1, ет. 3, кантора 369;
Пенка Спасова Никифорова чрез адвокат Мария
Захариева, София, бул. Витоша 1, ет. 3, кантора
369; Борислав Николов Йорданов чрез адвокат
Мария Захариева, София, бул. Витоша 1, ет. 3,
кантора 369; Красимир Николов Йорданов чрез
адвокат Мария Захариева, София, бул. Витоша 1,
ет. 3, кантора 369; Любомир Данаилов Савов чрез
адвокат Мария Захариева, София, бул. Витоша 1,
ет. 3, кантора 369; Виолетка Иванова Манолова
чрез адвокат Мария Захариева, София, бул. Витоша
1, ет. 3, кантора 369, срещу Общинска служба „Земеделие“ – община „Овча купел“, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 136 Б; Държавно горско стопанство,
София, ул. Аксаков 14; Регионална дирекция по
горите, София, ул. Аксаков 14.
Второ гражданско отделение, 000344/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 419/2008 по опи
са на Окръжен съд Видин, подадена от Борислав
Иванов Борисов чрез адвокат Десислава Дикова
със съдебен адрес Видин, ул. Дунавска 2, ет. 3,
ап. 9, срещу Едуард Емилов Иванов със съгласието
на майка си Росица Максимова Дос-Сансос чрез
адвокат Ирена Венкова Иванова със съдебен адрес
Белоградчик, ул. Стара планина 8, вх. А, ап. 2.
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Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 002224/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1057/99 по описа
на Софийския градски съд, подадена от Иванка
Николова Донкова, с. Кокаляне, област София, ул.
Теменуга 13, вилна зона „Китката“, срещу Иванка
Николова Пеева, с. Кокаляне, област София, ул.
Михово блато 3; Добринка Николова Андреева, с.
Кокаляне, област София, ул. Урвич 26; Райна Георгиева Ковачка, с. Панчарево, област София, ул.
Юрий Гагарин 27; Иван Георгиев Панчев, София,
бул. Ситняково 50, бл. 2, вх. А, ап. 10; Марина
Петрова Михайлова, София, бул. Данаил Николаев
8, бл. 3, вх. А, ет. 3; Еленка Костадинова Георгиева,
София, ул. Кирил и Методий 73; Георги Костадинов
Панчев, с. Кокаляне, област София, ул. Михово
блато 6; Иванка Никифорова Антонова, София, ж.к.
Красна поляна, бл. 115, вх. А, ет. 5, ап. 163; Даниел
Николов Донков, София, ж.к. Надежда 4, бл. 436,
вх. А, ет. 8, ап. 22; Ненко Костадинов Пенчев, с.
Кокаляне, област София, ул. Михово блато 6; Димка
Димитрова Славчева, с. Кокаляне, област София,
ул. Орниче 5; Елеонора Петрова Панчева-Иванова,
с. Кокаляне, област София.
Трето гражданско отделение, 000758/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
349/2008 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от „Петрол“ – АД, София, бул. Черни връх 43,
срещу Иван Димитров Диков, с. Малиново, област
Ловеч, ул. П. К. Яворов 8.
Трето гражданско отделение, 001190/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2690/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Александра Цецкова Галонова чрез адвокат
Димитрия Атанасова, Пловдив, ул. Четвърти януари
28, ет. 1, кантора 5, срещу Мария Сотирова Темиду
чрез адвокат Стоян Донков, Пловдив, ул. Детелин
войвода 3, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 001245/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
491/20 09 по описа на Ок ръжен съд Пловдив,
подадена от Росица Стоянова Симеонова чрез
адвокат Светлана Проданова-Каменова, Карлово,
ул. Евстати Гешов 1; Стефан Стоянов Камбуров
чрез адвокат Светлана Проданова-Каменова, Карлово, ул. Евстати Гешов 1; Община, Карлово, ул.
Петко Събев 1
Трето гражданско отделение, 001657/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
328/2007 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Марийка Недева Кулова, Русе, ул. Н.
Вапцаров 13, вх. 2, ет. 3, срещу Виолета Николова
Николова чрез адвокат Светозар Бялков, Велико
Търново, ул. Христо Ботев 2, офис 216; Иван Николов Николов чрез адвокат Светозар Бялков, Велико
Търново, ул. Христо Ботев 2, офис 216; Николай
Николов Николов чрез адвокат Светозар Бялков,
Велико Търново, ул. Христо Ботев 2, офис 216;
Севдалина Недева Кукова, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 42, вх. Г, ап. 9.
Трето гражданско отделение, 001883/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
328/2009 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Владимир Георгиев Христов, Враца, ул. Остри
връх 1, вх. А, ап. 15, срещу Калинка Верославова
Христова чрез адвокат Данаил Костов, Враца, ул.
Мито Цветков 2/15, и страна Дирекция „Социално
подпомагане“, Враца, ул. Лукашов 15.
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Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 004488/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 148/2008 по
описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Нанчо
Илиев Чакъров, Троян, ул. Христо Ботев 180а; Радослав Илиев Чакъров, Троян, ул. Вежен 46, срещу
Община Троян.
Четвърто гражданско отделение, 004587/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 617/2007 по
описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена
от Община Горна Оряховица, срещу ЕТ Ангел
Маринов Чомаков с фирма „Чомаков – АМ – Ангел
Маринов“, Горна Оряховица, съдебен адрес София,
ул. Борово 52, вх. Г, ет. 4, офис 6, чрез адвокат
Елеонора Сергиева.
Четвърто гражданско отделение, 004852/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 225/2008 по
описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от Мария
Павлова Стойкова чрез адвокат Кавалджиева, Ямбол, ул. Папазов 14, кантора 307, срещу Общинска
служба „Земеделие и гори „Тунджа – Ямбол“, Ямбол,
и страна Община Ямбол.
Четвърто гражданско отделение, 001836/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 508/2009 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Стефан Дончев Калчев чрез
адвокат Йордан Минчев, Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39; Стефан Дончев Калчев, Велико
Търново, ул. Ильо войвода 3, вх. А, срещу Любина
Чудомирова Калчева чрез адвокат Христо Дишев,
Велико Търново, ул. Възрожденска 1А.
Четвърто гражданско отделение, 000134/2010
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
339/2009 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Пепа Джонова Тренева, Монтана, ул. Граф
Игнатиев 10, срещу Милен Венциславов Георгиев,
Монтана, ул. Петър Парчевич 80.
1441
Видинският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД уведомява, че има образувано
гр.д. № 491/2009 г., гражданско отделение, въз основа
на постъпило мотивирано искане от Комисията за
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Ивайло Георгиев Николов с
постоянен адрес гр. Белоградчик, област Видин, ул.
Алеко Константинов 1, и „Ленд проперти“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Белоградчик, област Видин, ул. Алеко Константинов
1, чрез управителя Ивайло Георгиев Николов с
цена на иска 324 977,31 лв., което е насрочено за
първо открито съдебно заседание на 9.VІ.2010 г.
от 9,30 ч. за отнемане в полза на държавата на
следното имущество:
От Ивайло Георгиев Николов: изоставени трайни
насаждения от 3,500 дка, намиращи се в землището на Белоградчик, имот № 047004 в местността
„Карловица“ при граници и съседи: имот № 047002
изоставени тр. насаждения на насл. на Цоло Александров Велков; имот № 047005 – изост.тр. насаждения на насл. на Живко Тодоров Илиев; имот
№ 0000069 – полски път на Община Белоградчик,
за сумата от 350 лв., придобит от Ивайло Георгиев
Николов с нотариален акт № 112, т. ХХІV, рег.
№ 5267, н.д. № 4767/06 г., вписан в СВ Белоградчик
вх. рег. № 5267/22.12.2006 г., акт. № 12, т. ХІVХ, н.д.
№ 4767/06 г.; изост. трайни насаждения от 5,000 дка,
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намиращи се в землището на Белоградчик, имот
№ 047002 в местността „Карловица“ при граници и
съседи: имот № 047004 – изост. тр. насажд. на насл.
на Живко Тодоров Илиев; имот № 047005 – изост.
тр. насажд. на насл. на Живко Тодоров Илиев;
имот № 065010 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ/ДДС и
землищна граница, за сумата от 500 лв., придобит
от Ивайло Георгиев Николов; ливада от 2,000 дка,
намираща се в землището на с. Чифлик, местността
„Нерезине“, имот № 023013, при граници и съседи:
имот № 023016 – ливада на насл. на Иван Георгиев
Станков; имот № 000098 – полски път на Община
Белоградчик; имот № 023020 – ливада на земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ; имот № 023011 – ливада на насл. на
Мария Христова Вълева; имот № 000308 – полски
път на Община Белоградчик, за сумата от 200 лв.; лек
автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, с ДК
№ ВН1166ВК, рама № WVWZZZ3BZ2E278749; сумата
от 6,03 лв. в наличност в разплащателна сметка BG
52FINV91501000019526 в „ПИБ“ – АД, София – клон
Видин; сумата от 45,93 евро, представляващи 89,83 лв.
в наличност в картова сметка в евро по издадена
дебитна карта Виза IBAN BG49RZBB91554461646305
в „Райфайзенбанк (България) – ЕАД, София – офис
Видин; сумата от 6,49 евро, представляващи 12,69 лв.
в наличност в разплащателна сметка в евро № BG
15 BPBI 7933 14 77848801, в „Юробанк и Еф Джи
България“ – АД (БПБ) – ФЦ, гр. Белоградчик;
сумата от 71,42 лв. в наличност в разплащателна
сметка в лв. № 8674882 в „БДСК“ – ЕАД – клон
София; сумата от 3,20 лв. в наличност в разплащателен влог в лв. № 17140314477060, в „БДСК“ – ЕАД;
сумата от 19,63 лв. в наличност в безсрочен влог
в лв. № 17321314477000, в „БДСК“ – ЕАД, всички
с титуляр Ивайло Георгиев Николов; сумата от
5000 лв., представляващи 50 дружествени дяла от
„Ленд проперти“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Белоградчик; сумата от продажбата на
недвижим имот с нотариален акт № 27, т. І, рег. № 38,
н. дело № 31/2008 г., вписан в СВ Белоградчик, в
размер на 3257,82 лв.; сумата от продажбата на лек
автомобил марка „Фолксваген Пасат“ с ДК № ВН
1938 ВВ през 2006 г., в размер на 3886 лв.; сумата
от продажбата на лек автомобил марка „Москвич
21412“ с ДК № ВН1621А в размер на 1148 лв.
От „Ленд проперти“ – ЕООД: нива от 3,102 дка,
пета категория, в местността „Смърдан“ в землището на с. Рабиша, община Белоградчик, имот
№ 0110 2 4 , п ри г р а н и ц и и с ъ с ед и: и мо т
№ 011025 – нива насл. на Васил Георгиев Костов,
имот № 200011 – дървопр. пл. на Иванка Иванова
Велкова, имот № 011023 – нива насл. на Иван
Митков Иванов, имот № 000087 – полски път на
Община Белоградчик; нива от 4,999 дка, пета
категория, в местността „Смърдан“ в землището
на с. Рабиша, община Белоградчик, имот № 011023,
при граници и съседи: имот № 011024 – нива насл.
на Борис Велчев Каменов, имот № 200011 – дървоп р. п л. на Иванка Иванова Велкова, имот
№ 011022 – нива на Иван Стоянов Василев, имот
№ 000087 – полски път на Община Белоградчик;
нива от 2,500 дка, шеста категория, в местността
„Катунище“ в землището на с. Боровица, община
Белоградчик, имот № 069025, при граници и съседи: имот № 069026 – нива насл. на Лозан Василев Митов, имот № 000472 – полски път на Община Белог ра д чик, имот № 069024 – нива на
Цветомир Тошков Цанков, имот № 000470 – полски път на Община Белоградчик; нива от 3,301 дка,
шеста категория, в местността „Катунище“ в землището на с. Боровица, община Белоградчик, имот
№ 0 6 9 0 31 , п р и г р а н и ц и и с ъ с е д и : и м о т
№ 069032 – нива насл. на Еленко Попов Василев,
имот № 000472 – полски път на Община Белоград-
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чик, имот № 069030 – нива на Цанко Ангелов
Белин, имот № 000470 – полски път на Община
Белоградчик; нива от 2,500 дка, пета категория в
местността „Подкръст“ в землището на с. Рабиша,
община Белоградчик, имот № 023012, при граници и съседи: имот № 023013 – нива на „Елана фонд
за земед. земя“ – АДСИЦ, имот № 000780 – писта
на ДПФ – МЗГ, имот № 023011 – нива насл. на
Никола Илиев Николов, имот № 000057 – канал
на МЗГ – ХМС; нива от 20,989 дка, девета категория, в местността „Тумбар“ в землището на с. Дъбравка, община Белоградчик, имот № 099033, при
граници и съседи: имот № 0990001 – кравеферма
н а Д ъ р ж а в е н п о з е м л е н ф о н д – М З Г, и м о т
№ 099031 – напоителен канал на МЗГ – ХМС, имот
№ 099032 – яма на Община Белоградчик, имот
№ 099035 – нива на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот
№ 099034 – нива на Иван Живков Трендафилов,
имот № 099035 – нива на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
имот № 000075 – полски път Община Белоградчик,
имот № 099029 – полски път Община Белоградчик;
имот № 880024 по картата на възстановената собственост на землището на с. Градсковски колиби,
ЕК АТТЕ 17614, с площ от 3,500 дка, представляващ
залесена територия, в местността „Челебия“, при
граници и съседи: имот № 880025 – дървопр. пл.
на Филип Ванков Флоров, имот № 880007 – дърв о п р. п л . н а С т а н к о Йо н о в М и у л о в , и м о т
№ 880006 – дървопр. пл. на Марин Николов Ст.
Райков, имот № 880022 – дървопр. пл. на Филип
Станков Предов, имот № 880023 – дървопр. пл. на
Иван Петров Предов, имот № 530010 – пасище,
мера на Петър Предов Бочиков, придобит; нива
от 8,970 дка, трета категория, в местността „Греда“ в землището на с. Дражинци, община Ружинци, имот № 018011, при граници и съседи: имот
№ 000067 – полски път на Община Ружинци, имот
№ 000065 – полски път на Община Ружинци, имот
№ 018010 – нива на Иван Костадинов Йоличов,
имот № 018009 – нива насл. на Виден Кръстев
Пешев, имот № 018008 – нива на Никола Митов
Фильов, имот № 018012 – нива на Елица Кирова
Божинова; нива от 8,967 дка, трета категория, в
местността „Греда“ в землището на с. Дражинци,
община Ружинци, имот № 018012, при граници и
съседи: имот № 018012 – нива насл. на Анна Георг иева Д жонк ина, имо т № 0180 08 – нива на
Никола Митов Фильов, имот № 018007 – нива
насл. на Петко Кръстев Пешев, имот № 018006 – нива
насл. на Вълчо Мирчев Ненов, имот № 018005 – нива
насл. на Димит ър Илиев Стоянов, имот
№ 018013 – нива насл. на Петър Павлов Петрин;
имот № 104008 по картата на възстановената собственост на землището на с. Гранитово, община
Белоградчик, ЕК АТТЕ 17734, с площ от 1,000 дка,
представляващ залесена територия, в местността
„Карапанджов дол“, при граници и съседи: имот
№ 104007 – дървопр. пл. насл. на Димитър Иванов
Влеков, имот № 000015 – полски път на Община
Белоградчик, имот № 104009 – дървопр. пл. насл.
на Никола Найденов Младенов, имот № 000035 – лозе
на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ; имот № 107021 по картата на възстановената собственост на землището
на с. Гранитово, община Белоградчик, ЕК АТТЕ
17734, с площ от 1,500 дка, представляващ залесена територия, в местността „Церака“, при граници и съседи: имот № 107020 – дървопр. пл. насл.
на Само Павлов Савов, имот № 061002 – нива на
„Геотехмин“ – ООД, имот № 107022 – дървопр. пл.
н а с л . н а Т р и ф о н А н д р е е в То д о р о в , и м о т
№ 107019 – дървопр. пл. насл. на Анто Василев
Левака; имот № 123004 по картата на възстановената собственост на землището на с. Гранитово,
община Белоградчик, ЕК АТТЕ 17734, с площ от
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1,000 дка, представляващ залесена територия, в
местността „Бабу“, при граници и съседи: имот
№ 1230 03 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л, и мо т
№ 123006 – дървопр. пл. насл. на МЗГ – ДЛ, придоби т с н.а. № 84, т. І І, рег. № 466, н. дело
№ 291/2008 г., вписан в СВ Белоградчик; имот
№ 101020 по картата на възстановената собственост
на землището на с. Гранитово, община Белоградчик, ЕК АТТЕ 17734, с площ от 4,000 дка, представляващ залесена територия, в местността „Вишняр“,
при граници и съседи: имот № 101019 – дървопр.
п л . н а „С и л в а н а ф о р е с т “ – Е О ОД , и м о т
№ 011001 – пасище, мера на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
имот № 117001 по картата на възстановената собственост на землището на с. Гранитово, община
Белоградчик, ЕК АТТЕ 17734, с площ от 5,000 дка,
представляващ залесена територия, в местността
„ В и ш н я р “, п р и г р а н и ц и и с ъ с е д и : и м о т
№ 101027 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л,
№ 117002 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ, № 011001 – пасище, мера на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, № 117003 – дървопр.пл. насл. на Трифон Костов Найденов; имот
№ 201017 по картата на възстановената собственост
на землището на с. Средогрив, община Чупрене,
ЕК АТТЕ 68518, с площ от 27,999 дка, представляващ залесена територия, в местността „Плевнище“,
при граници и съседи: имот № 201031 – заселена
територия на МЗГ – Държавно лесничейство, имот
№ 201018 – залесена терит. на Борис Матеев Луканов, имот № 201029 – заселена територия на
МЗГ – Държавно лесничейство, имот
№ 138001 – нива насл. на Димитър Велков Симеонов, имот № 201016 – залесена терит. на Никола
Иванов Велков; имот № 201018 по картата на
възстановената собственост на землището на
с. Рабиша, община Белоградчик, ЕК АТТЕ 61011,
с площ от 4,200 дка, представляващ залесена територия, в местността „Марков дол“, при граници
и съседи: имот № 201016 – дървопр. пл. насл. на
Рада Младенова Костова, имот № 201004 – дървопр.
пл. на МЗГ – ДЛ, имот № 201019 – дървопр. пл.
насл. на Никола Иванов М ла денов, имо т
№ 022045 – нива на Георги Иванов Николов, имот
№ 022044 – нива на Никола Недялков Павлиин,
имот № 022041 – нива насл. на Димитър Стефанов
Пенков; имот № 212030, по картата на възстановената собственост на землището на с. Рабиша,
община Белоградчик, ЕК АТТЕ 61011, с площ от
4,001 дка, представляващ залесена територия, в
местността „Мъртвината“, при граници и съседи:
имот № 212029 – дървопр. пл. насл. на Димитър
Найденов Николов, имот № 212018 – дървопр. пл.
н а с л. н а Н и ко л а Д и м и т р ов Ге о рг иев, и мо т
№ 212031 – дървопр. пл. насл. на Велко Иванов
Пешкин, имот № 212038 – дървопр. пл. насл. на
Цеко Василев Рангелов; имот № 565001 по картата на възстановената собственост на землището
на с. Салаш, община Белоградчик, ЕК АТТЕ 65173,
с площ от 2,000 дка, представляващ залесена територия, в местността „Боин дол“, при граници и
съседи: имот № 097004 – нива на „Бългериен пропърти Девелъпмънт“ – ЕООД, имот № 565002 – дървопр. пл. насл. на Тодор Младенов Пешев, имот
№ 097002 – нива на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ; имот
№ 529006 по картата на възстановената собственост
на землището на с. Салаш, община Белоградчик,
ЕК АТТЕ 65173, с площ от 3,000 дка, представляващ
залесена територия, в местността „Куси рът“, при
граници и съседи: имот № 529005 – дървопр. пл.
н а с л . н а Ге о р г и Д и м и т р о в Цо л о в , и м о т
№ 000115 – полски път на Община Белоградчик,
имот № 529007 – дървопр. пл. насл. на Рангел
Първулов Пешев, имот № 529078 – дървопр. пл.
насл. на Никола Еленков Згрибин; имот № 571014
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по картата на възстановената собственост на землището на с. Салаш, община Белоградчик, ЕКАТТЕ
65173, с площ от 5,000 дка, представляващ залесена територия, в местността „Под венеца“, при
граници и съседи: имот № 574055 – дървопр. пл.
на МЗГ – ДЛ, имот № 076001 – пасище с храсти
на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 571016 – дървопр.
п л. н ас л. н а Ра н г е л Първу лов Пешев, и мо т
№ 099043 – нива на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот
№ 099045 – нива насл. на Георги Богданов Тодоров,
имот № 571010 – дървопроизв. пл. насл. на Георги
Димитров Вълчев; имот № 583010 по картата на
възстановената собственост на землището на
с. Салаш, община Белоградчик, ЕК АТТЕ 65173, с
площ от 2,000 дка, представляващ залесена територия, в местност та „Старомански връх“, при
граници и съседи: имот № 583011 – дървопр. пл.
н а с л . н а Ге о р г и В ъ л ч е в Д а м я н о в, и мо т
№ 244002 – ливада насл. на Димитър Велков Маричов, имот № 583009 – дървопр. пл. насл. на Илия
Тодоров Божикин, имот № 583031 – дървопр. пл.
насл. на Алекси Тодоров Йолов, имот № 583032 – дървоп р. п л. на Общ и нск а а м и н ис т ра ц и я; и мо т
№ 511050 по картата на възстановената собственост
на землището на с. Салаш, община Белоградчик,
ЕК АТТЕ 65173, с площ от 12,000 дка, представляващ залесена територия, в местността „Терзийски
камък“, при граници и съседи: имот № 511024 – дървопр. пл. насл. на Иван Ж ивов Рачин, имот
№ 5110 23 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л, и мо т
№ 511051 – дървопр. пл. на „Бора 2002“ – ООД,
имот № 511118 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ, имот
№ 511049 – дървопр. пл. насл. на Иван Борисов
Иванов; имот № 517064 по картата на възстановената собственост на землището на с. Салаш, общи
Белоградчик, ЕК АТТЕ 65173, с площ от 3,000 дка,
представляващ залесена територия, в местността
„Лицата“, при граници и съседи: имот № 517065 – дървопр. пл. насл. на Ангел Джурджов Върбински,
имот № 517099 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ, имот
№ 5170 63 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л; и мо т
№ 549047 по картата на възстановената собственост
на землището на с. Салаш, община Белоградчик,
ЕК АТТЕ 65173, с площ от 4,000 дка, представляващ
залесена територия, в местността „Стране“, при
граници и съседи: имот № 167005 – пасище, мера
на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 167004 – пасище,
мера насл. на Тодор М ла денов Пешев, и мо т
№ 167009 – пасище, мера насл. на Живо Петров
Нешев, имот № 167007 – пасище, мера насл. на
Живко Еленков Пешев, имот № 167006 – пасище,
мера на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 549048 – дървопр. пл. насл. на Ангел Ангелов Попов, имот
№ 000396 – водно течение на държавата – МОСВ;
имот № 102020 по картата на възстановената собственост на землището на с. Вещица, община
Белоградчик, ЕК АТТЕ 10937, с площ от 4,200 дка,
представляващ залесена територия, в местността
„Мър т ви н ат а“, п ри г ра н и ц и и с ъ с ед и: и мо т
№ 102 021 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л, и мо т
№ 10 2 018 – д ъ р в о п р. п л . н а „С и л в а н а ф о рест“ – ЕООД, имот № 003136 – ливада на земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ; имот № 238045 по картата на
възстановената собственост на землището на
с. Раяновци, община Белоградчик, ЕК АТТЕ 62339,
с площ от 10,643 дка, представляващ залесена
територия, в местността „Кефеджийска мъртвина“,
при граници и съседи: имот № 238036 – дървопр.
пл. на Димитър Вангелов Илиев, имот
№ 238044 – дървопр. пл. на Петър Николов Младенов, имот № 238027 – дървопр. пл. насл. на
Петко Милошев Милков, имот № 000017 – ливада
на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 238001 – дървопр.
п л. насл. на Георг и Ц ве т ков Георг иев; и мо т
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№ 238040 по картата на възстановената собственост
на землището на с. Раяновци, община Белоградчик,
ЕК АТТЕ 62339, с площ от 12,357 дка, представляващ залесена територия, в местността „Кефеджийск а м ър т ви на“, п ри г ра н и ц и и с ъсед и: и мо т
№ 238 0 41 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л, и мо т
№ 239 014 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л, и мо т
№ 238036 – дървопр. пл. на Димитър Вангелов
Илиев, имот № 000017 – ливада на земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, имот № 000016 – ливада насл. на Георги
Цветков Георгиев, имот № 238039 – дървопр. пл.
на Мариана Найденова Ангелова; имот № 114042
по картата на възстановената собственост на землището на с. Струиндол, община Белоградчик,
ЕК АТТЕ 69910, с площ от 25,000 дка, представляващ залесена територия, в местността „Ечмище“,
при граници и съседи: имот № 114041 – дървопр.
пл. на Тодор Живков Велков, имот № 114039 – дървопр. пл. насл. на Катерина Младенова Тодорова,
имот № 114086 – дървопр. пл. на „Бора 2002“ – ООД,
имот № 114043 – дървопр. пл. насл. на Александър
Кръстев Рангелов, имот № 004211 – пасище, мера
на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ; имот № 029013 по картата на възстановената собственост на землището
на с. Ошане, община Белоградчик, ЕК АТТЕ 54517,
с площ от 11,000 дка, представляващ залесена
територия, в местността „Ерина ливада“, при граници и съседи: имот № 029014 – дървопр. пл. на
МЗГ – Д Л, и мо т № 02 8 011 – д ървоп р. п л. на
МЗГ – ДЛ; имот № 621010 по картата на възстановената собственост на землището на с. Боровица, община Белоградчик, ЕК АТТЕ 05582, с площ
от 3,500 дка, представляващ залесена територия,
в местността „Берина мъртвина“, при граници и
съседи: имот № 621021 – дървопр. пл. МЗГ – ДЛ,
имот № 151114 – храсти на Община Белоградчик,
имот № 621011 – дървопр. пл. на Мита Кръстева
Ва ц к и чова, и мо т № 621021 – д ървоп р. п л. на
МЗГ – ДЛ, имот № 621009 – дървопр. пл. на Георги Стефанов Петков; имот № 106004 по картата
на възстановената собственост на землището на
с. Върба, община Белоградчик, ЕК АТТЕ 12632, с
площ от 6,100 дка, представляващ залесена територия, в местността „Сливовска бара“, при граници и съседи: имот № 020014 – нива на Никола
Иванов Иванов, имот № 106016 – дървопр. пл. на
МЗГ – ДЛ, имот № 020008 – „Бългериен пропърти
девелъпмънт“ – ЕООД, имот № 020010 – нива на
„Елана фонд земеделска земя“ – АДСИЦ, имот
№ 020015 – нива насл. на Георги Николов Иванов;
имот № 105005 по картата на възстановената собственост на землището на с. Върба, община Белоградчик, ЕК АТТЕ 12632, с площ от 4,000 дка,
представляващ залесена територия, в местността
„ Л и п а к а “, п р и г р а н и ц и и с ъ с е д и : и м о т
№ 105004 – дървопр. пл. насл. на Камен Живов
Джунов, имот № 105009 – дървопр. пл. на Иван
Георгиев Иванов, имот № 000030 – път III кл. на
държавата, имот № 017008 – нива насл. на Параскева Младенова Савова, имот № 017019 – нива на
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ; имот № 102022 по картата
на възстановената собственост на землището на
с. Вещица, община Белоградчик, ЕК АТТЕ 10937,
с площ от 20,300 дка, представляващ залесена
територия, в местността „Мъртвината“, при граници и съседи: имот № 102023 – дървопр. пл.
МЗГ – ДЛ, имот № 0 03070 – пасище, мера на
„Бридж 2007“ – ООД, имот № 003071 – пасище,
мера на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 003072 – паси ще, мера на зем и по ч л. 19 ЗС ПЗЗ, и мо т
№ 003073 – нива на „Бългериен пропърти девелъпмънт“ – ЕООД, имот № 102014 – дървопр. пл.
на „АМК“ – ЕООД, имот № 102018 – дървопр. пл.
на „Силвана форест“ – ЕООД, имот № 102020 – дър-
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вопр. пл. насл. на Кръсто Марков Илиев; имот
№ 016003 по картата на възстановената собственост
на землището на с. Ошане, община Белоградчик,
ЕК АТТЕ 54517, с площ от 3,302 дка, представляващ
залесена територия, в местността „Деин дол“, при
граници и съседи: имот № 016002 – гора в зем.
земи на Петър Киров Иванов, имот № 016004 – гора
в зем. земи насл. на Наполеон Киров Иванов,
и мо т № 016 010 – д ърв оп р. п л. н а „Ви д а п ът строй“ – ЕАД, имот № 016012 – гора в зем. земи
на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 016001 – път III
кл. на държавата; имот № 211013 по картата на
възстановената собственост на землището на
с. Рабиша, община Белоградчик, ЕК АТТЕ 61011,
с площ от 2,100 дка, представляващ залесена територия, в местността „Фунията“, при граници и
съседи: имот № 211014 – дървопр. пл. насл. на Дона
Христова Стоянова, имот № 000693 – път III кл.
на държавата, имот № 211011 – дървопр. пл. насл.
на Живко Иванов Любенов, имот № 211015 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ; имот № 199023 по картата
на възстановената собственост на землището на
с. Стакевци, ЕК АТТЕ 68655, с площ от 2,000 дка,
представляващ залесена територия, в местността
„Средак“, при граници и съседи: имот № 199022 – залесена територия на насл. на Илия Петков Кочанов; № 199024 – залесена територия на държавна
собственост; имот № 000341 – изоставени тр. наса ж дени я на стопанисван от общината имот;
№ 199001 – залесена територия на насл. на Виден
Живов Глухчев; имот № 199002 – залесена територия на насл. на Лазар Христов Йоцов; имот
№ 186002 по картата на възстановената собственост
на землището на с. Стакевци, община Белоградчик,
ЕК АТТЕ 68655, с площ от 3,000 дка, представляващ
залесена територия, в местността „Поличке“, при
граници и съседи: имот № 006001 – зеленч. култу ра на насл. на Илия Велков Ковачев; имот
№ 186004 – залесена терит. държавна собственост;
имот № 186003 – залесена територия на насл. на
Илия Марков Кържин; имот № 188004, по картата на възстановената собственост на землището
на с. Стакевци, община Белоградчик, ЕК АТТЕ
68655, с площ от 4,500 дка, представляващ залесена територия, в местността „Братошица“, при
граници и съседи: имот № 188003 – залесена тери т о ри я н а Е лен ко Ви денов Ж и вк и н; и мо т
№ 188047 – залесена територия държавна собственост; имот № 188005 – залесена територия на насл.
на Никола Еленков Маричов; имот № 000088 – пасище, мера, стопанисвано от общината; имот
№ 198013 по картата на възстановената собственост
на землището на с. Стакевци, община Белоградчик,
ЕК АТТЕ 68655, с площ от 2,000 дка, представляващ залесена територия, в местността „Тодорова
падина“, при граници и съседи: имот № 198014 – залесена територия на насл. на Никола Еленков
Долашков; имот № 198019 – залесена територия
държавна собственост, имот № 198012 – залесена
територия на насл. на Илия Петков Кочанов, имот
№ 198019 – залесена територия държавна собственост; имот № 204016 по картата на възстановената собственост на землището на с. Граничак,
община Белоградчик, ЕК АТТЕ 17765, с площ от
1,300 дка, представляващ залесена територия, в
местността „Стойково“, при граници и съседи:
имот № 204015 – дървопр. пл. насл. на Марин
Георгиев Николин, имот № 000081 – водн о течение
на държавата – МОСВ, имот № 204017 – дървопр.
пл. на Захари Георгиев Патров, имот № 012010 – пасище, мера насл. на Васил Георгиев Патров, имот
№ 012036 – пасище, мера на земи чл. 19 ЗСПЗЗ;
имот № 200027 по картата на възстановената собственост на землището на с. Граничак, община
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Белоградчик, ЕК АТТЕ 17765, с площ от 1,000 дка,
представляващ залесена територия, в местността
„Дъ лбок и дол“, п ри г ра н и ц и и с ъсед и: и мо т
№ 2 0 0 0 2 8 – д ъ р в о п р. п л . н а „С и л в а н а ф о рест“ – ЕООД, имот № 200052 – дървопр. пл. на
МЗГ – ДЛ, имот № 200026 – дървопр. пл. насл. на
Марин Георгиев Николин; имот № 200004 по картата на възстановената собственост на землището
на с. Граничак, община Белоградчик, ЕК АТТЕ
17765, с площ от 1,800 дка, представляващ залесена територия, в местността „Дълбоки дол“, при
граници и съседи: имот № 200003 – дървопр. пл.
на Захари Георгиев Патровски, имот № 200005 – дървопр. пл. насл. на Иван Живков Петровски, имот
№ 20 0 0 47 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л; и мо т
№ 213009 по картата на възстановената собственост
на землището на с. Граничак, община Белоградчик,
ЕК АТТЕ 17765, с площ от 1,700 дка, представляващ
залесена територия, в местността „Мушеница“,
при граници и съседи: имот № 060035 – пасище,
мера нас л. на Пе т ър Лоз а нов В е л ков, и мо т
№ 000259 – изостав. тр. нас. на земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, имот № 213013 – дървопр. пл. насл. на
Марин Александров Лазаров, имот № 060033 – паси ще, мера на зем и по ч л. 19 ЗС ПЗЗ, и мо т
№ 060006 – пасище, мера насл. на Иван Живов
Джокин, имот № 060007 – пасище, мера на земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ; имот № 210005 по картата на
възстановената собственост на землището на
с. Дъбравка, община Белоградчик, ЕК АТТЕ 24431,
с площ от 1,200 дка, представляващ залесена територия, в местността „Мали тумбар“, при граници и съседи: имот № 210004 – дървопр. пл. на
МЗГ – ДЛ, землищна граница, имот № 210006 – дървопр. пл. насл. на Васил Митов Гоцев, имот
№ 029027 – полски път на община Белоградчик;
имот № 031007 по картата на възстановената собственост на землището на с. Ошане, община Белоградчик, ЕК АТТЕ 54517, с площ от 5,700 дка,
представляващ залесена територия, в местността
„ Г р а д и щ е “, п р и г р а н и ц и и с ъ с е д и : и м о т
№ 031009 – дървопр. пл. насл. на Иван Петков
Пешков, имот № 031006 – дървопр. пл. насл. на
Алекси Рангелов Йоцов, имот № 012006 – нива на
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 031010 – дървопр.
пл. на МЗГ – ДЛ; имот № 027014 по картата на
възстановената собственост на землището на
с. Ошане, община Белоградчик, ЕК АТТЕ 54517, с
площ от 5,300 дка, представляващ залесена територия, в местността „Гребенска мъртвина“, при
граници и съседи: имот № 027017 – дървопр. пл.
на МЗГ – ДЛ, имот № 026040 – дървопр. пл. на
МЗГ – ДЛ, имот № 027013 – дървопр. пл. насл. на
Петър Максимов Иванов, имот № 027009 – дървопр.
пл. насл. на Петко Николов Петков; имот № 212075
по картата на възстановената собственост на землището на с. Рабиша, община Белоградчик, ЕК АТТЕ 61011, с площ от 4,498 дка, представляващ
залесена територия, в местността „Мъртвина“, при
граници и съседи: имот № 212074 – дървопр. пл.
насл. на Никола Иванов Николов, имот
№ 212111 – дървопр. пл. на Държавно лесничейство,
имот № 212076 – дървопр. пл. насл. на Игнат Костов Николов, имот № 215058 – дървопр. пл. насл.
на Петко Цолов Цеков, имот № 215057 – дървопр.
пл. насл. на Иван Илиев Георгиев; ливада от
6,064 дка, седма категория в местността „Нерезине“ в землището на с. Чифлик, община Белоградчик, имот № 023021, при граници и съседи: имот
№ 000308 – полски път на Община Белоградчик,
имот № 023006 – ливада на Антоанета Йорданова
Лазарова, имот № 023002 – ливада на „Елаците – мед“ – АД, имот № 023020 – ливада на земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 023017 – ливада на Петър
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Димитров Димитров; пасище, мера от 16,500 дка,
десета категория в местността „Бурилница“, в
землището на с. Чифлик, община Белоградчик,
и мо т № 032015, п ри г ра н и ц и и с ъсед и: и мо т
№ 032022 – пасище, мера насл. на Ангел Виденов
Тодоров, имот № 032020 – пасище, мера на Венцислав Делчев Баликов, имот № 000140 – полски
път на Община Белоградчик, имот № 032013 – пас и щ е, ме р а н а „Е л а ц и т е – мед “ – А Д , и мо т
№ 000004 – полски път на Община Белоградчик;
нива от 1,015 дка, седма категория в местността
„Горен Крупец“ в землището на с. Чифлик, община Белоградчик, имот № 025029, при граници и
съседи: имот № 025026 – нива насл. на Велко
Цолов Велков, имот № 025028 – нива насл. на
Живко Петров Берчин, имот № 000019 – полски
път на Община Белоградчик, имот № 025030 – нива
на Людмила Тодорова Поптошева; нива от 1,007 дка,
шеста категория в местността „Орля“, в землището на с. Боровица, община Белоградчик, имот
№ 0 78 0 0 9, п р и г р а н и ц и и с ъ с е д и : и м о т
№ 078010 – нива насл. на Никола Велков Йоцкин,
имот № 078011 – нива насл. на Иван Пешев Нанкичов, имот № 078008 – нива на СД „Две хикс – Тасиев и сие“, имот № 000344 – полски път на Община Белоградчик; нива от 0,118 дка, пета категори я в местност та „Ск лоп“, в землището на
с. Боровица, община Белоградчик, имот № 110094,
при граници и съседи: имот № 110092 – нива насл.
на Ангел Кръстев Давидов, имот № 110093 – нива
насл. на А нто Младенов Цацков, имот
№ 110098 – нива насл. на А лександър Тодоров
Илиев, имот № 110095 – нива насл. на Луко Николов Палински; лозе от 1,330 дка, шеста категория в местността „Орля“, в землището на с. Боровица, община Белоградчик, имот № 151030, при
граници и съседи: имот № 151004 – лозе на Никола Георгиев Стефанов, имот № 151031 – лозе насл.
на Игнат Лозанов Иванов, имот № 000086 – полски
път на Община Белоградчик, имот № 151029 – лозе
насл. на Петко Георгиев Кутрин; лозе от 1,277 дка,
шеста категория в местността „Орля“, в землището на с. Боровица, община Белоградчик, имот,
№ 151007, при граници и съседи: имот № 151006 – лозе
насл. на Асен Димитров Заин, имот № 151004 – лозе
на Никола Георгиев Стефанов, имот № 151008 – лозе
на СД „Две хикс – Тасиев и сие“, имот № 151011 – пасище с храсти на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ; лозе от
1,000 дка, шеста категория в местността „Орля“,
в землището на с. Боровица, община Белоградчик,
и мо т № 151031, п ри г ра н и ц и и с ъсед и: и мо т
№ 151032 – лозе насл. на Ангел Николов Джунинск и, имот № 151038 – лозе насл. на Костадин
Димитров Стоянов, имот № 000086 – полски път
на Община Белоградчик, имот № 151030 – лозе
насл. на Игнат Лозанов Иванов, имот № 151004 – лозе
на Никола Георгиев Стефанов; имот № 135016 по
картата на възстановената собственост на землището на с. Протопопинци, община Чупрене, ЕКАТТЕ
58671, с площ от 6,300 дка, представляващ залесена територия, в местността „Говедарник“, при
граници и съседи: имот № 135015 – дървопр. пл.
насл. на Тодор Георгиев Пенин, землищна граница, имот № 135017 – дървопр. пл. насл. на Йордан
Неделков Лазаров, имот № 135030 – дървопр. пл.
насл. на Борис Иванов Младенов, имот
№ 135029 – дървопр. пл. насл. на Луко Георгиев
Живин; имот № 263004 по картата на възстановената собственост на землището на с. Долни Лом,
общ и на Чу п рене, ЕК АТ Т Е 22 42 4, с п лощ о т
3,300 дка, представляващ залесена територия, в
местността „Станци“, при граници и съседи: имот
№ 263015 – дървопр. пл. насл. на Михаил Марков
Калчин, имот № 000052 – пасище, мера насл. на
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Мариа Младенова Цолинска, имот № 263005 – дърв оп р. п л. н ас л. н а С т а н а А н т ов а , и мо т
№ 180029 – нива на „Земеделска земя“ – АД; имот
№ 257026 по картата на възстановената собственост
на землището на с. Долни Лом, община Чупрене,
ЕКАТТЕ 22424, с площ от 2,500 дка, представляващ
залесена територия, в местността „Лаловица“, при
граници и съседи: имот № 033003 – ливада на
Ангел Димитров Костин, имот № 257019 – дървопр.
пл. насл. на Димитър Найденов, имот № 010016 – лива да на зем и по ч л. 19 о т ЗСППЗ, и мо т
№ 25702 0 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л; и мо т
№ 301010 по картата на възстановената собственост
на землището на с. Долни Лом, община Чупрене,
ЕКАТТЕ 22424, с площ от 8,000 дка, представляващ
залесена територия, в местността „Седларица“,
при граници и съседи: имот № 301011 – дървопр.
пл. насл. на Асен Найденов Кадийски, землищна
граница, имот № 301009 – дървопр. пл. насл.на
Живко Василов Мицов, имот № 140075 – нива на
„Земеделска земя“ – АД, имот № 140076 – нива на
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 301015 – дървопр.
пл. насл. на Никола Михайлов; имот № 284033 по
картата на възстановената собственост на землището на с. Долни Лом, община Чупрене, ЕКНМ
22424, с площ от 8,000 дка, представляващ залесена територия, в местността „Къси рът“, при
граници и съседи: имот № 284034 – дървопр. пл.
на Живче Иванова Татарова, имот № 284020 – дървопр. пл. насл. на Антица Иванова Ганчева, имот
№ 2 84 032 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л, и мо т
№ 108001 – скала на държавна земя с. Долни Лом;
имот № 328003 по картата на възстановената собственост на землището на с. Долни Лом, община
Чупрене, ЕКНМ 22424, с площ от 5,000 дка, представляващ залесена територия, в местността „Цуц и н с к и р ът “, п р и г р а н и ц и и с ъ с ед и: и м о т
№ 328004 – дървопр. пл. на „Добринище ски“ – ЕАД,
имот № 326012 – дървопр. пл. на Община Чупрене – кметство Долни Лом, имот № 328002 – дървопр.
пл. насл. на Параскева Михайлова Татарова, имот
№ 329010 – дървопр. пл. на Община Чупрене – кметство Долни Лом; имот № 313023 по картата на
възстановената собственост на землището на
с. Долни Лом, община Чупрене, ЕК АТТЕ 22424, с
площ от 6,995 дка, представляващ залесена територия, в местността „Краов рът“, при граници и
съседи: имот № 313029 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ,
имот № 313028 – дървопр. пл. насл. на Илия Живков
Шулайн, имот № 313013 – дървопр. пл. насл. на
Васил Томов Шуркин, имот № 136023 – пасище,
мера на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ; имот № 141024 по
картата на възстановената собственост на землището на с. Извор, община Димово, ЕК АТТЕ 32370,
с площ от 2,000 дка, представляващ залесена територия, в местността „Лицето“, при граници и
съседи: имот № 141004 – дървопр. пл. насл. на
Цено Георгиев Джонков, имот № 141023 – дървопр.
п л. нас л. на И л и я А н д реев Пе т ков, и мо т
№ 0 0 0 0 53 – по лс к и п ът н а о б щ и н а , и мо т
№ 141025 – дървопр. пл. насл. на Лозана Маркова
Младенова; имот № 142006 по картата на възстановената собственост на землището на с. Извор,
о бщ и на Д и мово, ЕК АТ Т Е 32370, с п лощ о т
3,000 дка, представляващ залесена територия, в
местността „Пропост“, при граници и съседи: имот
№ 142005 – дървопр. пл. насл. на Борис Георгиев
Игнатов, имот № 000163 – полски път на община,
имот № 051008 – нива насл. на Митко Илиев Русинов, имот № 142007 – дървопр. пл. на Саво
Павлов Стоянов, имот № 000163 – полски път на
община, имот № 000160 – полски път на община,
имот № 142011 – дървопр. пл. насл. на държавна
незаявена; нива от 4,202 дка, седма категория в
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местността „Горен Крупец“, в землището на с. Чифлик, община Белоградчик, имот № 015001, при
граници и съседи: имот № 015002 – нива на Красимир Милчов Кръстев, имот № 000007 – полски
път на Община Белоградчик, имот № 000012 – полск и п ът на Община Белог ра д чик, имот
№ 015010 – нива на СД „Две хикс – Тасев и сие;
нива от 1,933 дка, седма категория в местността
„Горен Крупец“, в землището на с. Чифлик, община Белоградчик, имот № 024015, при граници
и съседи: имот № 024013 – нива насл. на Дамян
Василев Цацов, имот № 024014 – нива на Нешо
Стефанов Николчин, имот № 000052 – полски път
на Община Белоградчик, имот № 000098 – полски
път на Община Белоградчик; пасище, мера от
2,000 дка, седма категория в местността „Нерезине“, в землището на с. Чифлик, община Белоградчик, имот № 048005, при граници и съседи: имот
№ 048004 – пасище, мера на Росица Иванова Калайджийева, имот № 000345 – полски път на Община Белоградчик имот № 048003 – пасище, мера
на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 000023 – полски
път на Община Белоградчик; имот № 188007 по
картата на възстановената собственост на землището на с. Стакевци, ЕК АТТЕ 68655, с площ от
7,500 дка, представляващ залесена територия, в
местността „Братошица“, при граници и съседи:
имот № 188006 – залесена територия на насл. на
Иван Димитров Анин; имот № 188047 – залесена
територия държавна собственост; № 038001 – пасище, мера на стопанисван от общината; имот
№ 188008 – залесена територия на насл. Стефан
Петков Кръчкин; имот № 000070 – водно течение
държавна собственост; имот № 192026 по картата
на възстановената собственост на землището на
с. Стакевци, ЕК АТТЕ 68655, с площ от 2,000 дка,
представляващ залесена територия, в местността
„Загнил“, при граници и съседи: имот № 192035 – залесена територия държавна собственост; имот
№ 054062 – ливада на насл. на Димитър Илиев
Маркаимов; имот № 192027 – залесена територия
н а н ас л. н а Е лен ко Ви денов Пу н ч и н; и мо т
№ 192028 – залесена територия насл. на Никола
Илиев Маркаимов; имот № 185062 по картата на
възстановената собственост на землището на
с. Стакевци, ЕК АТТЕ 68655, с площ от 3,000 дка,
представляващ залесена територия, в местността
„С т арчов дол“, п ри г ра н и ц и и с ъ с ед и: и мо т
№ 185064 – залесена територия държавна собственост; имот № 552002 по картата на възстановената собственост на землището на с. Салаш, общин а Б е лог ра д ч и к , ЕК АТ Т Е 65173, с п лощ о т
21,401 дка, представляващ залесена територия, в
местността „Чипан“, при граници и съседи: имот
№ 552 0 01 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л, и мо т
№ 177018 – нива на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот
№ 177019 – нива насл. на Живо Петров Нешев,
имот № 177025 – нива на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
имот № 520032 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ, имот
№ 552003 – дървопр. пл. насл. на Цветко Димитров
Нешов, имот № 552008 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ,
имот № 552009 – дървопр. пл. насл. на Пет ър
Живов Бонин, имот № 552029 – дървопр. пл. на
МЗГ – ДЛ; имот № 556013, по картата на възстановената собственост на землището на с. Салаш,
ЕК АТТЕ 65173, с площ от 1,600 дка, представляващ
залесена територия в местността „Дренова глама“,
при граници и съседи: имот № 556014 – дървопроизвод и т ел на п лощ на МЗГ – Д Л, и мо т
№ 556003 – дървопроизвод. площ на насл. на Иван
Стоянов Савин; имот № 556012 – дървопроизвод.
горска площ на насл. на Петър Димитров Божинов;
имот № 07900 – пасище, мера н земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, имот № 079006 – пасище, мера на „Бридж
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2007“ – ООД; имот № 584031, по картата на възстановената собственост на землището на с. Салаш,
ЕК АТТЕ 65173, с площ от 1,500 дка, представляващ
залесена територия в местността „Лещарско лице“,
при граници и съседи: имот № 584030 – дървопр.
пл. на „Бора 2002“ – ООД; имот № 033054 – ливада на насл. на Еленко Георг иев А нин; имо т
№ 584032 – дървопр. пл. насл. на Еленко Симеонов
Симеонов, имот № 584120 – дървопр. пл. на насл.
на Васил Тодоров Доков, имот № 584029 – дървопр.
пл. на насл. на Стефан Илиев Булин; имот № 584107
по картата на възстановената собственост на землището на с. Салаш, ЕК АТТЕ 65173, с площ от
1,700 дка, представляващ залесена територия в
местността „Лещарско лице“, при граници и съседи: имот № 250002 – пасище, мера, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ; имот № 584108 – дървопризв. пл. МЗГ – ДЛ;
имот № 584011 – дървопр. пл. Общинска – администроция; имот № 584106 – дървопр. пл. насл. на
Димитър Живков Шуткин; имот № 590001 – дървопр. пл. на Общинска админидт раци я; имот
№ 507055 по картата на възстановената собственост
на землището на с. Салаш, ЕК АТТЕ 65173, с площ
от 4,000 дка, представляващ залесена територия
в местността „Папратливица“, при граници и съседи: имот № 507044 – дървопр. пл. насл. на Иван
Еленков Живанин; имот № 507045 – дървопр. пл.
н а н а с л . н а Е л е н к о Ге о р г и е в А н и н ; и м о т
№ 507074 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л, и мо т
№ 507077 – дървопр. пл. на насл. на Еленко Симеонов Еленков; имот № 507056 – дървопр. пл. на
нас л. на Ата нас И ва нов Трен и н-А н и н; и мо т
№ 507043 – дървопр. пл. на насл. на Иван Георгиев Шуткин; имот № 504083 по картата на възстановената собственост на землището на с. Салаш,
ЕК АТТЕ 65173, с площ от 3,800 дка, представляващ
залесена територия в местността „Мечкина река“,
при граници и съседи: имот № 504084 – дървопроизвод.пл. на МЗГ – ДЛ; имот № 504126 – дървопроизвод.пл. на МЗГ – ДЛ имот № 504082 – дървопроизвод.пл. на МЗГ – ДЛ; имот № 504053 – дървопроизвод.пл. на МЗГ – ДЛ; имот № 504054 – дъвопроизвод.пл. на насл. на Никола Живов Джурд жов; и мо т № 504085 – д ървоп роизвод.п л. на
МЗГ – ДЛ; имот № 062047 по картата на възстановената собственост на землището на с. Пролазница, община Белоградчик, ЕК АТТЕ 58582, с
площ от 4,000 дка, представляващ залесена територия, в местността „Лиляковица“, при граници
и съседи: имот № 062056 – дървопр. пл. на „Добринище ски“ – ЕАД, имот № 062057 – дървопр.
пл. на МЗГ – ДЛ, имот № 062042 – дървопр. пл.
на МЗГ – ДЛ, имот № 062041 – дървопр. пл. на
Общинска администрация, имот № 062063 – дървопр. пл. на „Силвана форест“ – ЕООД; имот
№ 060053 по картата на възстановената собственост
на землището на с. Пролазница, община Белоградчик, ЕК АТТЕ 58582, с площ от 4,000 дка,
представляващ залесена територия, в местността
„Вретенарски рът“, при граници и съседи: имот
№ 060052 – дървопр. пл. насл. на Ангел Живков
Ковачев, имот № 000230 – пасище, мера на земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 000061 – вътрешна река
на държавата – МОСВ, имот № 060047 – дървопр.
пл. на МЗГ – ДЛ; имот № 066030 по картата на
възстановената собственост на землището на
с. Пролазница, община Белоградчик, ЕК АТТЕ
58582, с площ от 1,000 дка, представляващ залесена територия, в местността „Мункино бучие“,
при граници и съседи: имот № 066035 – дървопр.
пл. на МЗГ – ДЛ; имот № 062048 по картата на
възстановената собственост на землището на
с. Пролазница, община Белоградчик, ЕК АТТЕ
58582, с площ от 2,001 дка, представляващ зале-
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сена територия, в местността „Лиляковица“, при
граници и съседи: имот № 015014 – ливада на земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 015013 – ливада на Виден
Павлов Иванов, имот № 015016 – ливада на Никола Михайлов Николов, имот № 015017 – ливада
на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 015007 – ливада
насл. на Коста Филипов Велков, имот № 062049 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ; имот № 062040 по картата
на възстановената собственост на землището на
с. Пролазница, община Белоградчик, ЕК АТТЕ
58582, с площ от 3,500 дка, представляващ залесена територия, в местността „Лиляковица“, при
граници и съседи: имот № 062050 – дървопр. пл.
на МЗГ – ДЛ, имот № 011006 – пасище, мера на
Община Белоградчик; имот № 062043 по картата
на възстановената собственост на землището на
с. Пролазница, община Белоградчик, ЕК АТТЕ
58582, с площ от 2,000 дка, представляващ залесена територия, в местността „Лиляковица“, при
граници и съседи: имот № 062021 – дървопр. пл.
насл. на Никола Цеков Симеонов, имо т
№ 0 62 0 4 4 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л, и мо т
№ 011006 – пасище, мера на Община Белоградчик;
имот № 222016 по картата на възстановената собственост на землището на с. Граничак, община
Белоградчик, ЕК АТТЕ 17765, с площ 16,200 дка,
представляващ залесена територия, в местността
на „Абазово бранище“, при граници и съседи имот
№ 222 017 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л, и мо т
№ 058010 – нива на „Бългериен проперти девелъпмънт“ – ЕООД; нива от 1,500 дка шеста категория в местността „Катунище“, в землището на
с. Боровица, община Белоградчик, имот № 067014
при граници и съседи: имот № 067015 – нива на
Васил Стефанов Митов, имот № 067016 – нива на
Мито Стефанов Лозанов, имот № 067019 – нива
на Петър Матеев Бакалски, имот № 067013 – нива
на Иван Александров Костов; нива от 0,656 дка
шеста категория в местността „Орля“, в землището на с. Боровица, община Белоградчик, имот
№ 0 9 0 0 14 , п р и г р а н и ц и и с ъ с е д и : и м о т
№ 090013 – нива насл.Тодор Антов Начев, имот
№ 000398 – из.н.др. причина на стопанисване от
Общината, имот № 090015 – нива на Петър Василев Ангелов, имот № 090012 – нива насл. на Петър
Матеев Бакалски; пасище, мера от 4,000 дка, пета
категория в местността „Бурилница“, в землищет о на с. Чифлик, общ ина Белог ра д чик, имо т
№ 040019, при граници и съседи: имот № 040020 – паси ще, мера на з ем и по ч л. 19 ЗС ПЗЗ, и мо т
№ 040008 – полски път на Община Белоградчик,
имот № 040017 – пасище, мера насл. на Борис
Рангелов Илиев, имот № 040011 – пасище, мера
насл. на Васил Петков Петров; пасище, мера от
8,000 дка, пета категория в местността „Бурилница“, в землището на с. Чифлик, община Белоградчик, имот № 040015, при граници и съседи: имот
№ 040016 – пасище, мера на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
имот № 000139 – изост. тр. насл. на земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, имот № 040011 – пасище, мера насл. на
Васил Петков Петров, имот № 042001 – нива насл.
на Димитра Тошева Стоянова, имот № 040013 – паси ще, мера на Вър ба н И ва нов И л иев, и мо т
№ 040008 – полски път на община Белоградчик;
пасище, мера от 3,000 дка, пета категория в местността „Бурилница“, в землището на с. Чифлик,
община Белоградчик, имот № 040013, при граници и съседи: имот № 040014 – пасище, мера на
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 042001 – нива насл.
на Димитра Тошева Стоянова, имот № 042002 – нива
насл. на Васил Петков Петров, имот № 040009 – пасище, мера насл. на Найден Иванов Живков, имот
№ 040008 – полски път на Община Белоградчик;
пасище, мера от 1,131 дка, пета категория в мест-
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ността „…“, в землището на с. Рабиша, община
Белоградчик, имот № 000549, при граници и съседи: имот № 000551 – пасище, мера на земи по
ч л. 19 ЗСПЗЗ, и мо т № 0 0 0545 – к а на л на
МЗГ – ХМС, имот № 000550 – пасище, мера на
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 000252 – път ІІІ
кл. на държавата, имот № 000546 – дървопр. пл.
на „ИВ гест“ – ЕООД; имот № 220012, по картата
на възстановената собственост на землището на
с. Раяновци, община Белоградчик, ЕК АТТЕ 62339,
с площ 29,000 дка, представляващ – дървопр. пл.
в местността „Бенчиница“, при граници и съседи:
имот № 220014 – дървопр. пл. насл. на Саво Желязков Русинов, имот № 220013 – дървопр. пл.
нас л. на Лоза н Д и м и т ров И л иев, и мо т
№ 220011 – дървопр. пл. насл. на Никола Антов,
имот № 241004 – дървопр. пл., имот № 241003 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ/ДДС, имот № 239014 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ/ДДС, имот № 238022 – дървопр. пл. на „Пирин голф холидейс клуб“ – АД,
имот № 238020 – дървопр. пл. на „Рила спорт“ – АД;
имот № 217011 по картата на възстановената собственост на землището на с. Раяновци, община
Белоградчик, ЕК АТТЕ 62339, с площ от 18,300 дка,
представляващ залесена територия, в местността
„ К р а и щ е “, п р и г р а н и ц и и с ъ с е д и : и м о т
№ 217010 – дървопр. пл. насл. на Петър Иванов
Мишудин, имот № 000147 – пасище, мера на Стоп.
от община, имот № 000144 – пасище, мера на Стоп.
от община, имот № 000143 – пасище, мера на Стоп.
от община имот № 000208 – пасище, мера на Стоп.
от община, имот № 217007 – дървопр. пл. насл. на
Иванка Конова Цекова, имот № 217012 – дървопр.
пл. на държавна незаявена; имот № 238050 по
картата на възстановената собственост на землището на с. Раяновци, община Белоградчик, ЕК АТТЕ 62339, с площ от 27,000 дка, представляващ
залесена територия, в местността „Кефеджийска
м ъ р т в и н а“, п р и г р а н и ц и и с ъ с е д и : и м о т
№ 238 052 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л, и мо т
№ 238010 – дървопр. пл. насл. на Тошо Николов
С т о я н о в , и м о т № 2 3 8 0 51 – д ъ р в о п р. п л . н а
МЗГ – ДЛ, имот № 241004 – дървопр. пл., имот
№ 2 410 03 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л, и мо т
№ 239 014 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л, и мо т
№ 238022 – дървопр. пл. на „Пирин голф холидейс
клуб“ – АД, имот № 238020 – дървопр. пл. на „Рила
спорт“ – АД; нива от 11,400 дка, трета категория
в местността „Чупренски блок“ в землището на
с. Дражинци, община Ружинци, имот № 024033,
при граници и съседи: имот № 024020 – нива насл.
на Ангел Велков Ковачев, имот № 024019 – нива
насл. на Петър Лозанов Митов, имот № 024018 – нива
насл. на Иван Трифонов Па линск и, имот
№ 024032 – нива на „Бългериен проперти дивелъпъмънт“ – ЕООД, имот № 000040 – полски път на
Община Ружинци, имот № 024034 – нива на Георги Алексиев Тонин; залесена горска територия
от 16,000 дка в местността „Димина мъртвина“ в
землището на с. Средогрив, община Чупрене, имот
№ 228016, при граници и съседи: имот № 228022 – залесена територия на МЗГ – ДЛ, имот № 111010 – паси ще, мера на зем и по ч л. 19 ЗС ПЗЗ, и мо т
№ 228023 – залесена територия на МЗГ – ДЛ, имот
№ 106006 – ливада насл. на Тодор Георгиев Куничов, и мо т № 228021 – за лес ена т ери т ори я на
МЗГ – ДЛ; нива от 6,000 дка, пета категория в
местността „Пета“, в землището на с. Рабиша,
община Белоградчик, имот № 068101, при граници и съседи: имот № 068102 – нива на земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 206037 – дървопр. пл. на
МЗГ – Д Л, имот № 069050 – нива на „Елац ите – мед“ – АД, имот № 000541 – полски път на
Община Белоградчик; дървопроизводителна горска
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площ в местността „Джунино лице“ с площ от
45,400 дка, в землището на с. Раяновци, община
Белоградчик, имот № 234014, при граници и съседи: имот № 234015 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ,
имот № 233010 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ, имот
№ 234 016 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л, и мо т
№ 116029 – ливада на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ; дървоп роизвод и т ел на г орска п лощ в мес т нос т та
„Мъртвината“ с площ от 20,900 дка, в землището
на с. Вещица, община Белоградчик, имот № 102026,
при граници и съседи: имот № 102025 – дървопр.
пл. на МЗГ – ДЛ, имот № 102012 – дървопр. пл.
насл. на Арсен Лазаров Велков, имот № 102016 – дървопр. пл. на „Бора 2002“ – ООД, имот № 003136 – ливада на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 102024 – дървоп р. п л. на „Лен д п ропер т и“ – ЕООД, имо т
№ 102027 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ; дървопроизводителна горска площ в местността „Равни
рът“ с площ от 1,100 дка, в землището на с. Салаш,
община Белоградчик, имот № 502009, при граници и съседи: имот № 502010 – дървопр. пл. насл.
на Иван Тодоров Циганов, имот № 501018 – дървопр. пл. насл. на Георги Иванов Индиин, имот
№ 502008 – дървопр. пл. насл. на Велко Иванов
Божинов, имот № 503002 – дървопр. пл „Силвана
форест“ – ЕООД, имот № 503003 – дървопр. пл.
насл. на Никола Миков Генчев; дървоп роизводителна
горска площ в местността „Папратливица“ с площ
от 6,000 дка, в землището на с. Салаш, община
Белоградчик, имот № 507060, при граници и съседи: имот № 507039 – дървопр. пл. насл. на Петър
Живков Върганьов, имот № 507040 – дървопр. пл.
н а с л. н а И л и я Ге о рг иев Шу т к и н , и мо т
№ 507059 – дървопр. пл. насл. на Еленко Симеонов
Симеонов, имот № 507070 – дървопр. пл. „Силвана форест“ – ЕООД, имот № 507069 – дървопр. пл.
насл. на Ж ивко Симеонов Еленков, имо т
№ 507061 – дървопр. пл. на „Бора 2002“ – ООД,
имот № 507038 – дървопр. пл. насл. на Живо Петров
Нешов; дървопроизводителна горска площ в местността „Папратливица“ с площ от 22,800 дка, в
землището на с. Салаш, община Белоградчик,
и мо т № 510 0 09, п ри г ра н и ц и и с ъсед и: и мо т
№ 510008 – дървопр. пл. насл. на Васил Иванов
Станин, имот № 510007 – дървопр. пл. насл. на
Иван Илиев Атанасков, имот № 507069 – дървопр.
пл. насл. на Ж ивко Симеонов Еленков, имот
№ 507070 – дървопр. пл. „Силвана форест“ – ЕООД,
имот № 510030 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ, имот
№ 194004 – ливда на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот
№ 509002 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ; дървопроизводителна горска площ в местността „Куси рът“
с площ от 7,100 дка, в землището на с. Салаш,
община Белоградчик, имот № 529078, при граници и съседи: имот № 529005 – дървопр. пл. насл.
на Георги Димитров Йолов, имот № 529006 – дървоп р. п л. на „Лен д п ропер т и“ – ЕООД, имо т
№ 529007 – дървопр. пл. насл. на Рангел Първулов
Пешев, имот № 529073 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ,
имот № 529035 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ, имот
№ 195004 – ливада на „Бридж 2007“ – ООД; дървоп роизвод и т ел на г орска п лощ в мес т нос т та
„Кьоперчова падина“ с площ от 4,000 дка, в землището на с. Салаш, община Белоградчик, имот
№ 541021, при граници и съседи: имот № 542007 – дървопр.пл. насл. на Първул Иванов Кьоперчов, имот
№ 54102 6 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л, и мо т
№ 541022 – дървопр. пл. насл. на Първул Иванов
К ьоперчов, и мо т № 541026 – д ървоп р. п л. на
МЗГ – Д Л, и мо т № 542 0 0 8 – д ървоп р. п л. на
МЗГ – ДЛ, имот № 542005 – дървопр. пл. насл. на
Славка Георгиева Савина, имот № 542040 – дървопр. пл. насл. на Първул Иванов Кьоперчов;
Залесена горска територия в местността „Пробой-
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ница“ с площ от 19,60 0 дка, в землището на
с. Върбово, община Чупрене, имот № 336002, при
граници и съседи: имот № 022003 – пасище с храс т и на д ърж а вна зем я с. Върбово, и мо т
№ 336010 – залесена територ. на МЗГ – ДЛ, имот
№ 336001 – залесена територ. насл. на Виден Ценов;
дървопроизводителна горска площ в местността
„Ивов рът“ с площ от 9,000 дка, в землището на
с. Репляна, община Чупрене, имот № 292017, при
граници и съседи: имот № 292018 – дървопр. пл.
на Михаил Еленков Пенин, имот № 000803 – полски път на Община Чупрене, имот № 292013 – дървопр. пл. на Елисавета Валериева Костина; дървопроизводителна горска площ в местността „Ивов
рът“ с площ от 9,000 дка, в землището на с. Репляна, община Чупрене, имот № 292018, при граници и съседи: имот № 292017 – дървопр. пл. на
Михаил Еленков Пенин, имот № 000803 – полски
път на Община Чупрене, имот № 275001 – дървопр.
пл. на Еленка Петрова Димитрова; ливада от
1,264 дка, девета категория, в местността „Владков
дел“, в землището на с. Пролазница, община Белоградчик, имот № 047048, при граници и съседи:
имот № 047047 – ливада на „Скарт“ – ЕООД, имот
№ 000124 – полски път на Община Белоградчик,
имот № 047050 – ливада насл. на Велко Петков
Николов, имот № 047049 – ливада на Борис Каменов Марков; ливада от 0,533 дка, девета категория, в местността „Владков дел“, в землището
на с. Пролазница, община Белоградчик, област
Видин, имот № 047061, при граници и съседи: имот
№ 047060 – л ива да на „Скар т“ – ЕООД, и мо т
№ 047056 – ливада на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот
№ 047062 – ливада на „Бридж 2007“ – ЕООД, имот
№ 047076 – ливада насл. на Иван Илиев Марков,
имот № 047075 – ливада на „Скарт“ – ЕООД; ливада от 0,282 дка, девета категория, в местността
„Владков дел“, в землището на с. Пролазница,
община Белоградчик, имот № 047076, при границ и и с ъ с е д и : и м о т № 0 4 7 0 75 – л и в а д а н а
„Скарт“ – ЕООД, имот № 047061 – ливада насл.
на Иван Илиев Марков, имот № 047077 – ливада
на Иван Михайлов Николов, имот № 000007 – изостав. трайни насаждения насл. на Иван Илиев
Марков; нива от 1,279 дка, пета категория, в землището на с. Чифлик, община Белоградчик, имот
№ 0 0 0 14 2 , п р и г р а н и ц и и с ъ с е д и : и м о т
№ 000140 – полски път на Община Белоградчик,
имот № 000141 – полски път на Община Белоградчик, имот № 000210 – населено място на с. Чифлик;
залесена горска територия в местността „Неделков
рът“ в землището на с. Стакевци, с площ от
1,500 дка, имот № 187005, при граници и съседи:
имот № 187006 – залесена територия на насл. на
Христо Петров Неделков; имот № 187059 – залесена територия държавна собственост; залесена
горска територия в местността „Дукино горуне“,
в землището на с. Стакевци, с площ от 2,000 дка,
имот № 1890 06, п ри г раниц и и съседи: имо т
№ 189002 – залесена територия държавна собственост; имот № 046011 – пасище, мера, стопанисвано о т о бщ и н ат а – неи д в. с о б с т в ено с т; и мо т
№ 046012 – пасище, мера, стопанисвано от общината – неидв. собственост; имот № 046013 – пасище, мера, стопанисвано от общината – неидв.
собственост; имот № 046014 – пасище, мера, стопанисвано от общината – неидв. собственост; имот
№ 046015 – пасище, мера, стопанисвано от общината – неид. собственост; имот № 046016 – пасище,
мера, стопанисвано от общината – неид. собственост; залесена горска територия в местността
„Илийно лице“, в землището на с. Стакевци, с
площ от 1,000 дка, имот № 192011, при граници и
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съседи: имот № 192012 – залесена територия на
н а с л . н а Ге о р г и Ц в е т к о в Н и к о л ч и н ; и м о т
№ 192010 – залесена територия на насл. на Иван
Николов Тодоров; имот № 192009 – залесена територия на насл. на Александър Димитров Цолин;
имот № 192037 – залесена територия държавна
собственост; залесена горска територия в местността „Куке“, землището на с. Стакевци, с площ
от 5,300 дка, имот № 197081, при граници и съседи: имот № 197082 – залесена територия на насл.
на Илия Алексиев Цакин; имот № 197088 – залес ена т ери т ори я д ърж а вна с о б с т вено с т; и мо т
№ 196020 – залесена територия на насл. на Илия
Христов Кочанов; имот № 197076 – залесена територия държавна собственост; имот № 095052 – дървопроизводителна площ държавна собственост;
имот № 197080 – залесена територия на насл. на
Жико Тимов Кочанов; залесена горска територия
в местността „Станчичи“, в землището на с. Стакевци, с площ от 7,500 дка, имот № 202037, при
граници и съседи: имот № 202038 – залесена територия на насл. на Цветко Василев Кавгалинин;
имот № 202106 – дървопроизводителна площ държавна собственост; имот № 202036 – за лесена
територия на насл. на Живо Петков Палчин; имот
№ 202106 – дървопроизводителна площ държавна
собственост; залесена горска територия в местност та „Здравкичова падина“ в землището на
с. Стакевци, с площ от 1,500 дка, имот № 202062,
при граници и съседи: имот № 202063 – залесена
територия на насл. на Еленко Петров Спахиин;
имот № 202109 – дъвопроизводителна площ държавна собственост; имот № 202060 – за лесена
територия на насл. на Иван Флоров Първанов;
имот № 202061 – залесена територия на насл. на
Христо Петров Неделков; дървопроизводителна
горска площ в местността „Пъси камък“ в землището на с. Крачимир, с площ от 1,000 дка, имот
№ 3290 04, п ри г ра н и ц и и с ъсед и: и мо т
№ 329003 – дървопроизводителна площ насл. на
Живко Христов Бинчин; имот № 329002 – дървопроизводителна площ на държавата – незаявена;
изоставени трайни насаждения в землището на
с. Ч ифл и к , о бщ и на Б е лог ра д ч и к , с п лощ о т
3,999 дка, пета категория, имот № 000434, при
граници и съседи: имот № 000435 – изоставени
трайни насаждения насл. на Мариянка Христова
Вълчева, имот № 080018 – ливада насл. на Тодор
И ва нов Ковачев, и мо т № 080 019 – л и ва да на
Живко Илиев Живков, имот № 080020 – ливада
на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 000374 – населено място на с. Извор, имот № 080011 – ливада
насл. на Никола Михайлов Шарков; ливада от
2,000 дка, пета категория, в местността „Млаките“, в землището на с. Чифлик, община Белоградчик, имот № 080019, при граници и съседи: имот
№ 080018 – ливада насл. на Тодор Иванов Ковачев, имот № 0 0 0429 – полск и път на Община
Белоградчик, имот № 080020 – ливада на земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 000343 – изоставени
трайни насаждения на Живко Илиев Живков;
зеленчукова култура от 1,500 дка, четвърта категория, в местността „Реката“, в землището на
с. Чифлик, община Белоградчик, имот № 083051,
при граници и съседи: имот № 083050 – зеленч.
к ул т у ра на зем и по ч л. 19 ЗСПЗЗ, имо т
№ 0 0 0 4 42 – п ът І І І к л . н а д ъ рж а в ат а , и мо т
№ 083036 – зеленч. култура на Об. мюсюлманско
настоятелство, имот № 083057 – зеленч. култура
на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 083001 – зеленч.
к улт у ра на Димит ър Петров Димитров, имот
№ 083014 – зеленч. к улт у ра на земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, имот № 083013 – зеленч. култура на Пламена Божидарова Попова и др., имот № 083012 – зе-
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ленч. култура на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ; изоставени трайни насаждения от 1,000 дка, четвърта
категория, в местността „Деянкичово“, в землището на с. Чифлик, община Белоградчик, имот
№ 083054, при граници и съседи: имот
№ 083055 – гора в зем. земи на земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, имот № 083014 – зеленч. култура на земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 083001 – зеленч. култура на Д и м и т ър Пе т ров Д и м и т ров, и мо т
№ 083015 – зеленч. култ у ра на земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, имот № 083053 – гора в зем. земи на земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ; лозе от 0,524 дка, шеста категория, в местността „Свети Илия“, в землището на
с. Праужда, община Белоградчик, имот № 084046,
при граници и съседи: имот № 084047 – лозе на
стопанисване от общината – неид. собствен, имот
№ 084048 – лозе насл. на Ивана Илиева Антина,
имот № 084041 – лозе на стоп. от общината – неид.
собствен, имот № 084045 – лозе на стоп. от об
щината – неид. собствен, имот № 084044 – лозе на
с т оп. о т общ и ната – неи д. собс т вен; лозе о т
0,381 дка, шеста категория, в местността „Свети
Илия“, в землището на с. Праужда, община Белоградчик, имот № 084049, при граници и съседи:
имот № 084048 – лозе насл. на Ивана Илиева
Антина, имот № 084067 – полски път на общинска
собственост, имот № 084050 – лозе на стоп. от
общината – неид. собствен, имот № 084047 – лозе
на стоп. от общината – неид. собствен; нива от
2,303 дка, четвърта категория, в местността „Бъркина нива“, в землището на с. Праужда, община
Белоградчик, имот № 090005, при граници и съседи: имот № 090004 – нива на Васил Миланов
Богданов, имот № 090008 – нива на стопанисване
от Общината – неид. собствен, имот № 090007 – нива
н а с л . н а Ге о р г и И в а н о в В е с е л и н о в , и м о т
№ 090006 – нива насл. на Васил Иванов Веселинов;
нива от 3,205 дка, четвърта категория, в местността „Бъркеница“, в землището на с. Праужда, община Белоградчик, имот № 092002, при граници
и съседи: имот № 092006 – полски път на общинска собственост, имот № 092003 – нива насл. на
Петър Георгиев Бакалеин, имот № 000037 – из.н.др.
причина на стопанисване от общината – неид.
собствен, имот № 092001 – нива насл. на Виден
Николов Кертин; пасище, мера от 8,721 дка, четвърта категория, в местността „Лозие“ в землището на с. Праужда, община Белоградчик, имот
№ 059019, при граници и съседи: имот № 059018 – пасище, мера насл. на Цанко Тодоров Рашковски,
имот № 059021 – пасище, мера на земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, имот № 000001 – полски път на Община
Белоградчик; дървопроизводителна горска площ
в местността „Вишняр“ с площ от 3,999 дка, в
землището на с. Гранитово, община Белоградчик,
и мо т № 101017, п ри г ра н и ц и и с ъс ед и: и мо т
№ 101018 – дървопр. пл. насл. на Трифон Андреев
Тодоров, имот № 101021 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ,
имот № 101016 – дървопр. пл. насл. на Трифон
Младенов Трифонов; дървопроизводителна горска
площ в местността „Церака“ с площ от 4,000 дка,
в землището на с. Гранитово, община Белоградчик,
имо т № 107042, п ри г ра ниц и и съседи: имо т
№ 107040 – дървопр. пл. насл. на Илия Кръстев
Крилатски, имот № 107041 – дървопр. пл. на Румен
Кръстев Йорданов, имот № 107007 – дървопр. пл.
насл. на Вида Антова Василева, имот № 107043 – дървопр. пл. насл. на Златко Тодоров Савчулев, имот
№ 066001 – ливада на Държавен поземлен фонд,
имот № 107039 – дървопр. пл. насл. на Александър
Кръстев Иванов; дървопроизводителна горска
площ в местността „Малата“ с площ от 5,000 дка,
в землището на с. Гранитово, община Белоградчик,
имо т № 113040, п ри г раниц и и съседи: имо т
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№ 113054 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л, и мо т
№ 113039 – дървопр. пл. насл. на Иван Игнатов
Павлов, имот № 121010 – път III кл. на държавата;
дървопроизводителна горска площ в местността
„Вишняр“ с площ от 3,000 дка, в землището на
с. Гранитово, община Белоградчик, имот № 117003,
при граници и съседи: имот № 117001 – дървопр.
пл. на „Ленд проперти“ – ЕООД, имот № 011001 – паси ще, мера на з ем и по ч л. 19 ЗС ПЗЗ, и мо т
№ 117004 – дървопр. пл. насл. на МЗГ – ДЛ, за
сумата от 1048,57 лв. или 4,77 минимални работни
заплати; нива от 1,716 дка, четвърта категория в
местност та „Крайще/Гложе“, в землището на
с. Ружинци и с. Плешивец, община Ружинци, имот
№ 17 0 0 3 6 , п р и г р а н и ц и и с ъ с е д и : и м о т
№ 000227 – полски път на общината незаявена,
и мо т № 170 035 – н и ва на К раси м и р М и л ков
Живков, имот № 000219 – полски път на общината незаявена, имот № 170037 – нива на Иванка
Виденова Николова; ливада от 1,000 дка, четвърта категория в местността „Гръстелник – РГР.“ в
землището на с. Ружинци и с. Плешивец, община
Ружинци, имот № 711005, при граници и съседи:
имот № 711021 – ливада на незаявена земеделска
земя, имот № 711004 – ливада насл. на Младен
Георгиев Велков, имот № 711027 – ливада на Венета Рангелова Антова, имот № 711006 – ливада
насл. на Пе т ко Д и м и т ров Н и колов; н и ва о т
3,615 дка, трета категория в местността „Умата“
в землището на с. Бело поле, община Ружинци,
и мо т № 091016, п ри г ра н и ц и и с ъсед и: и мо т
№ 000147 – полски път на общинска незаявена,
имот № 091015 – нива на Иван ДимитровСтоянов,
имот № 091017 – нива на Ани Бориславов Чултарски, имот № 000219 – полски път на общинска
незаявена; нива от 0,446 дка, трета категория в
местността „Малка лъка“, в землището на с. Бело
поле, община Ружинци, имот № 108007, при граници и съседи: имот № 108020 – нива на Петко
Каменов Петков, имот № 108006 – нива на Олга
Виденова Каменова, имот № 000082 – полски път
на общинска незаявена, имот № 108008 – нива на
насл. на Томо Вълчев Найденов; нива от 0,897 дка,
трета категория в местността „Лома“, в землищет о на с. Б е ло поле, о бщ и на Р у ж и н ц и, и мо т
№ 130006, при граници и съседи: имот
№ 130009 – нива на Петра Кръстева Кунчева, имот
№ 130005 – нива на Любен Андреев Лозанов, имот
№ 000186 – полски път на общинска незаявена,
имот № 130007 – нива на Милчо Ценков Михайлов;
нива от 2,710 дка, трета категория в местността
„Парлозите“, в землището на с. Бело поле, община Ружинци, имот № 199031, при граници и съседи: имот № 199007 – нива на Ангел Иванов Стоилов, имот № 199030 – нива на Георги Александров
Младенов, имот № 000245 – полски път на общинска незаявена, 199032 – нива на Слава Илиева
Кръстева; дървопроизводителна горска площ в
местността „Преко дел“ с площ 6,006 дка, имот
№ 205005 в землището на с. Търговище, община
Чупрене, при граници и съседи: имот № 205004 – дървопр. пл. насл. на Иван Коцев Мицин, имот
№ 204002 – дървопр. пл. насл. на Иван Йоцов
Мончин, имот № 073009 – пасище, мера на Община Търговище – 250 МС, имот № 205006 – дървопр.
п л. насл. на Иван Васи лев Мари чов, имот
№ 072006 – пасище, мера на Община Търговище – 250 МС, имот № 000061 – полски път на
Община Чупрене; дървопроизводителна горска
площ в местността „Болярски рът“ с площ 5,001 дка,
имот № 263013 в землището на с. Търговище,
община Чупрене, при граници и съседи: имот
№ 263014 – дървопр. пл. насл. на Павел Цолов
Велков, имот № 061008 – пасище, мера на Общи-
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на Търговище – 250 МС, имот № 263010 – дървопр.
пл. на Иван Митов Мусински, имот № 263019 – поляна на МЗГАР – ДЛ; дървопроизводителна горска
площ в местността „Болярски рът“ с площ 4,000 дка,
имот № 263037 в землището на с. Търговище,
община Чупрене, при граници и съседи: имот
№ 263036 – дървопр. пл. насл. на Неделко Иванов
Първичов, землищна граница, имот № 263038 – дървопр. пл. насл. на Костадин Василев Божинов,
имот № 000725 – полски път на Община Чупрене – пътища; дървопроизводителна горска площ
в местността „Горунак“ с площ 2,001 дка, имот
№ 245014 в землището на с. Репляна, община Чупрене, при граници и съседи: имот № 245015 – дървопр. пл. насл. на Димитър Петров Къчин, землищна граница, имот № 245013 – дървопр. пл. насл.
на Трифон Еленков Джунин, землищна граница;
нива от 2,800 дка, трета категория в местността
„Шумака“, в землището на с. Скомля и с. Медовница, община Димово, имот № 006009, при граници и съседи: имот № 006008 – нива насл. на
Живко Симеонов Живков, имот № 000022 – полски път на Община Димово, имот № 006010 – нива
на Петър Костадинов Георгиев, имот № 006004 – нива
на Елвира Бойкова Кисова; нива от 2,580 дка,
трета категория в местността „Над село“, в землището на с. Скомля и с. Медовница, община
Димово, имот № 011048, при граници и съседи:
имот № 011047 – нива на насл.на Рангел Петков
Младенов, имот № 011060 – полски път на Община Димово, имот № 011049 – нива на насл. на
Камен Николов Първанов, имот № 011060 – полски
път на Община Димово; залесена горска територия
в местността „Бързешко лице“, с площ 5,000 дка,
в землището на с. Стакевци, община Белоградчик,
имо т № 203010, п ри г ра ниц и и съседи: имо т
№ 203009 – залесена терит. на Живко Рангелов
Цекин, имот № 203051 – залесена терит. на Общинска администрация; залесена горска територия
в местността „Пърлина“, с площ 4,499 дка, в землището на с. Стакевци, община Белоградчик, имот
№ 205063, при граници и съседи: имот № 205064 – залесена терит. на „Добринище ски“ – ЕАД, имот
№ 205115 – залесена терит. на Общинска админист рац и я, имо т № 205062 – за лесена т ери т. на
„Добринище ски“ – ЕАД, имот № 136021 – ливада
насл. на Иван Петров Чавов, имот № 136020 – ливада насл. на Илия Марков Кържин; залесена
горска територия в местността „Елов брод“, с площ
4,005 дка, в землището на с. Стакевци, община
Белоградчик, имот № 205070, при граници и съседи: имот № 000197 – полски път на Община
Белоградчик, имот № 205071 – залесена терит. на
„Силвана форест“ – ЕООД, имот № 136013 – лива да на Еленко Маной лов Цек ин, имот
№ 205069 – залесена терит. насл. на Никола Еленков Долашков, имот № 136004 – ливада насл. на
Мирчо Еленков Долашков; дървопроизводителна
горска площ в местност та „Градище“ с площ
8,900 дка, в землището на с. Ошане, община Белоградчик, имот № 031044, при граници и съседи:
имот № 031046 – дървопр. пл. насл. на Михаил
Димитров Гълбов, имот № 031049 – дървопр. пл.
на МЗГ – ДЛ, имот № 031039 – дървопр. пл. на
„Рила спорт“ – АД, имот № 032021 – дървопр. пл.
МЗГ – ДЛ, имот № 032017 – дървопр. пл. на „Силвана форест“ – ЕООД, имот № 031029 – дървопр.
пл. насл. на Иван Николов Джоков; дървопроизводителна горска площ в местността „Лиляковица“ с площ 9,100 дка, в землището на с. Пролазница, община Белоградчик, имот № 062010, при
граници и съседи: имот № 062067 – дървопр. пл.
на МЗГ – ДЛ, имот № 062011 – дървопр. пл. насл.
на Ангел Николов Нешев, имот № 062046 – дър-
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вопр. пл. на Общинска админист раци я, имот
№ 0602012 – дървопр. пл. насл. на Иван Петков
Христов; дървоп роизводителна горска площ в
местност та „Лил яковица“ с площ 5,700 дка, в
землището на с. Пролазница, община Белоградчик,
и мо т № 062015, п ри г ра ни ц и и съседи: и мо т
№ 062024 – дървопр. пл. насл. на Петър Кръстев
Илиев, имот № 062066 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ,
имот № 062065 – дървопр. пл. на „Ленд проперти“ – ЕООД, имот № 062016 – дървопр. пл. насл.
на Киро Иванов Литов, имот № 062059 – дървопр.
пл. насл. на Илия Якимов Стоянов; дървопроизводителна горска площ в местността „Ечмище“ с
площ 9,700 дка, в землището на с. Струиндол,
община Белоградчик, имот № 114085, при граници и съседи: имот № 114084 – дървопр. пл. насл.
на Филип Николов Стоянов, имот № 004211 – паси ще, мера на з ем и по ч л. 19 ЗС ПЗЗ, и мо т
№ 114048 – дървопр. пл. насл. на Иван Петров
Димитров, имот № 114049 – дървопр. пл. насл. на
Рангел Ценов Стоянов, имот № 114050 – дървопр.
п л. н а с л. н а Ц в е т ко Пе т ков Ж и вков, и мо т
№ 114051 – дървопр. пл. насл. на Филип Стоянов
Милеков, имот № 114052 – дървопр. пл. насл. на
Иван Митов Тачев, имот № 114086 – дървопр. пл.
на „Бора 2002“ – ООД, имот № 114087 – дървопр.
пл. насл. на Мито Пачов Стоянов; дървопроизводителна горска площ в местността „Ръжище“ с
площ 1,200 дка, в землището на с. Репляна, община Чупрене, имот № 176001, при граници и
съседи: имот № 000006 – полски път на Община
Чупрене, имот № 176002 – дървопр. пл. насл. на
Еленко Алексов Станиславов, имот № 163004 – паси ще, мера на з ем и по ч л. 19 ЗС ПЗЗ, и мо т
№ 163001 – пасище, мера насл. на Цано Антов
Чучуков, имот № 163003 – пасище, мера на земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ; дървопроизводителна горска
площ в местността „Горунак“ с площ 2,800 дка, в
землището на с. Репляна, община Чупрене, имот
№ 2560 04, при г раници и съседи: имот
№ 2 56 015 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л, и мо т
№ 256003 – дървопр. пл. насл. на Михайл Иванов
Д ж у рд ж и н, и мо т № 256015 – д ървоп р. п л. на
МЗГ – ДЛ, имот № 256005 – дървопр. пл. насл. на
Михайл Алексиев Татаров; дървопроизводителна
горска площ в местността „Мечкина река“ с площ
1,200 дка, в землището на с. Салаш, община Белоградчик, имот № 504097, при граници и съседи:
имот № 504099 – дървопр. пл. насл. на Георги
Савов Джурджов, имот № 505046 – дървопр. пл.
на МЗГ – ДЛ, имот № 504096 – дървопр. пл. на
„Бора 2002“ – ООД, имот № 504119 – дървопр. пл.
насл. на И ва н М ла денов Д жорд жов, и мо т
№ 504120 – дървопр. пл. насл. на Цеко Миленков
Пешов; дървопроизводителна горска площ в местността „Папратливица“ с площ 1,200 дка, в землището на с. Салаш, община Белоградчик, имот
№ 50 9 010, п ри г ра н и ц и и с ъ с ед и: и мо т
№ 509 012 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л, и мо т
№ 509025 – дървопр. пл. насл. на Славка Георгиева Савина, имот № 509009 – дървопр. пл. на
МЗГ – ДЛ, имот № 509011 – дървопр. пл. на „Бора
2002“ – ООД; дървопроизводителна горска площ
в местността „Дълбоки дол“ с площ 1,000 дка, в
землището на с. Салаш, община Белоградчик,
и мо т № 519 017, п ри г ра н и ц и и с ъсед и: и мо т
№ 519 021 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л, и мо т
№ 519023 – дървопр. пл. насл. на Тодор Митов
Марин, имот № 519044 – дървопр. пл. на „Бора
2002“ – ООД; дървопроизводителна горска площ
в местността „Чипан“ с площ 3,000 дка, в землището на с. Салаш, община Белоградчик, имот
№ 52 0 01 5, п ри г р а н и ц и и с ъ с ед и: и мо т
№ 520033 – дървопр. пл. на „Бора 2002“ – ООД,
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имот № 520016 – дървопр. пл. на насл. на Никола
Живов Джурджов, имот № 520031 – дървопр. пл.
насл. на Тодор Живов Цонин; дървопроизводителна горска площ в местността „Турска падина“ с
площ 1,500 дка, в землището на с. Салаш, община Белоградчик, имот № 522028, при граници и
съседи: имот № 522029 – дървопр. пл. насл. на
Иван Велков Стоянов, имот № 522007 – дървопр.
п л. на насл. на И ли я Велков Ст оянов, имо т
№ 552027 – дървопр. пл. насл. на Георги Петров
Попадиин, имот № 179007 – пасище, мера насл.
на Александър Живков Попадиин; дървопроизводителна горска площ в местността „Стране“ с
площ 0,500 дка, в землището на с. Салаш, община Белоградчик, имот № 549017, при граници и
съседи: имот № 000030 – път III кл. на държавата,
имот № 549018 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ, имот
№ 549 026 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л, и мо т
№ 549016 – дървопр. пл. насл. на Иван Велков
Стоянов; дървопроизводителна горска площ в
местността „Чипан“ с площ 1,400 дка, в землищет о на с. С а ла ш, о бщ и на Б е лог ра д ч и к , и мо т
№ 552007, при граници и съседи: имот № 522009 – дървопр. пл. насл. на Петко Живов Бонин, имот
№ 522004 – дървопр. пл. насл. на Петко Живов
Бонин, имот № 552006 – дървопр. пл. на „Бора
2002“ – ООД, имот № 552027 – дървопр. пл. на
н а с л . н а Ге о р г и П е т р о в П о п а д и и н , и м о т
№ 552028 – дървопр. пл. насл. на Илия Велков
Стоянов, имот № 552029 – дървопр. пл. насл. на
Иван Велков Стоянов, придобит от „Ленд проперти“ – ЕООД, представлявано от Ивайло Георгиев
Николов, с нотариален акт № 191, т. XІІІ, рег.
№ 3909, н.дело № 2590/2008 г., вписан в СВ Белоградчик вх.рег. № 3909/05.12.2008 г., акт. № 191,
т. XІІІ, н.дело № 2590/08 г.; дървопроизводителна
горска площ в местността „Дълбоки дол“ с площ
1,200 дка, в землището на с. Салаш, община Белоградчик, имот № 553002, при граници и съседи:
имот № 553001 – дървопр. пл. на „Бора 2002“ – ООД,
имот № 178001 – пасище, мера на земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, имот № 553003 – дървопр. пл. насл. на
Васил Иванов Найденов, имот № 553019 – дървопр.
пл. на Марин В.М; дървопреработвателна горска
площ в местността „Боин дол“ с площ 0,600 дка,
в землището на с. Салаш, община Белоградчик,
и мо т № 559011, п ри г ра н и ц и и с ъсед и: и мо т
№ 559012 – дървопр. пл. насл. на Иван Велков
С т о я н о в , и м о т № 559 0 0 9 – д ъ р в о п р. п л . н а
МЗГ – ДЛ, имот № 559010 – дървопр. пл. на Борис
Миков Рангелов, имот № 559013 – дървопр. пл. на
МЗГ – ДЛ; дървопреработвателна горска площ в
местността „Боин дол“ с площ 0,800 дка, в землището на с. Салаш, община Белоградчик, имот
№ 559016, при граници и съседи: имот № 559017 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ, имот № 559009 – дървопр.
пл. на МЗГ – ДЛ, имот № 559015 – дървопр. пл.
на МЗГ – ДЛ; дървопреработвателна горска площ
в местността „Чумински връх“ с площ 5,000 дка,
в землището на с. Салаш, община Белоградчик,
имо т № 5870 07, п ри г ра н и ц и и съседи: и мо т
№ 5870 0 6 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л, и мо т
№ 029001 – ливада на Георги Петров Попадиин,
имот № 029002 – ливада на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
имот № 029003 – полски път на Община Белоградчик, имот № 029004 – ливада на земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, имот № 587009 – дървопр. пл. насл. на
Петко Георгиев Елин, имот № 587008 – дървопр.
п л. насл. на Иван Велков С т оянов, имо т
№ 035009 – ливада насл. на Димит ър Ж ивков
Шуткин, имот № 000523 – полски път на Община
Белоградчик, имот № 033038 – ливада на земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ; ливада от 2,500 дка, пета категория
в местността „Млаките“ в землището на с. Чифлик,
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община Белоградчик, имот № 080015, при граници и съседи : имот № 080016 – ливада на земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 000429 – полски път на
Община Белоградчик, имот № 080013 – ливада на
Еленка Петрова Димитрова, имот № 080011 – ливада насл. на Никола Михайлов Шарков, имот
№ 080 0 06 – ливада насл. на Мари я Григорова
Петкова, имот № 080005 – ливада насл. на Ана
Савова Влъчкова; пасище, мера от 8,500 дка, шеста категория в местността „Гюра“ в землището на
с. Праужда, община Белоградчик, имот № 021019,
при граници и съседи: имот № 021020 – пасище,
мера на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 024002 – полски път на Община Белоградчик, имот № 021015 – пасище, мера насл. на Георги Тодоров Попов, имот
№ 021017 – пасище, мера насл. на Георги Тодоров
Попов, имот № 021018 – Ангел Георгиев Станков,
имот № 021011 – пасище, мера на Георги Тодоров
Попов, имот № 000237 – скала на Община Белоградчик, имот № 000110 – изоставлтр. на насл. на
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 025008 – лозе на
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 025027 – ливада на
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 025023 – ливада
насл. на Пенка А лександрова Тодорова, имот
№ 025026 – ливада на Жоро Велков Нинов, имот
№ 025025 – ливада на „Строй – спед“ – ЕООД;
дървопреработвателна горска площ в местността
„Берина мъртвина“ с площ 3,000 дка, в землището на с. Боровица, община Белоградчик, имот
№ 621025, при граници и съседи: имот № 621024 – дървоп р. п л. на М и т о С т ефа нов Лоза нов, и мо т
№ 6210 21 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л, и мо т
№ 621034 – дървопр. пл. насл. на Лозан Василев
Митов, имот № 621021 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ;
дървопроизводителна горска площ в местността
„Берина мъртвина“ с площ 2,000 дка, в землището на с. Боровица, община Белоградчик, имот
№ 621031, при граници и съседи: имот № 621011 – дървопр. пл. насл. Мита Кръстева Вацкочова, имот
№ 621020 – дървопр. пл. на „Клиф голф холидей
к л уб“ – А Д, имот № 621035 – дървоп р. п л. на
МЗГ – ДЛ, имот № 621029 – дървопр. пл. насл. на
Димитър Якимов Димитров; дървопреработвателна горска площ в местността „Парасине“ с площ
1,000 дка, в землището на с. Боровица, община
Белоградчик, имот № 622027, при граници и съседи: имот № 622014 – дървопр. пл. насл. на Спас
Димитров Спасов, имот № 622016 – дървопр. пл.
на МЗГ – ДЛ; имот № 501.14, за който е образуван
УПИ ІІІ-14, кв. 18 по регулационен план на с. Боровица, община Белоградчик. Площта на имота
е 1,088 дка, УПИ ІІІ има площ от 1074 кв.м ведно
с построените в него: паянтово жилище от 37 кв.м,
паянтова сграда от 15 кв.м, паянтово жилище от
54 кв.м и двуетажна паянтова сграда от 45 кв.м,
при граници и съседи: 1. 501.15 – поз. имот насл.
на Васил Матеев, 2. 501.9509 – улица на Кметство
Боровица, 3. 501.13 – поз. имот на Еленко Дамянов
Бучевски, 4. 501.10 – поз. имот на Анто Младенов
Цацков; дървопреработвателна горска площ в
местността „Котленище“ с площ 5,100 дка, в землището на с. Рабиша, община Белоградчик, имот
№ 21 50 8 6 , п ри г р а н и ц и и с ъ с ед и: и мо т
№ 117011 – нива на Георги Илиев Николов, имот
№ 215085 – дървопр. пл. насл. на Младен Рагелов
Ф р е н с к и , и м о т № 21 5 0 81 – д ъ р в о п р. п л . н а
МЗГ – ДЛ, имот № 215017 – дървопр. пл. насл. на
Никола Илиев Димитров, имот № 215016 – дървопр.
п л . н а с л . н а П е т ъ р И в а н о в Га н ч и н , и м о т
№ 2150 87 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л, и мо т
№ 117010 – нива на „Бридж 2007“ – ООД; дърво
преработвателна горска площ в местността „Котленище“ с площ 5,000 дка, в землището на с. Рабиша, община Белоградчик, имот № 215085, при
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граници и съседи: имот № 215086 – дървопр. пл.
н а с л . н а Ра г е л Ге о р г и е в Ф р е н с к и , и м о т
№ 2150 81 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л, и мо т
№ 215019 – дървопр. пл. насл. на Тодор Петков
Рангелов, имот № 117011 – нива на Георги Илиев
Николов; поземлен имот № 419 в кв. 30 по регулационния план на с. Боровица, община Белоградчик. Площта на ПИ-419 е 580 кв.м и е празен незастроен; дървопреработвателна площ, четвърта
категория в местността „Пърлина“ с площ 31,693 дка,
в землището на с. Стакевци, община Белоградчик,
имот № 0 0 0245, п ри г раниц и и съседи: имо т
№ 205114 – залесена терит. на Общинска администрация, имот № 205115 – залесена терит. на Общинска администрация; дървопреработвателна
горска площ в местността „Мъртвината“ с площ
7,000 дка, в землището на с. Ярловица, община
Димово, имот № 000086, при граници и съседи:
имот № 000088 – дървопр. пл. на ДЛ – МЗГ; широколистна гора в местността „Гламата“ с площ
10,001 дка, в землището на с. Раковица, община
Макреш, имот № 330001, при граници и съседи:
имот № 330002 – широколистна гора насл. на
Недко Целов Капитански, имот № 330065 – иглолистна гора на МЗГ – ДЛ; дървопреработвателна
площ в местността „Градище“ с площ 2,200 дка,
в землището на с. Ошане, община Белоградчик,
и мо т № 031050, п ри г ра н и ц и и с ъсед и: и мо т
№ 031051 – дървопр. пл. насл. на Иван Матеев
Цеков, имот № 001042 – нива на Илия Георгиев
Лозанов, имот № 030007 – дървопр. пл. насл. на
Тодор Михайлов Тодоров, имот № 031052 – дървопр.
пл. на МЗГ/ДЛ; пасище, мера от 1,266 дка, десета
категория в местността „Немия“ в землището на
с. Крачимир, община Белоградчик, имот № 008091,
при граници и съседи: имот № 008126 – пасище,
мера на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 008125 – пасище, мера насл. на Тодор Иванов Магдичов, имот
№ 008092 – пасище, мера на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
имот № 008089 – пасище, мера на земи по чл. 19
ЗСПЗЗ; пасище, мера от 0,502 дка, десета категория в местност та „Ж дребче“ в землището на
с. Крачимир, община Белоградчик, имот № 027010,
при граници и съседи : имот № 027009 – пасище,
мера на Живко Еленков Лилкин, имот № 027011 – паси ще, мера на зем и по ч л. 19 ЗС ПЗЗ, и мо т
№ 027012 – пасище, мера на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
пасище, мера от 4,700 дка, седма категория в
местността „Джокина падина“, в землището на
с. Крачимир, община Белоградчик, имот № 055009,
при граници и съседи: имот № 055010 – пасище,
мера на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 055012 – паси ще, мера на зем и по ч л. 19 ЗС ПЗЗ, и мо т
№ 055015 – пасище, мера на Иван Тодоров Лилкин,
имот № 055016 – пасище, мера на Начко Еленков
Величков, имот № 055008 – пасище, мера на земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 333015 – дървопр. пл.
насл. на Илия Иванов Лилкин, имот № 333018 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ; ливада от 3,311 дка, пета
категория в местността „Дубрава“ в землището
на с. К рач и м и р, о бщ и на Б е лог ра д ч и к , и мо т
№ 058017, при граници и съседи : имот № 058015 – ливада на Атанас Иванов Цвеин, имот № 058016 – лива да нас л. на Ат а нас М и лош Л и л к и н, и мо т
№ 058014 – ливада на Елена Иванова Влашинска,
имот № 058009 – ливада на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
имот № 058018 – ливада на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
имот № 058088 – ливада на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
имот № 058019 – ливада насл. на Райна Илиева
Табакова, имот № 058022 – ливада на „Брид ж
2007“ – ООД, имот № 058086 – полск и път на
Община Белоградчик; ливада от 3,500 дка, седма
категория в местността „Садина“ в землището на
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с. П р о л а з н и ц а , о б щ и н а Б е л о г р а д ч и к , и м о т
№ 015007, при граници и съседи : имот № 015017 – ливада на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 062032 – дървопр. пл. на Общинска админист раци я, имот
№ 015022 – ливада на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот
№ 062049 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ – дървопр.
п л. на „ Лен д п р опер т и“ – ЕООД; л и ва да о т
3,800 дка, девета категория в местността „Дрочин
връх“ в землището на с. Пролазница, община
Белоградчик, имот № 027013, при граници и съседи : имот № 027014 – ливада на земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, имот № 027002 – полски път на Община
Белоградчик, имот № 027012 – ливада на насл. на
Никола Костов Илиев, имот № 060045 – дървопр.
пл. на МЗГ – ДЛ; ливада от 3,700 дка, девета категория в местността „Дрочин връх“ в землището
на с. Пролазница, община Белоградчик, имот
№ 027019, при граници и съседи: имот № 027021 – ливада насл. на Атанас Георгиев Лозанов, имот
№ 027002 – полски път на Община Белоградчик,
имот № 027017 – ливада на насл. на Атанас Василев Стоянов, имот № 060045 – дървопр. пл. на
МЗГ – ДЛ; ливада от 3,000 дка, десета категория
в местността „Калуджер“ в землището на с. Раяновци, община Белоградчик, имот № 113007, при
граници и съседи: имот № 113008 – ливада насл.
на Иван Димитров Георгиев, имот № 228008 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ, имот № 113006 – ливада
на „Бридж 2007“ – ООД, имот № 000061 – полски
път на Община Белоградчик; лозе от 1,248 дка,
седма категория в местността „Обръш“ в землището на с. Раяновци, община Белоградчик, имот
№ 0 9 0 0 31 , п р и г р а н и ц и и с ъ с е д и : и м о т
№ 090037 – лозе насл. на Цветко Антов Стамов,
имот № 090030 – нива на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
имот № 090028 – нива на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
имот № 090032 – нива на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
имот № 090036 – лозе на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
дървопреработвателна площ в местността „Градище“ с площ 11,900 дка, в землището на с. Ошане,
община Белоградчик, имот № 031051, при граници
и съседи: имот № 031050 – дървопр. пл. насл. на
Димитра Костова Ангелова, имот № 001042 – нива
на Илия Георгиев Лозанов, имот № 001044 – нива
на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 012006 – нива
насл. на Ангел Иванов Лилов, имот № 031007 – дървоп р. п л. на „Лен д п ропер т и“ – ЕООД, имо т
№ 031052 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ; нива от
9,914 дка, девета категория в местността „Вретенарски рът“ в землището на с. Пролазница, община Белоградчик, имот № 020019, при граници
и съседи: имот № 020002 – нива на СД „Две хикс“,
имот № 020020 – нива насл. на Саво Каменов
Христов, имот № 060016 – дървопроизводителна
п л. нас л. на На д к а Ца н кова И ва нова , и мо т
№ 060015 – дървопр. пл. на Виден Ванчев Кюрафиев, имот № 060047 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ,
имот № 060014 – дървопр. пл. насл. на Александър
Иванов Мацин, имот № 060047 – дървопр. пл. на
МЗГ – ДЛ; нива от 9,676 дка, девета категория в
местността „Вретенарски рът“ в землището на
с. П р о л а з н и ц а , о б щ и н а Б е л о г р а д ч и к , и м о т
№ 020030, при граници и съседи: имот
№ 0 2 0 0 2 9 – н и в а н а С Д „ Д в е х и к с “, и м о т
№ 020028 – нива на „Бългериен пропърти девелъпмънт“ – ЕООД, имот № 020007 – нива на СД
„Две хикс“, имот № 020008 – нива на Никола
Михайлов Николов, имот № 060048 – дървопр. пл.
на МЗГ – ДЛ, имот № 020020 – нива насл. на Саво
Каменов Христов, имот № 020003 – нива на СД
„Две хикс“, имот № 020004 – нива насл. на Живко
Иванов Бакалеев; ливада от 6,873 дка, девета категория в местността „Дрочин връх“ в землището
на с. Пролазница, община Белоградчик, имот
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№ 027021, при граници и съседи: имот № 027023 – лив а д а н а с л. н а И л и я И г н ат ов И в а нов, и мо т
№ 0 60 0 45 – д ървоп р. п л. на МЗГ – Д Л, и мо т
№ 027019 – ливада на насл. на Борис Виденов
Христов, имот № 027002 – полски път на Община
Белоградчик; нива от 10,000 дка, седма категория
в местността „Крилатица“ в землището на с. Гранитово, община Белоградчик, имот № 062005, при
граници и съседи: имот № 062006 – нива на земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 000473 – полски път на
Община Белоградчик, имот № 062003 – нива на
„Геотехмин“ – ООД, имот № 119008 – дървопр.
п л . н а „С и л в а н а ф о р е с т “ – Е О ОД , и м о т
№ 119007 – дървопр. пл. насл. на Петър Симеонов
Иванов; поземлен имот № 420 в кв. 30 по регулационния план на с. Боровица, община Белоградчик.
Площта на ПИ-420 е 998 кв.м по скица на удостоверение рег. № 10224 на Община Белоградчик,
по нотариален акт за собственост 600 кв.м и е
незастроен, при съседи: поземлен имот № 419 в
кв. 30 – собственост на „Ленд проперти“ – ЕООД,
поземлен имот № 421 в кв. 30, урегулиран поземлен имот № 50 в кв. 30, урегулиран поземлен имот
№ 55 в кв. 30, имот № 91 – път общинска собственост; имот № 199047 по картата на възстановената собственост на землището на с. Стакевци,
ЕК АТТЕ 68655, с площ от 7,000 дка, представляващ
залесена територия, в местността „Голяма поляна“,
при граници и съседи: имот № 199046 – залесена
територия на насл. на Васил Живов Чулин; имот
№ 140006 – пасище, мера на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
имот № 199049 – залесена територия на насл. на
Ангел Живов Глухчев, имот № 199050 – залесена
т ери т ори я на А нна А н г елова Маркова, и мо т
№ 199048 – за лесена т ери т ори я на „Ри ла
спорт“ – АД, имот № 199104 – залесена територия
на Общинска администрация; имот № 199045 – залесена територия на насл. на Живо Еленков Долашков; имот № 200073 по картата на възстановената собственост на землището на с. Стакевци,
ЕКАТТЕ 68655, с площ от 3,000 дка, представляващ
залесена територия, в местността „Средни рът“,
при граници и съседи: имот № 200074 – залесена
територия на насл. на Васил Живов Чулин; имот
№ 150049 – пасище, мера на Гина Ангелова Паунова; имот № 200075 – за лесена територи я на
Общинска администрация; имот № 205095, по
картата за възстановената собственост на землището на с. Стакевци, ЕК АТТЕ 68655, с площ от
3,000 дка, представляващ залесена територия, в
местността „Козя гърбина“, при граници и съседи:
имот № 205096 – залесена територия на „Бора
2002“ – ООД; имот № 205113 – дървопр. площ на
Общинска администраця; имот № 205094 – залесена територия на насл. на Иван Георгиев Цулин;
имот № 205098 – залесена територия на насл. на
Иван Флоров Първанов; имот № 201027 по картата на възстановената собственост на землището
на с. Стакевци, ЕК АТТЕ 68655, с площ от 3,000 дка,
представляващ залесена територия, в местността
„В ой нов до л “, п ри г р а н и ц и и с ъ с ед и: и мо т
№ 201025 – дървопр. площ на Общинска администраци я; имот № 060021 – ливада на насл. на
Никола Велков Щалин; имот № 060023 – ливада
на насл. на Кирил Марков Джонов; имот № 202073
по картата на възстановената собственост на землището на с. Стакевци, ЕК АТТЕ 68655, с площ от
1,500 дка, представляващ залесена територия, в
местността „Бельовине“, при граници и съседи:
имот № 202074 – залесена територия на Михаил
Илиев Тевилов, имот № 20210 – залесена територия
на Общинска администрация, имот № 202072 – залесена територия на Живко Кръстев Джонов; имот
№ 000124 – пасище, мера на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
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имот № 202046 по картата на възстановената собственост на землището на с. Стакевци, ЕК АТТЕ
68655, с площ от 2,000 дка, представляващ залесена територия, в местността „Ороленкова падина“,
при граници и съседи: имот № 202109 – залесена
територия на Общинска администрация; имот
№ 202044 – залесена територия на насл. на Захари
Миланов Дойчинов, имот № 202045 – залесена
територия на насл. на Иван Флоров Първанов;
имот № 203046 по картата на възстановената собственост на землището на с. Стакевци, ЕК АТТЕ
68655, с площ от 4,500 дка, представляващ залесена територия, в местността „Ковачевица“, при
граници и съседи: имот № 203047 – залесена територия на насл. на Виден Живков Глухчев; имот
№ 203056 – залесена територия на Общинска администрация; имот № 203045 – залесена територия
на насл. на Никола Еленков Долашков; имот
№ 203043 – залесена територия на насл. на Виден
Тодоров Кирчов; имот № 201004 по картата на
възстановената собственост на землището на
с. Стакевци, ЕК АТТЕ 68655, с площ от 1,999 дка,
представляващ залесена територия, в местността
„Марково лице“, при граници и съседи: имот
№ 201003 – залесена територия на насл. на Цветко
Марков Живин; имот № 201026 – залесена територи я на Общинска а дминист раци я; имот
№ 201005 – залесена територия на насл. на Цветко
Маноилов Средков; имот № 201023 – дървопроизв.
площ на Общинска администрация; имот № 203016
по картата на възстановената собственост на землището на с. Стакевци, ЕК АТТЕ 68655, с площ от
1,000 дка, представляващ залесена територия, в
местността „Блато“, при граници и съседи: имот
№ 203017 – залесена територия на насл. на Живко
Станков Джонов; имот № 203051 – залесена територи я на Общинска а дминист раци я; имот
№ 000695 – недървопр. площ на МЗГ – ДЛ; имот
№ 104007 по картата на възстановената собственост
на землището на с. Вещица, ЕК АТТЕ 10937, с
площ от 17,400 дка, представляващ залесена територия в местността „Курин шумак“, при граници
и съседи: имот № 104002 – дървопр. пл. на насл.
на Аспарух Илиев Нешев; имот № 012001 – водно
течение МООС; имот № 011030 – гора в земед.
земи на Кметство с. Вещица; имот № 011052 – паси ще, мера на к ме т с т во с. В ещ и ца; и мо т
№ 011053 – нива на кметство с. Вещица; имот
№ 011054 – нива на кметство с. Вещица; имот
№ 011055 – нива на насл. на Лозан Цеков Нешов;
имот № 011056 – нива на Найден Лозанов Цеков;
имот № 011057 – нива на насл. на Катерина Младенова Тодорова; имот № 011058 – нива на насл.
на Велко Цеков Нешев, имот № 011059 – нива на
насл. на Лозан Цеков Нешев, имот № 011060 – нива
на Найден Лозанов Цеков, имот № 011061 – полски
път на кметство с. Вещица; имот № 011085 – нива
н а н а с л . н а Н и к о л а А н т о в Н и к о л о в; и м о т
№ 104008 – дървопр. площ на насл. на Васил Петров
Павлов; имот № 012004 – полски път на кметство
с. Вещица; имот № 012005 – ливада на насл. на
Елена Илиева Василева; имот № 104011 по картата на възстановената собственост на землището
на с. Вещица, ЕК АТТЕ 10937, с площ от 17,100 дка,
представляващ залесена територия в местността
„Ку рин ш у мак“, при г раници и съседи: имот
№ 104012 – дървопр. пл. на Държавно лесничейство;
имот № 012014 – нива на кметство с. Вещица; имот
№ 012010 – нива на кметство с. Вещица; имот
№ 012009 – ливада на кметство с. Вещица; имот
№ 012007 – ливада на насл. на Петър Василев
Иванов; имот № 104002 – дървопр. пл. на Аспарух
Василев Иванов; имот № 012001 – водно течение
МООС; имот № 122001 по картата на възстанове-
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ната собственост на землището на с. Яньовец,
община Димово, ЕКАТТЕ 87477, с площ от 8,000 дка,
представляващ залесена територия, в местността
„Черна пол яна“, при г раници и съседи: имот
№ 000240 – залесена територия на Държавно лесничейство; имот № 563013 по картата на възстановената собственост на землището на с. Дреновец,
ЕК АТТЕ 23672, с площ от 3,499 дка, представляващ
залесена територия в местността „Дългия соват“,
при граници и съседи: имот № 563014 – широколистна гора на Иван Генов Вельов-Миловски; имот
№ 562001 – залесена територия на Държавно лесничейство; имот № 063003 – нива насл. на Цветан
Евтимов Величков; имот № 063002 – нива насл.
на Йосиф Николов Петров; имот № 563007 – широколистна гора на Лозина Кръстева Илиева; имот
№ 601020 по картата на възстановената собственост
на землището на с. Дреновец, община Ружинци,
ЕК АТТЕ 23672, с площ от 10,250 дка, представляващ залесена територия, в местността „Арнаутски
връх“, при граници и съседи: имот № 601019 – широколистна гора на Виден Кръстев Виденов, землищна граница, имот № 000784 – полски път на
община Ружинци, имот № 000785 – полски път на
община Ружинци, имот № 601011 – залесена територия на Иван Трифонов Йолов; имот № 160025
по картата на възстановената собственост на землището на с. Извор, община Димово, ЕК АТТЕ
32370, с площ от 4,000 дка, представляващ залесена територия, в местността „Песковски дол“,
при граници и съседи: имот № 160026 – дървопр.
п л. н а МЗГ – Д Л , з ем л и щ н а г р а н и ц а , и мо т
№ 160023 – дървопр. пл. насл. на Асен Ценов Цаков, землищна граница; имот № 159029 по картата на възстановената собственост на землището
на с. Извор, община Димово, ЕК АТТЕ 32370, с
площ от 3,000 дка, представляващ залесена територия, в местността „Песковски дол“, при граници и съседи: имот № 159038 – дървопр. пл. на
държавна незаявена, имот № 159028 – дървопр.
пл. на Васил Стоянов Василев, имот № 157002 – дърв оп р. п л. н а д ърж а вн а не з а я в ен а , и мо т
№ 159030 – дървопр. пл. насл. на Стоян Иванов
Горицов; имот № 141020 по картата на възстановената собственост на землището на с. Извор,
о бщ и на Д и мово, ЕК АТ Т Е 32370, с п лощ о т
5,000 дка, представляващ залесена територия, в
местността „Лицето“, при граници и съседи: имот
№ 141041 – дървопр. пл. на държавна незаявена,
имот № 141019 – дървопр. пл. на Димитър Тошев
Димитров, имот № 000053 – полски път на общината, имот № 141021 – дървопр. пл. насл. на Васил
Иванов Младенов; имот № 062065 по картата на
възстановената собственост на землището на
с. Пролазница, ЕК АТТЕ 58582, с площ от 18,
200 дка, представл яващ за лесена територи я в
местността „Лиляковица“, при граници и съседи:
имот № 062067 – дървопр. площ на МЗГ – ДЛ/
ДДС; имот № 062008 – дървопр. пл. на насл. на
Марко Нешев Бакалеев; имот № 062007 – дървопр.
п л. на насл. на Ви ден Павлов Иванов; имот
№ 062006 – дървопр. пл. на насл. на Михайл Живков
Ковачев, имот № 062066 – дървопр. пл. МЗГ – ДЛ/
ДДС; имот № 062015 – дървопр. пл. на насл. на
Живко Павлов Дамянов; имот № 062016 – дървопр.
п л. н а н а с л. н а К и р о И в а н о в Л и т о в; и мо т
№ 062017 – дървопр. пл. на насл. на Асен Иванов
Литов; имот № 050006 – ливада на земи по чл. 19
ЗСПЗЗ; имот № 121008 по картата на възстановената собственост на землището на с. Гранитово,
община Белоградчик, ЕК АТТЕ 17734, с площ от
6,000 дка, представляващ залесена територия, в
местността „Малата“, при граници и съседи: имот
№ 121007 – дървопр. пл. на Асен Лозанов Ненов,
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имот № 060013 – ливада насл. на Йордан Василев
Н и ко л о в , и м о т № 1 210 0 9 – д ъ р в о п р. п л . н а
МЗГ – ДЛ, имот № 000702 – ливада на земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ; имот № 113047 по картата на възстановената собственост на землището на с. Гранитово, община Белоградчик, ЕК АТТЕ 17734, с
площ от 4,000 дка, представляващ залесена територия, в местността „Малата“, при граници и
съседи: имот № 113046 – дървопр. пл. на Румен
Кръстев Йорданов, имот № 113006 – дървопр. пл.
насл. на Лазар Лозанов Лазаров, имот № 113048 – дървопр. пл. на „Трейшън клифс голф енд спа ризорт“,
имот № 113056 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ; имот
№ 131041 по картата на възстановената собственост
на землището на с. Бела, община Димово, ЕКАТТЕ
03263, с площ от 5,000 дка, представляващ залесена територия, в местността „Над Врелото“, при
граници и съседи: имот № 131040 – дървопр. пл.
насл. на Живко Спасов Живков, имот № 000209 – ливада на стоп. от общината, имот № 089100 – нива,
стопанисва се от общината, имот № 131050 – дървопр. пл. на държавна гора, имот № 000209 – ливада на стоп. от общината, имот № 000550 – полски път на стоп. от общината, имот № 000209 – ливада на стоп. от общината, имот № 000522 – ливада на стоп. от общината; имот № 125021 по
картата на възстановената, собственост на землището на с. Бела, община Димово, ЕК АТТЕ 03263
с площ от 3,600 дка, представляващ залесена територия, в местността „Садовете“, при граници и
съседи: имот № 125032 – дървопр. пл. на „Газ 
трейд“ – АД, имот № 125019 – дървопр. пл. насл.
на Никола Живков Арнавутски, имот № 125020 – дървопр. пл. на „Бора 2002“ – ООД, имот № 125022 – дървопр. пл. на Ридка Павлова Михайлова, имот
№ 1250 60 – д ървоп р. п л. на Д Л – МЗГ; и мо т
№ 131073 по картата на възстановената собственост
на землището на с. Бела, община Димово, ЕКАТТЕ
03263, с площ от 3,300 дка, представляващ залесена територия, в местността „Зелена глама“, при
граници и съседи: имот № 131011 – дървопр. пл.
насл. на Алекси Петков Пунчев, имот № 127058 – дървопр. пл. на ДЛ – МЗГ, имот № 131072 – дървопр.
пл. на Тодор Петков Василев, имот № 131007 – дървопр. пл. насл. на Никола Петков Тодоров; имот
№ 222008 по картата на възстановената собственост
на землището на с. Ружинци, община Ружинци,
ЕК АТТЕ 63255, с площ от 1,100 дка, представляващ
залесена територия, в местността „Чукара“, при
граници и съседи: имот № 081036 – пасище, мера
на Цветан Тодоров Каменов, имот № 081035 – пасище, мера, насл. на Георги Стоянов Вельов, имот
№ 222007 – дървопр. пл. насл. на Живко Виденов
Пешев, имот № 222009 – дървопр. пл. на държавна незаявена, имот № 081037 – пасище, мера, насл.
на Йосиф Трифонов Николов; имот № 176003 по
картата на възстановената собственост на землището на с. Плешивец, община Ружинци, ЕК АТТЕ
56753, с площ от 2,001 дка, представляващ залесена територия, в местността „Обреш“, при граници
и съседи: имот № 176002 – дървопр. пл. насл. на
Катерина Александрова, имот № 176027 – дървопр.
пл. насл. на Софияна Манова Рангелова, имот
№ 176026 – дървопр. пл. насл. на Елисавета Тодорова Рангелова, имот № 176004 – дървопр. пл. насл.
на Тодор Димитров Арнаудски, имот № 000059 – полски път; имот № 238027 по картата на възстановената собственост на землището на с. Раяновци,
ЕК АТТЕ 62339, с площ от 25,000 дка, представляващ залес. територия в местността „Кафеджийска
м ъ р т в и н а“, п р и г р а н и ц и и с ъ с е д и : и м о т
№ 238026 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ/ДДС; имот
№ 000017 – ливада на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ; имот
№ 238016 – дървопр. пл. на МЗГ – ДЛ/ДДС; имот
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№ 238009 – дървопр. пл. на насл. на Петър Николов Младенов; имот № 105039 по картата на възстановената собственост на землището на с. Струиндол, ЕК АТ ТЕ 69910, с площ от 25,80 0 дка,
представляващ залесена терит. в местността „Вас и л к ь о в о “, п р и г р а н и ц и и с ъ с е д и : и м о т
№ 105038 – дървопр. площ на насл. на Пешо Иванов Велков; имот № 105036 – дървопр. площ на
Държавно лесничейство; имот № 105040 – дървопроиз. площ на насл. на Пешо Георгиев Иванов;
имот № 105018 – дървопр. площ на насл. на Кръсто
Иванов Кръстев; имот № 105005 – дървопр. площ
на Държавно лесничейство; имот № 105014 – дървопр. площ на насл. на Неделко Тодоров Николов;
имот № 322005 по картата на възстановената собственост на землището на с. Долни Лом, община
Чупрене, ЕК АТТЕ 22424, с площ от 5,000 дка,
представляващ залесена територия, в местността
„Ли пово л и це“, п ри г ра н и ц и и с ъсед и: и мо т
№ 322006 – дървопр. пл. насл. на Симеон Найденов
Кадийски, имот № 000352 – полски път на Общински поземлен фонд, имот № 154017 – пасище, мера
на временно стопанисване от общината, имот
№ 000352 – полски път на Общински фонд, имот
№ 154003 – пасище, мера на временно стопанисване от общината, имот № 322004 – дървопр. пл.
насл. на Михаил Антов Магдин, имот № 000352 – полск и п ът на Общ и нск и позем лен фон д, и мо т
№ 154006 – пасище, мера на временно стопанисване от общината; имот № 283004 по картата на
възстановената собственост на землището на
с. Долни Лом, община Чупрене, ЕК АТТЕ 22424, с
площ от 2,000 дка, представляващ залесена територия, в местността „Къси рът“, при граници и
съседи: имот № 283005 – дървопр. пл. насл. на
Михайл Марков Калчин, имот № 283025 – дървопр.
пл. на държавна незаявена гора, имот № 283003 – дървопр. пл. насл. на Васил Костов Младенов, имот
№ 000395 – храсти на временно стопанисване от
общината, имот № 284018 – дървопр. пл. на държавна незаявена гора; имот № 100008 по картата
на възстановената собственост на землището на
с. Върба община Белоградчик, ЕК АТТЕ 12632, с
площ от 20,600 дка, представляващ залесена територия, в местността „Мъртвината“, при граници
и с ъ с ед и: и мо т № 10 0 0 0 9 – д ърв оп р. п л. н а
МЗГ – ДЛ, имот № 011015 – полски път на община Белоградчик, имот № 000054 – изостав. тр.
нас. на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 100003 – дървопр. пл. насл. на Лило Тодоров Ковачев, имот
№ 100002 – дървопр. пл. насл. на Анто Тодоров
Ковачев; имот № 152064 по картата на възстановената собственост на землището на с. Извор,
о бщ и на Д и мово, ЕК АТ Т Е 32370, с п лощ о т
11,000 дка, представляващ залесена територия, в
местността „Вълковия“, при граници и съседи:
имот № 105002 – пасище, мера на стопанисване
от общината, имот № 152063 – дървопр. пл. насл.
на Цено Стефанов Ценов, имот № 152053 – дървопр.
п л. нас л. на К а мен И ва нов Б ож а н и н , и мо т
№ 152084 – дървопр. пл. насл. на държавна незаявена, имот № 152065 – дървопр. пл. насл. на Мито
Вачов Пеков; имот № 157023 по картата на възстановената собственост на землището на с. Извор,
о бщ и на Д и мово, ЕК АТ Т Е 32370, с п лощ о т
6,000 дка, представляващ залесена територия, в
местността „Голо бърдо“, при граници и съседи:
имот № 157024 – дървопр. пл. насл. на Ангел Пеков Игнатов, имот № 157018 – дървопр. пл. на
Иван Цонов Младенов, имот № 157022 – дървопр.
пл. на Цветко Павлов Цветков, имот № 157025 – дървопр. пл. насл. на Петър Нинков Цонов, имот
№ 159012 – дървопр. пл. на Васил Лозанов Антов,
имот № 159009 – дървопр. пл. насл. на Иван Вел-
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ков Василев; имот № 115016 по картата на възстановената собственост на землището на с. Костичовци, община Димово, ЕК АТТЕ 38995, с площ
от 20,300 дка, представляващ залесена територия,
в местността „Долния връх“, при граници и съседи: землищна граница, имот № 115017 – дървопр.
пл. на МЗГ – ДЛ, имот № 072001 – пасище, мера
на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 115012 – дървопр.
пл. насл. на Иван Панов Додин; широколистна
гора в землището на с. Войница, община Видин,
ЕК АТТЕ 11925, в местността „Мъртвината“ с площ
9,500 дка, имот № 077064 по картата на възстановената собственост на землището, при граници и
съседи: имот № 044002 – нива на н-ци на Тодор
Филипов Стойков, имот № 044007 – нива на наследници на Ценко Илиев Ценков, имот № 077023
залесена територия на наследници на Ценко Драганов Илиев, имот № 077090 – широколистна гора
на наследници на Борис Ангелов Костадинов, имот
№ 077091 – широколистна гора на наследници на
Александър Динов Младенов, имот № 077092 – широколистна гора на н-ци на Костадин Параскевов
Маринов, имот № 077093 – широколистна гора на
наследници на Георги Неделков Лилов, имот
№ 077065 – широколистна гора на наследници на
Камен Иванов Деков; имот № 183007 по картата
на възстановената собственост на землището на
с. Извор махала, община Кула, ЕК АТТЕ 32439, с
площ от 4,000 дка, представляващ залесена територия, в местността „Средни връх“, при граници
и съседи: имот № 183006 – дървопр. пл. на Петър
Бечев Цоков, имот № 036003 – нива насл. на Йончо Петров Николов, имот № 183008 – дървопр. пл.
насл. на Ми лан Николов С т ефанов, имо т
№ 000070 – вътрешна река на МООС; имот № 151004
по картата на възстановената собственост на землището на с. Извор махала, община Кула, ЕК АТТЕ
32439, с площ от 3,000 дка, представляващ залесена територия, в местността „Садовете“, при
граници и съседи: имот № 151005 – дървопр. пл.
насл. на Асен Тошков Ников, имот № 151007 – дървопр. пл. насл. на Йото Петков Герчов, имот
№ 151003 – дървопр. пл. насл. на Милан Николов
Стефанов, имот № 000014 – полски път на Кметс т во с. Извор ма ха ла; Лек а вт омоби л марк а
„Фолксваген пасат“ с ДК № ВН6 677 ВМ , р а м а
№ W V W Z Z Z 3CZ 6E 021891; С у мата о т 30 л в. в
н а л и ч н о с т п о р а з п л а щ ат е л н а с м е т к а № BG
57 F I N V 91 50 52 BGNOL SN N – к лон Ви д и н в
„ПИБ“ – А Д, с т и т ул я р „Лен д п ропер т и“ – ЕООД; С у мата о т 309,28 л в. в на л и ч нос т
по ра зп ла щателна сметка в лева IBA N
BG14R ZBB91551061642510 – офис Видин в „Райфайзенбанк“ – ЕА Д, с тит ул яр „Ленд проперти“ – ЕООД; сумата от продажбата на недвижим
имот № 3 в размер на 1530 лв.; сумата от продажбата на имот № 208011, имот № 223006 и имот
№ 272011 в размер на 5960 лв.; сумата от продажбата на имот № 203047, имот № 215072 и имот
№ 212131 в размер на 11 640,50 лв.; сумата от продажбата на недвижим имот 540 лв.; сумата от
продажбата на недвижим имот в размер на 1392 лв.;
сумата от продажбата на недвижим имот в р-р на
120,24 лв.; сумата от продажбата на недвижим
имот в размер на 370,08 лв.; сумата от продажбата на недвижим имот в размер на 370,08 лв.; сумата от продажбата на недвижим имот в размер
на 4417 лв.; сумата от продажбата на недвижим
имот размер на 1679 лв.; сумата от продажбата на
недвижим в размер на 1940 лв.; сумата от продажбата на недвижим имот в размер на 664 лв.; сумата от продажбата на недвижим имот в размер
на 367 лв.; сумата от продажбата на недвижим
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имот в размер на 151 лв.; сумата от продажбата
на недвижим имот в размер на 5330 лв.; сумата
от продажбата на недвижим имот в размер на
1701 лв.; сумата от продажбата на недвижим имот
в размер на 1800 лв.; сумата от продажбата на
недвижим имот в размер на 1627 лв.; сумата от
продажбата на недвижим имот в размер на 1210 лв.;
сумата от продажбата на недвижим имот в размер
на 3128 лв.; сумата от продажбата на недвижим
имот в размер на 963 лв.; сумата от продажбата
на недвижим имот в размер на 1593 лв.; сумата
от продажбата на недвижим имот в размер на
1800 лв.; сумата от продажбата на недвижим имот
в размер на 4000 лв.
Указва на третите заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане в настоящия процес, че
могат да встъпят в делото, като предявят своите
претенции пред Видинския окръжен съд не покъсно от два месеца от датата на обнародване на
обявлението.
1150
Пловдивският окръжен съд, гражданско исково
отделение, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД
обявява, че е образувано гр. д. № 2504/2009 по
мотивирано искане на Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност
против Живко Георгиев Киренски с постоянен
адрес Пловдив, ул. Никола Карев 31, ет. 5, ап. 79,
Елена Костадинова Киренска с постоянен адрес
Пловдив, ул. Никола Карев 31, ет. 5, ап. 79, „Габи
1“ – ЕООД, ЕИК 825339863, със седалище и адрес на
управление Пловдив 4023, ж. к. Тракия, Търговски
комплекс срещу блок 96, чрез управител и едноличен собственик на капитала Георги Тодоров Генчев,
за отнемане в полза на държавата на имущество,
придобито от престъпна дейност, при хипотезата
на чл. 3, ал. 1, т. 8, 15 и 23 ЗОПДИППД на обща
стойност 430 989 лв., а именно:
– Сумата от 25 500 лв. и 600 американски
долара с левова равностойност общо в размер
26 400 лв., или 120 минимални работни заплати,
иззети с протокол за претърсване и изземване от
16.Х.2007 г. и запечатани в плик и предадени с
протокол от 11.ХІІ.2008 г. от ст. дознател при ОД
„Полиция“ – Пловдив, Сектор „БОП“ на гл. с-т Генчо
Мъхов – домакин при ОД „Полиция“ – Пловдив,
на МВР за съхранение. Банкнотите са с номинал
и серийни номера, както следва:
– 1 бр. пачка със 100 бр. банкноти – номинал
20 лв., със стикер на ТБ „Инвестбанк“ – АД, Варна,
със следните номера: АФ 6227333; АС 9600177; АК
4965256; АП 8841326; АС 8454236; АФ 8585343; АЦ
2663875; АХ 0835849; АО 6458312; АМ 4426159; АФ
6222496; АУ 6247521; АО 3569744; АФ 5182696; АЦ
1585223; АН 0482462; АМ 9438629; АХ 3362357; АЦ
2009550; АФ 4051402; АУ 6982494; АХ 9745022; АХ
6224871; АЗ 4306974; АУ 6764307; АФ 6153110; АР
2625281; АО 6390140; АТ 0634474; АГ 7075993; АП
7753392; АФ 3748233; АП 5611241; АЦ 2139478; АК
6441151; АМ 7467878; АФ 1186150; АФ 6228959; АЛ
4369178; АП 2189775; АФ 0552605; АС 9848688; АХ
1198282; АХ 6303953; АС 9581489; АЛ 6067568; АЦ
1622833; АП 4636318; АФ 2817819; АК 9846057; АХ
5886738; АХ 4087994; АС 8486996; АХ 6475988; АФ
0281019; АР 6973433;
АУ 8569923; АФ 1874193; АФ 1854601; АЕ 7515010;
АТ 9359622; АФ 1409258; АР 1243292; АФ 5912735;
АХ 3705036; АС 1071143; АР 1867774; АФ 4171473;
АП 5271007; АН 3170112; АО 2627951; АФ 0135324;
АХ 5777706; АР 0494044; АС 1577261; АС 1426479;
АН 0160764; АХ 9958307; АО 8286391; АИ 7716051;
АХ 1895384; АХ 5944983; АХ 6413189; АУ 1603377;
АО 6663686; АТ 4545750; АХ 6073160; АФ 6261867;
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АО 1292474; АУ 9602309; АХ 3252393; АО 2864859;
АР 0708354; АК 5274156; АУ 1522084; АО 7701334;
АФ 6030022; АФ 6076186; АФ 7845634; АХ 6203156.
– 1 бр. пачка със 100 бр. банкноти – номинал
20 лв., със стикер на ТБ „Инвестбанк“ – АД, Варна,
със следните номера: АП 79889923; АУ 6750670; АХ
0405166; АС 1915091; АХ 5884569; АФ 6277903; АС
8216295; АТ 6327059; АФ 2086237; АФ 1207394; АС
1993704; АТ 0029667; АР 0941624; АР 9815910; АФ
8626690; АФ 2146520; АУ 3262230; АХ 9998598; АУ
7012899; АИ 0541303; АЦ 0644894; АУ 5099181; АТ
2872959; АХ 2040534; АХ 7715937; АФ 7787548; АЕ
9920989; АП 1192567; АР 7697889; АС 6227010; АС
6172723; АЦ 1740367; АС 9490997; АХ 6370487; АУ
3951321; АИ 3182843; АФ 1649503; АФ 2430973; АО
9403152; АТ 8872226; ЯА 3494709; АР 8916562; ЯА
13016773; АХ 5783687; АХ 5783683; АС 4729444; АП
0859969; АЦ 0476472; АО 2036850; АУ 4958428; АУ
0124112; АФ 9867272; АС 9630177; АУ 0576161; АС
6803378; АХ 6502895; АЦ 2740649; АХ 6783502; АХ
6783504; АХ 6783503; АР 6818255; АР 2274728; АЦ
1915385; АЦ 2742806; АХ 2543250; АС 6013411; АТ
4320643; АФ 3802169; АС 4373030; АР 9802466; АЕ
7256319; АО 8096693; АУ 5422771; АХ 6208891; АТ
5537751; АЦ 1464673; АЗ 2137894; АП 3897989; АМ
8417600; АП 4636493; АФ 0179189; АФ 8580424; АС
6099991; АХ 0264092; АС 1076909; АХ 5554319; АР
5162617; АС 6619432; АЦ 0420659; АИ 0850047; АФ
2199421; АС 9983224; АУ 9310610; АТ 4483076; АП
3358037; АО 8148335; АХ 2118821; АО 1442601; АС
3240034; АФ 1605293.
– 1 бр. пачка със 100 бр. банкноти – номинал
20 лв., със стикер на ТБ „Инвестбанк“ – АД, Варна,
със следните номера: АЦ 0711347; АС 6481006; ЯА
1406193; АУ 4621833; АХ 3571226; АТ 1964805; АЗ
2234013; АЦ 1650564; АХ 9742489; АУ 9814417; АП
7980923; ЯА 2539439; АФ 6153361; АФ 6153362; АС
0226659; АЦ 1914157; АТ 4550286; АХ 0342822; АЦ
1598531; АФ 6036877; АХ 9872205; АХ 8265427; АП
1526079; АР 6530800; АУ 3360560; АФ 6103334; АО
4771361; АС 5448370; ЯА 2726472; АК 7555493; АС
2054782; АХ 6427729; АС 5029911; АФ 4042873; АН
1841178; АХ 5834373; АС 0901013; АЦ 1616813; АС
6367259; АЦ 0212909; АХ 0978438; АР 4808846; АО
7970987; АФ 1444578; АК 0355860; АФ 6098971; АЗ
7013312; АУ 3234836; АК 6233265; АС 7783561; АУ
3214927; АМ 3758738; АК 7247698; АТ 1667452; АХ
6411129; АХ 6411128; АМ 3181234; АФ 05787558; АР
1948016; АК 4730769; АУ 4681586; АТ 5612290; АЛ
0369189; АФ 7898979; АХ 6033557; АР 5488818; АВ
8554289; АХ 5665325; АХ 5665324; АХ 5665342; АХ
5665343; АХ 5665322; АХ 2848001; АУ 9719763; АФ
7772170; АЦ 0474223; АЦ 2710910; АХ 6092209; АУ
3196680; АО 9079491; АП 8954473; АО 1568344; АХ
9749058; АО 5467049; АФ 0743804; АФ 8569166; АЦ
2666334; АУ 5667913; АХ 1385801; АТ 3874284; АУ
1872633; АЛ 5922989; АУ 2216942; ЯА 3491069; АМ
2165931; АХ 9608285; АГ 4884178; АФ 4324733; АХ
9903518; АП 0356091.
– 1 бр. пачка със 100 бр. банкноти – номинал
10 лв., със стикер на ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон
Бургас, със следните номера: АТ 0280367; АХ 2465536;
АС 3908353; АН 1650143; АР 2449307; АЦ 1315642;
АФ 1435663; АЧ 2333599; АС 1614732; АУ 3059855;
АО 6953877; АТ 3361736; АТ 5013389; АТ 0604109;
АЦ 1059834; АЦ 6625315; АЦ 5644524; АХ 2783110;
АЛ 4735515; АЧ 0553039; АО 3018923; АК 8922669;
АО 4963705; АЧ 6319279; АО 5913467; АМ 4203342;
АЦ 1270142; АН 5348812; АФ 5555254; АФ 8585311;
АД 3504325; АС 4101035; АФ 1432315; АР 1592911;
АУ 3111568; АН 4480141; АЧ 9854234; АП 5619645;
АЧ 5125983; АН 7473293; АЦ 4492635; АЩ 0588916;
АТ 5006019; АС 5431222; АЧ 3279330; АТ 3768096; АЧ
9887865; АЦ 3066891; АК 6490993; АУ 1067688; АЦ
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0663952; АЧ 2657699; АЧ 6631826; АО 6249302; АЧ
9846863; АН 5958630; АЩ 0309960; АК 7905424; АЧ
6313949; АЧ 1208127; АН 6732516; АП 2627457; АУ
4045242; АК 8106979; АЧ 5393309; АЦ 5632740; АВ
5958441; АЧ 9253690; АС 8098689; АЧ 5003095; АТ
5039590; АЧ 8266962; АЧ 3633547; АУ 4731174; АЦ
1251707; АЛ 1139949; АС 3326902; АЦ 6966061; АЦ
6689421; АЧ 8430995; АН 8582213; АТ 3861711; АЧ
0577731; АУ 4748199; АФ 8515128; АС 8563043; АЧ
6650617; АМ 6352104; АС 7717221; АЩ 0298915; АС
5314114; АЦ 3904518; АЩ 0177862; АО 4452426; АН
4811005; АЧ 1065988; АЧ 1985141; АМ 5119780; АН
0849176; АЩ 0350595.
– 1 бр. пачка със 100 бр. банкноти – номинал
10 лв., със стикер на ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон
Бургас, със следните номера: АХ 3190309; АТ 1488432;
АЦ 1846138; АХ 1576826; АН 1143556; АУ 6488147;
АХ 9517109; АС 8985759; АТ 1848527; АЦ 7263427;
АС 2578506; АФ 0159222; АС 2726639; АП 5486070;
АЩ 0044506; АЧ 6743927; АЧ 8204845; АЧ 4878001;
АУ 5268948; АЧ 5414250; АЩ 0620730; АУ 0823762;
АЩ 0546335; АЧ 8021284; АЧ 5156096; АЩ 0628575;
АС 8065408; АЧ 5896724; АО 8334394; АЧ 0730884;
АЧ 6367016; АЧ 4735313; АФ 8372883; АЦ 2867933;
АЦ 5749651; АЩ 0375646; АФ 8277129; АЧ 0571368;
АЦ 4765805; АР 1743941; АЦ 6454944; АУ 0950087;
АЧ 6915922; АЦ 3728919; АП 8944741; АФ 0142302;
АП 3837260; АС 3176513; АП 4861078; АН 7871498;
АП 9793392; АЧ 2321276; АЧ 3318999; АЦ 1315225;
АТ 5474271; АХ 5699548; АП 3399151; АМ 2493689;
АЦ 1275115; АУ 9392717; АЦ 6027817; АЦ 1275119;
АН 8264152; АЦ 6840049; АЧ 7888568; АЧ 7829240;
АХ 9724375; АР 2587757; АК 6413615; АТ 8804269;
АЦ 5467009; АР 1004955; АЕ 5095821; АЦ 4956086;
АН 4231810; АУ 0738467; АЕ 0485158; АН 8530875;
АЦ 6934749; АУ 7676741; АН 6776859; АО 2250942;
АО 1961003; АМ 4843764; АЦ 1561190; АЦ 3806737;
АХ 4455169; АТ 6441171; АЛ 0761461; АП 5027896;
АФ 9240713; АС 5970602; АХ 4394621; АТ 1323244;
АЧ 0598262; АЧ 0916736; АЦ 5816130; АЕ 5743299; АЧ
4963589; АФ 1630603.
– 1 бр. пачка със 100 бр. банкноти – номинал
10 лв., със стикер на ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон
Бургас, със следните номера: АС 9276577; АП 1147663;
АЦ 4478462; АЧ 3102417; АХ 3816513; АХ 1678105;
АФ 2822921; АТ 3689071; АЧ 8031346; АЦ 2420391;
АО 6904910; АЦ 9959961; АЦ 5311054; АЕ 9598290;
АП 3435653; АС 6535386; АМ 3637828; АН 9483635;
АО 6152738; АЧ 9319346; АЦ 6620669; АФ 9880320;
ЯА 1855948; АЦ 8603752; АН 4580537; АИ 4950625;
АЧ 4049310; АЧ 2337706; АХ 7879881; АХ 4465607;
АХ 6012384; АЩ 3084070; АМ 7507567; АР 2023449;
АУ 9179742; АИ 1954056; АЧ 6928756; АХ 9810548;
АФ 8210230; АХ 2451445; АЧ 7573551; АГ 2377409;
АФ 6230997; АП 0244370; АМ 0435251; АТ 1869545;
АЧ 9403658; АУ 3656816; АС 0473780; АО 0102929;
АМ 4337642; АХ 8212759; АС 5387920; АТ 0351446;
АТ 5027874; АЩ 0789929; АП 2158008; АН 1285747;
АО 0454516; АЛ 4666511; АР 8451286; АУ 7055047;
АН 0121841; АЧ 9879684; АС 0422575; АЦ 0165695;
АЧ 7262195; АН 4394651; АН 4488224; АЧ 8820078;
АУ 1579497; АО 8217646; АЧ 1230496; АР 2679423;
АХ 5368416; АФ 5593493; АС 0191283; АР 0038647;
АО 2635227; АЦ 7785641; АН 5161736; АХ 5225606;
АЩ 0084453; АФ 3591639; АЧ 0743161; АЦ 2525805;
АЧ 4181461; АО 1638202; АТ 3991435; АТ 5797826; АЧ
0727952; АЦ 7616228; АС 6319280; АН 1099968; АУ
5529868; АЦ 4268814; АХ 8190437; АХ 8190436; АС
5493351; АУ 7026413.
– 1 бр. пачка със 100 бр. банкноти – номинал
10 лв., със стикер на ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон
Бургас, със следните номера: АЦ 9842960; АН 1419705;
АХ 0592198; АР 1877573; АТ 8182472; АХ 6197778;
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АТ 9839069; АЧ 4636416; АФ 3598581; АМ 2956250;
АС 2466642; АЛ 5468090; АП 1742187; АТ 7118696;
АЧ 8402393; АЧ 9966739; АУ 0142864; АО 6115130;
АЧ 7584106; АС 5862795; АС 9938173; АЧ 4856226; АЧ
9546574; АЦ 0497174; АЧ 9994085; АЧ 1144251; АХ
7433025; АП 1502480; АЦ 8509041; АФ 2925006; АЩ
0099857; АФ 6521262; АС 4161874; АФ 8600143; АХ
5358295; АЦ 6413259; АФ 0133198; АЧ 7092712; АЦ
9601228; АЦ 6132636; АН 4650956; АЦ 8629141; АФ
8071447; АТ 1674336; АТ 7574139; АЧ 2371637; АЩ
0471916; АФ 2897640; АХ 3378287; АХ 8272685; АП
7029450; АМ 0197460; АХ 6269597; АФ 7837379; ЯА
1781122; АФ 0823590; АС 4977827; АТ 8394791; АХ
1604586; АЦ 8387245; АС 7490152; АЧ 0394181; АЕ
7779574; АЦ 2786488; АН 6354862; АЩ 1289014; АО
1899052; АМ 4984090; АЦ 1575858; АС 4520644; АТ
7172053; АН 1135294; АХ 9022213; АС 8375995; АЧ
4458008; АФ 8559228; АО 5471195; АЦ 1075637; АН
9570002; АЦ 4970499; АЧ 1888847; АФ 5654222; АФ
9624102; АУ 5893325; АЧ 4089615; АЧ 3339818; АС
2204052; АЧ 7648581; АП 3874244; АТ 7453454; АЧ
7387955; АУ 0711298; АЛ 1185001; АУ 6439390; АЦ
8060569; АЧ 5296884; АЩ 3076518; АО 8734287; АХ
2454401; АХ 9131615.
– 1 бр. пачка със 100 бр. банкноти – номинал
10 лв., със стикер на ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон
Бургас, със следните номера: АЦ 9366679; АЦ2261396;
АТ 1511924; АП 6266686; АЦ 6101615; АЦ 6503038;
АС 4008705; АЧ 7988982; АЧ 0637101; АФ 9602401;
АХ 2655808; АС 4585010; АЧ 4607785; АЧ 9119786;
АЧ 8067412; АН 56566006; АФ 9263582; АР 0836852;
АФ 8171011; АЦ 1013694; АХ 6268858; АЦ 9602974;
АЦ 9878396; АЦ 4877478; АН 6048580; АЦ 3672134;
АХ 9029913; АП 1640058; АО 2028343; АС 4014088;
АЧ 1148340; АФ 0140888; АН 1292650; АХ 5703771;
АТ 5224997; АЦ 4151140; АХ 5958396; АУ 7208864;
АС 2387928; АУ 0814073; АП 1611147; АЧ 4351755;
АЦ 1796891; АН 4320113; АТ 7076405; АХ 9752502;
АХ 4662415; АУ 5411910; АХ 5625461; АЦ 9460171;
АИ 0027635; АЧ 9959892; АЦ 8067864; АО 2047536;
АЛ 1686489; АЧ 6988964; АЧ 3076915; АУ 0463527;
АН 6941104; АХ 6265105; АТ 4189511; АЧ 9492998;
АП 5521038; АП 1544607; АП 9093082; АЧ 1069556;
АЧ 5128950; АЧ 4731051; АП 9609472; АЦ 1614514;
АЧ 6616680; АР 1722464; АП 4835495; АП 6242464;
АП 0505989; АН 9443205; АВ 4566775; АЧ 0810349;
АЦ 7584518; АН 3167858; АК 2258759; АФ 5661392;
АХ 6356264; АП 2137398АЧ 2649934; АЦ 4538417;
АМ 9374184; АГ 7970213; АУ 0914917; АЦ 6835538;
АТ 3116350; АЦ 4659928; АЧ 8924432; АР 8321821;
АЧ 6366460; АЦ 5942895; АС 2569956; АО 2759677;
АП 9122013; АФ 5657345.
– 1 бр. пачка със 100 бр. банкноти – номинал
10 лв., със следните номера: АУ 9754976; АП 1508278;
АФ 3292991; АН 5814566; АЦ 0203240; ЯА 1118364;
АЦ 5263296; АО 9091813; АФ 2322058; АЧ 5957543;
АУ 7535506; АЦ 9488292; АХ 1284574; АХ 3265771;
АЧ 7623612; АП 1028147; АМ 0794312; АН 4203106;
АС 2232077; АС 1978583; АФ 5703836; АФ 4423533;
АН 9785774; АХ 2573183; АЧ 4505576; АФ 4518379;
АП 2047856; АО 0603202; АЧ 8341824; АЦ 0023566;
АР 4363080; АЦ 9601810; АТ 0237322; АС 2017010;
АХ 8052390; АО 6400776; АЩ 3075082; АУ 4887806;
АЦ 0339955; АТ 9300185; АН 9910792; АХ 2479960;
АЧ 7393937АУ 1178244; АЦ 0220781; АФ 2789844;
АН 4788773; АЩ 0264039; АФ 6293149; АХ 1307283;
АХ 4828535; АЧ 0366771; АН 9555545; АП 2159809;
АЦ 5267686; АХ 7847749; АЧ 3439202; АМ 6158329;
АЛ 4887249; АХ 3726402; АЦ 9950208; АН 6134607;
АЦ 2395769; АХ 8084681; АЧ 7201738; АН 9817165;
АУ 1922221; АЧ0838510; АУ 2994111; АС 6034867; АЕ
1532918; АО 1063665; АП 2095471; АФ 3016616; АХ
6182705; АП 2095470; АФ 8141787; АВ 3987673; АО
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1495924; АФ 4465153; АЧ 6944685; АО 1660648; АУ
3760974; АТ 4816110; АП 2150107; АЧ 5852339; АС
1390249; АН 6295266; АЦ 4663451; АД 5802264; АТ
5441599; АЦ 0068572; АТ 0846390; АМ 4409976; АР
2571189; АУ 7492565; АУ 9150659; АФ 5713784; АК
3979528; АП 6234476.
– 1 бр. пачка със 100 бр. банкноти – номинал
10 лв. със следните номера: АП 9369615; АЦ 8209872;
АЛ 8998294; АТ 2207181; АФ 7893074; АЦ 3358636;
АП 5171366; АЦ 7798960; АЩ 3074744; АГ 9547421;
АЦ 5932117; АМ 5620311; АТ 1771050; АХ 5959852;
АЩ 2784080; АС 3336895; АТ 3710423; АО 7150411;
АФ 2908582; АР 0721776; АХ 8054922; АТ 7099070;
АЦ 4921665; АЛ 4813944; АФ 3094725; АН 0493083;
АЧ 7290710; АУ 6827945; АЦ 8597953; АФ 6043799;
АХ 9084250; АК 3414626; АЧ 5761251; АП 2957510;
АТ 1347545; АТ 3722070; АЧ 3148793; АЦ 5807932;
АН 6209842; АП 2158492; АН 5819619; АФ 1638304;
АО 2194585; АУ 1564322; АД 0180726; АМ 2443526;
АУ 7292678; АФ 7837237; АЦ 6061210; АХ 8055926;
АН 1757293; АЦ 4570058; АЧ 1694720; АХ 7647262;
АЧ 7537787; АЦ 5946730; АУ 3855817; АЧ 2156200;
АФ 0818814; АХ 8711394; АТ 2002357; АФ 5969087;
АФ 9862098; АЧ 1232223; АН 6609299; АР 1536038;
АФ 2239040; АС 4040061; АТ 4506691; АМ 2407521;
АХ 8507651; АЛ 6404120; АП 4945407; АТ 6704125;
АП 0641276; АТ 1787261; АФ 4301186; АЦ 8565225;
АЧ 4488950; АТ 1323217; АН 0389447; АХ 5894467;
АУ 0565915; АЦ 0963485; АП 9324883; АХ 1459461;
АО 3842725; АХ 3407631; АС 0566339; АЦ 4448994;
АУ 4666892; АФ 3139764; АП 9704539; АХ 6158220;
АУ 2242321; АД 3748141; АЦ 5903782; АС 1955979;
АТ 3687829; АП 1683285.
– 1 бр. пачка със 100 бр. банкноти – номинал
20 лв., със следните номера: АЦ 1222326; АС 3417297;
АН 0203933; АФ 8655405; АР 2994535; АГ 6357063;
АХ 4300959; АХ 1517576; АН 3542875; АП 3567282;
АФ 9466450; АФ 4073032; АХ 7691147; АХ 7596688;
АР 1779097; АФ 0464219; АЛ 1265217; АМ 9983485;
АЦ 0368952; АХ 8448156; АУ 7491309; АТ 1189310;
АО 7461144; АМ 0766962; АС 4658671; АП 9385463;
АК 1050780; АП 8492201; АМ 7531652; АХ 0919234;
АТ 623698; АТ 9545301; АМ 1771055; АХ 5501547; АК
7335664; АР 5656968; АР 7765072; АМ 0560089; АМ
1506998; АМ 9262308; АУ 3332856; АГ 3783852; АР
2446237; АП 7003489; АП 3944788; АМ 1045067; АФ
7525093; АО 7131765; АХ 0225712; АТ 2988988; АЛ
5897088; АХ 8538775; АУ 8860701; АФ 2194549; АЛ
4664673; АЦ 1134453; АФ 5668372; АХ 2534016; АФ
7773372; АР 9075740; АТ 6587533; АР 3204034; АФ
1372047; АР 4157090; АГ 1167844; АХ 8175244; АЛ
4367495; АП 7600721; АЦ 3117871; АА 0628272; АС
5565673; АХ 0613671; АУ 2852504; АП 0812085; АФ
3514329; АО 8530942; АП 1360511; АФ 1314488; АМ
1930011; АХ 5707652; АП 8816970; АС 7500985; АР
2450079; АО 6032808; АФ 0395145; АФ 7225729; АТ
5160646; АФ 3985703; АТ 0037203; АС 6554672; АХ
8426056; АУ 0156101; АЕ 8397053; АТ 8606852; АМ
3788421; АР 9556632; АС 7662912; АП 8013867; АУ
9793521; АМ 0428215.
– 1 бр. пачка със 100 бр. банкноти – номинал
20 лв., със следните номера: АУ 2246832; АФ 5335535;
АУ 4480213; АТ 3471678; АО 8139062; АТ 0419287; АУ
0171867; АМ 6361101; АП 1864761; АТ 7099606; АП
2505608; АТ 1930572; АО 5398542; АБ 8631350; АХ
0942084; АХ 0145321; АХ 0258521; АС 0267643; АН
9857577; АФ 8551785; АК 9073819; АТ 9100241; АФ
1376003; АО 8006558; АФ 8655189; АП 2990860; АФ
7643041; АФ 7067119; АП 6567087; АФ 7628430; АР
3391978; АУ 1337002; ЯА 3527629; АХ 8875676; АМ
5998442; АЛ 8971209; АФ 0007909; АФ 7940947; АК
7142600; АХ 2213435; АУ 7959692; АФ 9299676; АФ
8839322; АХ 9948862; АО 3907948; АС 2401373; АУ
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2461660; АХ 2054451; АХ 0148858; АХ 4667566; АФ
1214026; АР 0919430; АФ 8048469; АЦ 0968933; АЗ
0190403; АП 1196964; АО 7552651; АС 6218747; АО
9054336; АК 6322813; АУ 8961787; АО 9727608; АУ
2026698; АМ 7391537; АФ 7613766; АР 8525760; АП
4622662; АП 9771535; АФ 1948054; АК 8456263; АХ
5396974; ЯА 2037393; АУ 2050527; АУ 3033791; АХ
9211268; АУ 9233403; АФ 0613776; АУ 4358177; АН
9019741; АМ 8541122; АР 0351941; АП 2904238; АН
0750588; АФ 0183646; АФ 0827184; АР 3404629; АР
3026432; АФ 8353026; АТ 0040980; АХ 9583478; АР
2096868; АН 1008605; АЦ 1703469; АТ 9130986; АЛ
1430691; АП 4089189; АХ 9676612; АЛ 6780102; АИ
0121639; АФ 1967877.
– 1 бр. пачка, съдържаща 5 бр. банкноти – номинал 20 лв., със следните номера: АХ 2392718; АС
2942260; АР 7581005; АР 4415799; АС 4127639, както
и 28 бр. банкноти – номинал 50 лв., със следните
номера: ББ 0503348; АЗ 7355125; ББ 3413241; ББ
2719832; ББ 3641227; АЕ 6193427; ББ 3154155; АЕ
5258269; ЯА 0920504; АИ 9987796; АЕ 8043223; АИ
1416078; АА 4980038; АД 7687928; ББ 2648918; АЕ
9369350; АЗ 7723052; АВ 3943135; АА 4382986; АБ
4312134; БА 8142432; АИ 8350235; АЕ 4702569; АЗ
1020480; АИ 5161337; БА 5654591; ББ 3431783; БА
0262345.
– 1 бр. пачка, съдържаща 150 бр. банкноти – номинал 20 лв., със следните номера: АФ 9983261;
АУ 4664080; АХ 3703567; АХ 3703566; АР 7306763;
АМ 0536633; АП 4940050; АС 4230422; АС 6029115;
АХ 1921475; АХ 1459995; АФ 5407629; АЦ 1080647;
АХ 9107203; АЛ 6259904; АП 7180886; АР 4624079;
АС 9150384; АП 6556281; АО 1454123; АЕ 1044537;
АХ 9607014; АХ 7620251; АО 3055492; АФ 2532648;
АХ 3742676; АФ 8284333; АФ 9912067; АТ 0947525;
АО 1609684; АР 1522685; АУ 8821572; АХ 4085052;
АТ 9156208; АИ 6255878; АС 7151049; АО 5761719;
АФ 1400381; АН 0343436; АТ 4714571; АФ 5260792;
АТ 9925601; АП 2298394; АТ 3398153; АТ 9381526;
АФ 6800412; АО 9575974; ЯА 3292992; АТ 9484988;
АС 7121756; АО 3107551; АУ 0078139; АО 7219123;
АХ 5047527; АМ 2569592; АХ 3756505; АС 5029634;
АХ 0950569; АС 4278150; АТ 6610073; АУ 5486402;
АО 5326726; АФ 0568742; АН 2810039; АУ 4116472;
АН 9030543; АУ 2345569; АК 4959101; АУ 8960002;
АР 9699370; АП 6406116; АХ 7154362; АР 7238372;
АТ 3259236; АЦ 2358292; АЦ 2904999; АЗ 4485923;
АУ 4205057; АУ 5811530; АП 9367681; АС 7294455;
АР 1340946; АЦ 1361251; АП 9706212; АФ 6854977;
АК 6161990; АХ 3064401; АФ 8418159; АТ 9331969;
АМ 3591978; АС 9971722; АР 6213114; АУ 2222094;
АХ 8733301; АН 1212579; АХ 4892051; АЛ 1373150;
АФ 1673698; АО 9429093; АЦ 1480050; АЦ 2537974;
АН 3208198; АТ 9270196; АК 9466647; АФ 1878630;
АФ 7745028; АП 6798262; АХ 1153242; АП 8305062;
АЗ 3679507; АС 8833540; АИ 9320044; АМ 3927779;
АР 9512157; АТ 5371873; АХ 5156665; АХ 8633246;
АП 1732732; АЛ 6820876; АФ 2408715; АХ 2320091;
АУ 3916313; АТ 6914939; АИ 6311333; АС 9279490;
АЦ 0893480; АП 5904602; АТ 7094983; АУ 5603647;
АУ 1312852; АК 7502914; АТ 4075428; АВ 1413583;
АС 0711528; АП 5174125; АК 4946515; АР 3943757;
АУ 0089612; АО 7116683; АФ 6540441; АТ 3925424;
АС 9533008; АУ 7075758; АФ 9395268; АМ 0198304;
АП 7581447; АТ 0029193; АТ 2019013; ЯА 2785276;
АЕ 4944892.
– 1 бр. пачка, съдържаща 60 бр. банкноти – номинал 50 лв., със следните номера: АЗ 3272531;
АИ 5800405; АЗ 8391969; АЗ 9654456; БА 2626528;
ББ 0007074; БА 4278097; АИ 4622193; АИ 9939380;
ЯА 1150822; БА 6176055; ЯА 1045213; АВ 6920807;
АИ 8533019; АА 5686104; АГ 6439711; АЕ 6190667;
АЗ 4832136; БА 6240709; АГ 2816964; АД 5704712;
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АИ 1897770; АИ 7451622; БА 5843239; АД 5758278;
АЗ 1550748; АИ 6755245; АИ 7451620; АБ 1055442;
АЗ 4822595; АИ 1838818; АИ 8976175; АБ 2561970;
АГ 4871495; АЗ 5333122; АА 9344168; АБ 2034726;
АИ 6654287; АЕ 3336571; БА 6026229; АВ 0402628;
АД 6645613; АГ 6934242; АГ 0004825; АЕ 8625416;
АИ 6551755; ББ 1774109; АЗ7651386; ББ 4092476; ББ
0495542; АИ 5392634; ББ 4209119; АЗ 9886582; АЗ
5761193; АД 8230786; БА 2830566; АИ 8743116; АИ
9600735; АИ 4579188; АЕ 1070987.
– 1 бр. пачка, съдържаща 100 бр. банкноти – номинал 10 лв., със следните номера: АР 4699724;
АЧ 3112026; АН 9504365; АУ 0143036; АМ 6433702;
АТ 1722468; АЦ 1251073; АЕ 6156611; АН 7335494;
А А 6125473; АМ 9043259; АЧ 5489499; АР 0541218;
АС 4263449; АС 3112103; АЧ 6325310; АЧ 0052477;
АЧ 1790735; ЯА 1921905; АЧ 1176263; АГ 1497593;
АЧ 8505747; АЧ 4961524; АУ 4766834; АО 3291790;
АТ 4768735; АЦ 5499547; АО 7966546; АО 7983357;
АС 2331143; АИ 6020069; АТ 1909647; АР 2113242;
АН 9289823; АЧ 2272687; АХ 9213900; АО 3519525;
АС 1519988; АЧ 1130038; АК 4913262; АЦ 5517582;
АЩ 6487357; АЦ 2427575; АЕ 6932576; АЧ 9830209;
АУ 1979959; АР 1686808; АО 3225180; АФ 6472872;
АМ 4062783; АТ 2160213; АЧ 2796459; АН 4461160;
АХ 2366081; АУ 7684910; АС 1945175; АМ 6927158;
АХ 2435995; АЦ 3256711; АФ 5842546; АЧ 4437718;
АХ 4437435; АО 4225719; АХ 4075821; АФ 4227450;
АЧ 6847514; АР 8470043; АЦ 5696348; АС 5533197;
АС 3770009; АЩ 0464103; АХ 5557064; АЧ 6212313;
АЦ 1546425; АФ 0635120; АЦ 1399527; АС 8206638;
АЩ 0570220; АП 4923864; АО 1295110; АС 9145359;
АЩ 3075436; АК 6700222; АМ 6469435; АМ 2757895;
АН 0227943; АП 3316567; АХ 4741361; АС 4665970;
АЧ 3099747; АМ 7074467; АФ 2234191; АУ 9083518;
АЧ 2179241; АН 0949938; АП 1441831; АН 0947900;
АЩ 0699343; АЦ 8013518; АХ 9482810.
– 6 бр. банкноти с номинал 100 щатски долара, със следните серийни номера: АА 2246465 В;
FF 83374495 B; НЕ 51645769 А; АВ 28620030 Х; АВ
40496720 V; АВ 24525307 Т.
– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“ с
ДК № РВ2060АН, рама №WAUZZZ8DZVA039929,
двигател №ADR197840, цвят – сив металик, собственост на Живко Георгиев Киренски.
– Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е220
ЦДИ“ с ДК № РВ9897АР, рама № WDB2110061A633655,
двигател № 64696130265145, цвят – светлосив металик, собственост на Живко Георгиев Киренски.
– Сумата от продажбата на недвижим имот с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 63, том 37, дело № 8832/1999 г., от 18.Х.1999 г.,
вписан в Службата по вписванията – Пловдив, в
размер 11 634 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 142, том 56, дело № 13873/2008 г. от
27.VІ.2008 г., вписан в Службата по вписванията – Пловдив, в размер 190 890 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 22, том 5, дело № 946/2005 г., от 25.І.2005 г.,
вписан в Службата по вписванията – Пловдив, в
размер 67 652 лв.
В случай че съдът не уважи иска по чл. 10 във
връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД, предявен по
пазарната стойност на отчужденото имущество
(недвижими имоти), то под условията на евентуалност предявяваме иск с цена, изчислена въз основа
на стойността, материализирана в нотариалните
актове, както следва:
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– Сумата от продажбата на недвижим имот с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 63, том 37, дело № 8832/1999 г., от 18.Х.1999 г.,
вписан в Службата по вписванията – Пловдив, в
размер на 7349,80 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 142, том 56, дело № 13873/2008 г. от
27.VІ.2008 г., вписан в Службата по вписванията – Пловдив, в размер 38 808,50 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 22, том 5, дело № 946/2005 г., от 25.І.2005 г.,
вписан в Службата по вписванията – Пловдив, в
размер 20 000 лв.
На основание чл. 7, т. 2 във връзка с чл. 6 и
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД да се направи искане за
обявяване на недействителност по отношение на
държавата сделката, с която проверяваното лице е
отчуждило чрез покупко-продажба собственото си
юридическо лице „Габи 1“ – ЕООД, ЕИК 825339863,
с Решение № 1510 от 1.ІІІ.1995 г. по ф. д. № 1286/95
на Пловдивския окръжен съд, със седалище и
адрес на управление Пловдив 4023, ж. к. Тракия,
Търговски комплекс срещу блок 96, притежаващо
в имуществото си следния недвижим имот – двуетажна нежилищна постройка със застроена площ 67
кв.м, получил постоянен градоустройствен статут в
недвижим имот – частна общинска собственост, в
Пловдив, район „Тракия“, а именно: празно дворно
място, цялото застроено и незастроено, с площ от
2380 кв.м, представляващо УПИ ІV – обществено
обслужващи дейности, кв. 1а, по плана на жилищна
група А-7, 8, ж. р. Тракия, одобрен със заповед
№ 208 от 29.VІІ.1977 г. и заповед № ОА-388 от
21.ІІІ.2001 г., при граници на имота: от изток – ул.
М. Герджиков, от запад – алея, от север – улица,
от юг – зеленина и паркинг, съгласно ситуационен
план от 5.ІІ.2001 г. на район „Тракия“, с договор
за продажба на дялове от търговско дружество от
14.VІІІ.2008 г. Живко Киренски продава притежаваните от него 50 дружествени дяла от капитала
на „Габи 1“ – ЕООД, всеки с номинал 100 лв. и
с договор за учредяване на безсрочно право на
строеж върху недвижим имот – частна общинска
собственост, от 26.ІІ.2003 г., вписан в Службата
по вписвани ята – Пловдив, под № 268, том 3
на 14.ІІІ.2003 г., Община Пловдив, и петдесетте
дружествени дяла от капитала на търговското
дружество, и недвижимият имот да бъдат отнети в
полза на държавата. Купувач по сделката е Георги
Тодоров Генчев.
В случай че съдът не уважи иска по чл. 7, т. 2 във
връзка с чл. 6 и чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД, предявен
за реално отнемане на отчуждените дружествени
дялове от търговското дружество „Габи 1“ – ЕООД,
ЕИК 825339863, и собственото му недвижимо имущество от проверяваното лице, то под условията
на евентуалност предявяваме иск по чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД за сумата от продажбата на 50 дружествени дяла от капитала на „Габи 1“ – ЕООД,
ЕИК 825339863, в размер 26 700 лв. и същата да
бъде присъдена в полза на държавата.
Всички заинтересовани лица могат да предявят
своите претенции върху посоченото имущество,
предмет на искането, чрез предявяване на иск по
реда на чл. 29 ЗОПДИППД в срок до 15.V.2010 г.
Първото съдебно заседание по делото ще се проведе
на 15.VІ.2010 г. в 9 ч. в Окръжния съд – Пловдив,
съдебна палата, бул. Шести септември 167.
1520
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2022 от
12.IX.2007 г. по ф.д. № 978/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Итос България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ул. Цар Самуил 18, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, лицензионни сделки, стоков контрол,
комисионни, складови и превозни сделки, лизинг,
търговско представителство и посредничество,
рекламни, хотелиерски (без случаите по чл. 2, т. 3
ТЗ), туристически, информационни, програмни,
хардуерни, импресарски или други услуги и продукти, сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Николай
Димитров Шамбуров.
47309
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2102 от
24.IХ.2007 г. по ф. д. № 1012/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Коректстрой“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково, ул.
Георги Кирков, бл. 49, вх. В, ет. 6, ап. 52, с предмет
на дейност: поддръжка, ремонт и сторителство на
пътища и съоръжения, консултантски услуги; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, таксиметрова и превозна дейност с товарни и леки автомобили и автобуси в цялата страна и в чужбина;
организиране на екскурзии в страната и в чужбина,
разкриване на ресторанти, снекбарове, аперитиви,
нощни увеселителни заведения, игротеки, интернет
клубове, търговия с хранителни стоки и разкриване
на магазини за тях, търговия с парфюмерийни и
козметични стоки и разкриване на магазини за тях;
комисионна, складова и лизингова дейност, посредничество, външнотърговски, импортно-експортни и
бартерни сделки, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Дарин
Златков Матушев и Николай Стратиев Колев и се
представлява и управлява от Дарин Златков Матушев.
47608
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2339 от
17.Х.2007 г. по ф. д. № 1014/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Акорн
Арабейнс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Драбишна, област Хасково, 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, продажба на течни горива, комисионни, складови, спедиционни, превозни, рекламни,
информационни и импресарски сделки, туризъм в
страната и в чужбина, счетоводни, консултантски и
проектантски услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
всякаква друга дейност, разрешена със закон, като
при необходимост за упражняване на съответната
дейност дружеството ще придобива необходимите
лицензи и разрешения. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Димитър Иванов Налбантов.
47609
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2415 от
29.Х.2007 г. по ф. д. № 1175/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Техноват“ – ООД, със
седалище и адрес на управление гр. Любимец, ул.
Христо Ботев 23, с предмет на дейност: производство
на стоки с цел продажба, търговско посредничество
и представителство, вътрешно- и външнотърговска
дейност, дейности по проектиране, изграждане,
поддръжка и експлоатация на инсталации за производство и пренос на слънчева, топлинна и електроенергия; проектантски, консултантски, счетоводни и
информационни услуги, услуги по поддръжка, експлоатация и ремонт на уреди, съоръжения, транспортни
средства и техника. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Аничка
Василева Колева и Кольо Георгиев Колев, които
го представляват и управляват заедно и поотделно.
47610
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2328 от
17.Х.2007 г. по ф. д. № 1135/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ивтранс
1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Одрин 8, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
спедиторска и транспортна дейност със собствени
или наети леки, лекотоварни и товарни автомобили,
превоз на товари с вагони, контейнери, ремаркета,
автомобили и други товарни средства в страната и
в чужбина, международен транспорт, внос, износ и
покупко-продажба на леки, лекотоварни и товарни
автомобили (нови и употребявани), автомобилни
части – консумативи, резервни части, гуми и аксесоари към тях, авторемонтни, автобояджийски,
автотенекеджийски, консултантски и сервизни услуги, автомивка, автопаркинг, автоморга, търговия
с петролни продукти; производство и покупка на
всякакви стоки или други вещи с цел продажба и
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни, складови, превозни и
лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски
(извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски
услуги, сделки с интелектуална собственост; покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, вътрешна и външна търговия, импорт, експорт, реекспорт, експлоатация на заведения
за обществено хранене, рекламни, маркетингови
услуги и всякаква друга дейност, незабранена със
закон и при спазване на нормативно установения
ред. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Георги Колев Георгиев.
47611
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2362 от
19.Х.2007 г. по ф. д. № 1147/2007 вписа еднолично
дру жество с ог раничена отговорност „ТС комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ул. Осми март 9, ет. 2, ап. 3, 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, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и консултантски услуги. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Тодор Костадинов Иванов.
47612
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2253
от 10.Х.2007 г. по ф. д. № 1088/2007 вписа еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Криста – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, ул. Кресна 19, ет. 3, ап. 9, с
предмет на дейност: строителство, проектиране,
вътрешен дизайн, ремонтни работи и реставрации
на жилищни,обществени, промишлени и селскостопански сгради, сделки с недвижими имоти, туристическа и туроператорска дейност; покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни лица,
транспортни, спедиторски, комисионни и складови
сделки, хотелиерски, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Кирил Илиев Стоянов.
47613
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2231 от
8.Х.2007 г. по ф. д. № 1081/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Трансспед
експрес“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Свила 2, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество; комисионни, спедиционни и
превозни сделки, вътрешни и международни превози на пътници и товари, автосервизни услуги и
фризьорско-козметични услуги (по смисъла на чл. 1,
т. 3 ТЗ), външнотърговска дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Борислав Варсамов Борисов.
47614
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2240
от 9.Х.2007 г. по ф. д. № 1111/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Санти
груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ул. Шести септември 4, 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,
менителници, записи на заповед и чекове, складови
и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, информационни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизингови сделки, строително-монтажна дейност и
услуги в страната и в чужбина; покупко-продажба
на ловно, спортно, пневматично и газово оръжие
(след разрешение), стоки и принадлежности за тях
от страната и чужбина по ред, установен със закон,
заведения за забавления – игри, разрешени със
закон; ремонт на машини, съоръжения и битова
техника, шивашки, дърводелски, автомонтьорски,
сервизни услуги; селскостопанска, горскостопанска,
ловностопанска и рибностопанска дейности – производство и реализация, посредническа, комисионна
и консултантска дейност, маркетинг, рекламна и
издателска дейност; производство, изкупуване, преработка, съхраненение и реализация на хранителни
и промишлени стоки и предмети за бита, кетеринг,
ресторантьорство и хотелиерство, търговско представителство, агентство и посредничество на български
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и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, туристическа дейност – тур
операторство и туристическо агентство, международен и вътрешен ловен туризъм, вътрешно- и
външнотърговска дейност – внос, износ и реекспорт
на стоки; транспортна дейност в страната и в чужбина – превоз на пътници и товари, комисионни и
превозни сделки, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Васил Петров Сантиров.
47615
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2106 от
24.IХ.2007 г. по ф. д. № 1023/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „И. Костов
импорт експорт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, ул. Антим I № 7, ет. 2, ап. 2,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство в страната и в
чужбина, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки
в страната и в чужбина, складови и лицензионни
сделки, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски сделки;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Делка Меранзова Костова.
47616
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2086
от 20.ІХ.2007 г. по ф. д. № 1017/2007 вписа еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Ико – 2000“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, ул. Одрин, бл. 23, вх. Б, ет. 1,
ап. 5, 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, складови и лицензионни сделки, стоков контрол; хотелиерски; ресторантьорски (след
получаване на съответния лиценз), туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, сделки с интелектуална
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг и услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Златина Николова
Стоилова-Тодорова.
47617
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2055 от
17.IХ.2007 г. по ф. д. № 991/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Сидабо“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Димитровград, ул. Волгоградска, бл. 4, вх. В, ет. 2,
ап. 4, с предмет на дейност: металообработване,
проектиране и конструиране на машини, машиностроене, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, хотелиерство, ресторантьорство,
туроператорска дейност, туристическа, агентска
дейност, предоставяне на допълнителни туристиче
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ски услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем;
строителство и извършване на отделни строителни
и монтажни работи (при спазване на изискванията на Закона за камарата на строителите и след
съответно вписване и издаване на удостоверение,
когато такова се изисква за съответната категория
строеж или строителни дейности, след създаване на
Централния регистър на строителите); комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, маркетингова, лизингова, консултантска
дейност, търговско представителство и посредничество, рекламни, информационни, програмни
и импресарски услуги, сделки с интелектуална
собственост. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Свилен
Димитров Георгиев.
47618
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2144
от 27.IХ.2007 г. по ф. д. № 1046/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Блу
арт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ул. Вършец 10, ап. 6, 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, превозни, складови,
лицензионни сделки и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски (извън случаите по чл. 2,
т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги; покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Венелин
Динков Иванов.
47619
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2107 от
24.IХ.2007 г. по ф. д. № 1025/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Дениз мебелс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ул. Одрин 10, 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 на
пътници и товари в страната и в чужбина, дистрибуторство, складови сделки, ресторантьорство
и хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ);
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос
и износ на стоки, строително-монтажна дейност,
рекламна и издателска дейност (като предприятие
по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ). Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Стоян Ружинов Борисов.
47620
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2125 от
25.IХ.2007 г. по ф. д. № 1035/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Д.Н.Л. БГ експрес“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ул. Ком 2, вх. Б, ет. 6, ап. 34, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
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производство, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни
сделки в страната и в чужбина, складови сделки,
външнотърговска дейност, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски (извън случаите по чл. 2,
т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни,
програмни инженерингови и импресарски услуги;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, строителство, строително-монтажни работи. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Цвятко Йорданов Цветилов.
47621
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2148 от
27.IХ.2007 г. по ф. д. № 1075/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Чаръкчията“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ул. Опълченска 15, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, разкриване и експлоатация на заведения за
обществено хранене и магазини, външнотърговска
дейност, експортно-импортни, бартерни и компенсационни сделки с български и чуждестранни
физически и юридически лица; производство на
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна,
складова и лизингова дейност, дейност на търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
превозна, хотелиерска (без тази по чл. 2, т. 3 ТЗ),
туристическа, организиране на компютърни, забавни
и занимателни игри, рекламна, информационна и
програмна дейност, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Веселин Иванов Димчев.
47622
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2200 от
3.Х.2007 г. по ф. д. № 1086/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „А и Н консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ж. к. Орфей 10, ап. 3, с предмет на дейност: финансово-счетоводна дейност – счетоводно
отчитане и съставяне на годишни, междинни и
други финансови отчети (по реда на ЗСч), финансово-икономическа и консултантска дейност,
мениджмънт, сделки с интелектуална собственост,
проектиране, инженерингова дейност, вътрешнои външнотърговска дейност, импорт и експорт,
търговско представителство, покупко-продажба на
стоки или други вещи в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова и
лизингова дейност, търговия със стоки за потребление, строителни материали и суровини, преработка
на селскостопански и млечни продукти, търговия
с хранителни стоки, безалкохолни и алкохолни
напитки, посредничество, превозна, транспортни
услуги, хотелиерска, туристическа, туроператорска,
рекламна, информационна, програмна, импресарска
дейност и агентство на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, ресторантьорство,
обществено хранене, кафетерия, сладкарство, аперитив, бар, дискотека, изграждане, монтаж и ремонт
на енергетично оборудване, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
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строителна и монтажна дейност на сгради, съоръжения и инсталации за тях, внос на всякакви МПС
и резервни части за тях и търговия с тях, сервизни
услуги по поддържане и ремонт на пътни превозни
средства, откриване и експлоатация на автомивки,
паркинги и мотели, разкриване на валутнообменни бюра, дейности, свързани със ЗКВВООБ (след
разрешение). Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Албена
Тодорова Караянева.
47623
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2145
от 27.IХ.2007 г. по ф. д. № 1047/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Теди
транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Димитровград, бул. Георги Сава Раковски 10, вх. Ж,
ап. 5, 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; покупка с цел продажба на
петролни продукти и техните производни, моторни
масла и авточасти (организирани под формата
на предприятие), автосервизни и авторемонтни
услуги, автомивка (организирани под формата на
предприятие); спедиционна, транспортна и таксиметрова дейност по превоз на пътници и товари в
страната и в чужбина (организирани под формата
на предприятие), дейност като автокъща за покупко-продажба на моторни превозни средства (организирани под формата на предприятие), търговско
представителство и посредничество. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Тодор Делчев Запрянов.
47624
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2105 от
24.IХ.2007 г. по ф. д. № 1022/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Хотели
груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ул. Антим I № 7, ет. 2, ап. 2, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство в страната и в
чужбина, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки
в страната и в чужбина, складови и лицензионни
сделки, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски сделки;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Стоян Илиев Костов.
47625
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2260 от
10.Х.2007 г. по ф. д. № 1100/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Еврострой
55“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ж. к. Бадема 8, вх. Б, ет. 5, ап. 42, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, 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,
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спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, лизинг, хотелиерски (извън случаите по
чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги (под
формата на предприятие съгласно чл. 1, ал. 3 ТЗ),
външнотърговска дейност (след разрешение). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Ерхан Ремзи Тасим.
47626
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2232 от
8.Х.2007 г. по ф. д. № 1082/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Адаса“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Димитровград,
ул. Трети март 14, ет. 2, ап. 6, 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 в страната
и в чужбина, лицензионни и складови сделки, стоков
контрол, хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3
ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги (всички под формата
на предприятие); покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, сделки
с интелектуална собственост, ресторантьорство, внос
и износ, строителна и монтажно-ремонтна дейност,
вътрешна и външна търговия, автосервизна дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Георги Димитров Георгиев.
47627
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2262 от
10.Х.2007 г. по ф. д. № 1114/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Фаай“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Шишманово,
област Хасково, 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 на пътници и товари
в страната и в чужбина, логистика, дистрибуторство,
складови сделки, ресторантьорство и хотелиерство
(извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ); покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки,
строително-монтажна дейност, рекламна, консултантска и издателска дейност (като предприятие
по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ). Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Фахри Хасан Дикме.
47628
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
13.XI.2007 г. по ф.д. № 912/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Снагезабаг“ – ЕООД (изписва се и на
английски език), със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Любен Каравелов 33, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажбата им в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни или други услуги, ресторантьорство, покупка, строеж, ремонт или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажбата им или
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отдаването им под наем, маркетингова дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представляващ Даян Мей Торн.
47911
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.XI.2007 г.
по ф.д. № 266/2005 вписа промяна за „Руве“ – ЕООД,
Шумен: допълва предмета на дейност с „посредническа дейност по наемане на работа в страната
и/или в чужбина и/или на моряци, център за
професионално обучение или информация и професионална ориентация”.
47912
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XI.2007 г.
по ф.д. № 777/20 03 вп иса п ромен и за „Ша нс
2003“ – ООД, Шумен: заличава Мехмед Ибрямов
Рафедов като съдружник и управител в дружеството;
вписва Гюлчер Мехмед Ибрям като съдружник и
управител в дружеството; вписва като управляващи и представляващи двамата управители Тунчер
Мехмед Ибрям и Гюлчер Мехмед Ибрям, които ще
представляват дружеството заедно и поотделно.
47913
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
13.XI.2007 г. по ф.д. № 913/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кар пет сървиз“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Шумен, ул. Родопи 17, вх. 2, ет. 5, ап. 30, с предмет
на дейност: управление и поддържане на автомивки
и автопаркинги, покупка, внос и продажба на леки и
тежкотоварни автомобили и резервни части за тях,
сервизна дейност, управление на автокъщи, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, външнотърговска
дейност, реекспорт, търговско представителство и
посредничество при сключване на застрахователни
договори, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически услуги, заведения за обществено хранене, търговия с хранителни продукти,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, управление
на агенции за недвижими имоти, търговия с билки
и ядки в суров и преработен вид, внос, шивашки
услуги, таксиметрови услуги, внос, износ и търговия
с текстилни и кожени изделия и металургия, бръснаро-фризьорски услуги, строително-ремонтни услуги,
търговия на едро и дребно с хранителни стоки, производство и търговия със селскостопанска продукция
и с алуминиева дограма, търговия с промишлени
стоки, полуфабрикати, суровини, материали, оборудване, транспортна техника, петрол и петролни
продукти и всякакви стоки, за които не съществува
изрична законова забрана, както и друга търговска
дейност по смисъла на чл. 1 ТЗ. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ
Петър Иванов Петров.
47914
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във вр ъ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решен ие о т
13.XI.2007 г. по ф.д. № 436/2003 вписа промяна за
„Мехатранс“ – ООД, Шумен: вписва промени в
дружествения договор съгласно протокол на ОСС
от 8.XI.2007 г.
47915
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Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
13.XI.2007 г. по ф.д. № 919/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Амбулатория за първична дентална помощ – групова
практика – Алба Дентал“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Шумен, ул. Христо Смирненски 1, ет. 2, ап. 9, с предмет на дейност: първична
извънболнична дентална помощ, консултации и
профилактика, медицински дейности и манипулации под техен контрол и отговорност, експертиза за
временна нетрудоспособност, дейности по здравна
промоция и профилактика, медицински дейности
и манипулации под техен контрол и отговорност,
експертиза за временна нетрудоспособност, дейности
по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи и имунизации, издаване на
документи, свързани с тяхната дейност, насочване
на пациенти за консултативна и болнична помощ,
лечение на болен в дома му, когато състоянието му
налага това, хоспитализация на пациенти в болницата, когато лечебната цел не може да се постигне
в амбулаторни условия или в дома на пациентите.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Ася Димитрова Байчева
и Лидия Димитрова Ненчева-Иванова, които го
представляват и управляват заедно и поотделно.
47916
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
6.XI.2007 г. по ф.д. № 904/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Юролес“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Ясенково, община Венец, област
Шумен, ул. Плиска 8, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
сделки с интелектуална собственост, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, проектиране и изпълнение на ново строителство, придобиване на терени,
ремонтни и инсталационни работи, проектиране,
конструктивна и технологична разработка на стоки,
съоръжения и резервни части от метал, пластмаса,
дърво и други суровини и материали, предприемачество и строителство, проектиране и изпълнение
на всякакви работи в областта на ремонтното
строителство, проектиране и изпълнение на земни
сондажи, поддържане, ремонт и експлоатация на ВК
и други съоръжения, проектиране и изпълнение на
пожарогасителни инсталации, товарно-разтоварни
услуги, пътнически и товарен таксиметров превоз,
сервиз на селскостопански машини и съоръжения,
услуги със селскостопански машини и съоръжения,
ремонт на машини и съоръжения, както и всякаква
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ
Мустафа Кадир Мустафа.
47917
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 643/2003 вписа промени за
„Мете Денизджилик“ – ООД, Шумен: вписва като
съдружници в дружеството Хайдун Деметгюл, Месут
Чорлу и Евгени Филипов Рангелов.
47918
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Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 14.XI.2007 г.
по ф.д. № 928/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Доктор
Валентина Ташева“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Шумен, ул. Дедеагач 8, вх. 1, ет. 8,
ап. 94, с предмет на дейност: индивидуална практика
за извънболнична дентална медицина. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ
Валентина Ташева Димитрова.
47919
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 927/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Снежи“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. Нови пазар, ул. Раковски 4, вх. 1,
ет. 4, ап. 6, 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, стоков контрол, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, както и всякаква
друга дейност, непротиворечаща на закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок,
с едноличен собственик на капитала, управител
и представляващ Снежана Величкова Величкова.
47920
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.XI.2007 г.
по ф.д. № 922/2007 вписва промени за „Флорес
Ве“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление в с. Иваново, община Върбица, област
Шумен, ул. Чавдар 2; дружеството ще се представлява и управлява от Верица Гьозева.
47921
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.XI.2007 г.
по ф.д. № 394/2001 вписа промяна за „Суаве“ – ООД,
Шумен: променя фамилното име на управителя
Виолина Христова Георгиева на Каменова.
47922
Шу м е н с к и я т о к р ъ ж е н с ъ д н а о с н о в а н и е
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 134/2007 вписва промени
за „Бин – ПХЕКС“ – ЕООД, Шумен: премества
адреса на управление на дружеството от Шумен,
ул. Христо Генчев 3, вх. 3, ет. 7, ап. 59, в Разград,
ж.к. Орел, бл. 23, вх. Ж, ет. 1, ап. 2.
47923
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.XI.2007 г.
по ф.д. № 923/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Лад
Пропърти“ – ЕООД (изписва се и на английски език),
със седалище и адрес на управление Шумен, ул.
Любен Каравелов 33, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажбата им
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни или други услуги, ресторантьорство, покупка,
строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажбата им или отдаването им
под наем, маркетингова дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ
Михаела Роджерс.
47924
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Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.XI.2007 г. по
ф.д. № 713/2003 вписа промени за „Екофрукт“ – ООД,
с. Каравелово, област Шумен: вписва промяна в правната форма на дружеството на „Екофрукт“ – ЕООД;
заличава като управител Радко Димитров Радев; вписва като управител на дружеството Иса Сали Феим.
47925
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 929/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Стройколукс Джабаров“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Шумен, ул. Мадара 7А, с предмет на дейност:
посредничество при сделки с недвижими имоти,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид,
търговия със селскостопанска продукция, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
лизингови, спедиционни и превозни сделки, издаване на менителници, записи на заповеди, чекове,
превоз на стоки и товари в страната и в чужбина
с товарен или лекотоварен автомобилен транспорт,
таксиметрова дейност, хотелиерски, туристически,
ресторантьорски и рекламни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, предприемачество и строително-ремонтни дейности, счетоводни услуги, козметични услуги,
дейност като дрогерия, международен транспорт и
туризъм, външнотърговски и външноикономически
сделки и други позволени със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Антон Маринов Джабаров и Димитричка
Стоилкова Джабарова и се представлява и управлява от Антон Маринов Джабаров.
47926
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
13.XI.2007 г. по ф.д. № 920/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Систера груп“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Шумен, пл. Оборище 37, с
предмет на дейност: рекламни и консултантски
услуги и комисионни сделки, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
строително предприемачество, пакетаж на бързооборотни стоки и хранителни продукти, търговско
представителство и посредничество, разработка,
разп рос т ранение и внед ряване на п рог рам ни
продукти, изграждане и поддържане на информационни системи, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, дърводелски и шивашки услуги,
строително-монтажна и ремонтна дейност, лизинг,
външнотърговска дейност, бартерни сделки и реекспорт, хотелиерство и ресторантьорство, откриване и
експлоатация на заведения за обществено хранене.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представляващ Силвия Николаева Ботева.
47927
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 21.XII.2004 г.
по ф.д. № 883/2004 вписа в търговския регистър
прехвърляне на предприятие с фирма „Иван Росенов” от Иван Росенов Николов на Детелина Дечкова
Драгиева-Николова и я вписа като едноличен търговец с фирма „Иван Росенов – Детелина Дечкова”.
47928
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Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2 от 16.XI.2007 г. по ф.д. № 774/2007 вписа промени за „Шумен плаза“ – ЕООД, Шумен: премества
седалището на дружеството от Шумен, бул. Симеон
Велики 2, в София, район „Средец”, ж.к. Яворов,
ул. Николай В. Гогол 6; заличава Блага Йосифова
Андреева-Иванова като управител на дружеството;
дружеството ще се представлява само от управителя Ханан Шрайтер; вписва нов учредителен акт
на дружеството; вписва като едноличен собственик
на капитала Плаза Сентърс Н. В.“, регистрирано
под № 33248324 в Търговската камара на гр. Амстердам, вписано на 8.VI.1993 г., със седалище гр.
Амстердам, Холандия.
47929
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 934/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Дукаджини“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Велики Преслав, ул. Борис Спиров 101, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
комисионни и превозни сделк и, хотелиерск и,
туристически услуги, селскостопанска дейност и
всякакви дейности и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представляващ Валон Гаши.
47930
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 932/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Рай“ – ЕООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление Шумен, ул.
Братя Миладинови 12, вх. Б, ет. 5, ап. 28, с предмет
на дейност: търговия с недвижими имоти, търговско
представителство, посредничество, агентство, комисионерство, маркетинг, лизинг, реклама, информация, хотелиерство и ресторантьорство, откриване
на увеселителни заведения за обществено хранене,
организиране на шоу-програми, видео- и звукозаписи, лек и товарен автомобилен таксиметров превоз
на пътници и багажи, външнотърговска дейност,
автотранспорт и сервизна дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ
Раймонда Тодорова Бояджиева.
47931
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 930/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Остпол“ – ООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление с. Веселиново,
община Смядово, област Шумен, ул. Брестова 58,
с предмет на дейност: организиране и реализация
на туристически дейности и услуги, производство,
заготовка, изк у п у ване, реа лизаци я, п рода жба
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид от
растителен и животински произход, хранителни
продукти и напитки, потребителски и промишлени
стоки и стоки за бита, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и по-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 9

средничество, комисионни, спедиционни, превозни
сделки и таксиметрови услуги, складови сделки,
хотелиерство и ресторантьорство, рекламни услуги,
строително-монтажна и ремонтна дейност, лизинг,
бартерни сделки и реекспорт, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и други дейности по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Карина Зигфридовна Ланг и
Хенинг Рюле, които го представляват и управляват
заедно и поотделно.
47932
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XI.2007 г.
по ф.д. № 508/2006 вписа промени за „Ферса“ – ООД,
Шумен: заличава Ферхан Шюкриев Ахмедов като
съдружник и управител на дружеството; вписва
пром яна в правноорганизационната форма на
дружеството от ООД в ЕООД.
47933
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XI.2007 г.
по ф.д. № 497/2005 вписа промяна за „Чолаков и партньори“ – ЕООД, което става „Партньори“ – ЕООД.
47934
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във вр ъ зк а с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решен ие о т
15.XI.2007 г. по ф.д. № 162/2006 вписа промени за
„Съни дел“ – ООД, Шумен: заличава Емил Иванов
Метев като съдружник, представляващ и управляващ дружеството; вписва Ангел Дончев Ангелов
като съдружник в дружеството; вписва нов адрес
на управление – Шумен, ул. Н. Вапцаров 8, вх. 4,
ет. 4, ап. 83; дружеството ще се представлява и
управлява от съдружниците Даниел Петков Петков
и Любомир Янакиев Асенов.
47935
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1581
от 13.VII.2007 г. по ф.д. № 99/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Трейсис травелс“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление с.
Симеоново, община „Тунджа”, област Ямбол, ул.
Драган Янков 5, с предмет на дейност: разкриване
на търговски обекти и увеселителни заведения,
ресторантьорски, хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, внос и износ, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни лица, комисионна, спедиционна,
превозна, складова и лизингова дейност и дейност
на търговско представителство, агентство и посредничество в страната и в чужбина, организиране на
външнотърговски и посреднически сделки, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, други дейности и услуги, разрешени
със закон, при спазване законовите изисквания за
лицензиране. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Робърт Сидней
Джеймс Дикинсън и Трейси Пак и се представлява
и управлява от управителя Робърт Сидней Джеймс
Дикинсън.
47284
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2524 от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 615/2003 вписа промени за
„Комнет Ямбол“ – ООД, Ямбол: вписва прехвърляне
на 770 дяла на стойност по 10 лв. от капитала на
дружеството от съдружника Георги Иванов Славов
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на Катя Иванова Славова; вписва заличаването на
Георги Иванов Славов като съдружник; вписва Катя
Иванова Славова като съдружник в дружеството.
49375
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2522 от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 849/2005 вписа промени за
„Баланс 37“ – ЕООД, Ямбол: вписва прехвърляне
на 50 дяла на стойност по 100 лв. от капитала на
дружеството от едноличния собственик Георги
Иванов Славов на Светослав Иванов Славов;
вписва заличаването на Георги Иванов Славов като
едноличен собственик и вписва Светослав Иванов
Славов като едноличен собственик на капитала
и управител; дружеството ще се представлява и
управлява от Светослав Иванов Славов.
49376
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2519 от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 66/2005 вписа промени за
„Текрис“ – ЕООД, Ямбол: вписва прехвърляне на
50 дяла на стойност по 100 лв. от капитала на дружеството от едноличния собственик Георги Иванов
Славов на Катя Иванова Славова; вписва заличаването на Георги Иванов Славов като едноличен
собственик и вписва Катя Иванова Славова като
едноличен собственик на капитала и управител;
дружеството ще се представлява и управлява от
Катя Иванова Славова.
49377
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 944 от
23.IV.2007 г. по ф.д. № 857/2006 вписа промени за „БГ
Дрийм Хоум“ – ООД, Ямбол: вписва прехвърляне
на 125 дяла на стойност по 10 лв. от капитала на
дружеството от съдружника Джулиет Луиз Ансуърт
на съдружника Станимир Иванов Сергеев и 125 дяла
на стойност по 10 лв. от капитала на дружеството от
съдружника Айдриън Дейвид Ансуърт на съдружника
Диана Тенчева Сергеева; вписва освобождаването
като съдружници на Джулиет Луиз Ансуърт и Айдриън Дейвид Ансуърт; вписва освобождаването като
управител на Джулиет Луиз Ансуърт; дружеството
ще се представлява и управлява от съдружника и
управител Станимир Иванов Сергеев.
49378
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 530
от 7.III.2007 г. по ф.д. № 750/98 вписа промени за
„Италтех“ – ООД, Ямбол: вписва прехвърляне по
85 дяла на стойност по 10 лв. от капитала на дружеството от съдружника „Италагри“ – ООД (рег. по
ф.д. № 166/2005 на СГС), на съдружниците Гинка
Тодорова Георгиева, Деньо Славов Панайотов и
Красимир Видев Калчев; вписва заличаването на
„Италагри“ – ООД, като съдружник в дружеството.
49379
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2188
от 11.Х.2007 г. по ф.д. № 631/99 вписа промени за
„ЗТКИ“ – ООД, Ямбол: вписва прехвърляне по 20
дяла от капитала на дружеството от съдружника
Динко Иванов Господинов на Красимир Атанасов
Боев и Александър Атанасов Боев; вписва освобождаване на Динко Иванов Господинов като съдружник
в дружеството и освобождаването му като управител; вписва като съдружници Красимир Атанасов
Боев и Александър Атанасов Боев; дружеството
ще се управлява и представлява от съдружниците
Атанас Колев Боев, Красимир Атанасов Боев и
Александър Атанасов Боев.
49380
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2319
от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 300/96 вписа промени
за „Иди“ – ЕООД, Ямбол: вписва прехвърляне на
500 дяла с номинална стойност 10 лв. от капитала
на дружеството от едноличния собственик Тошко Иванов Стоянов на Калоян Миленов Милев;
вписва освобождаване на Тошко Иванов Стоянов
като едноличен собственик на дружеството; вписва
Калоян Миленов Милев като едноличен собственик
на капитала; вписва промяна в адреса на управление – Ямбол, ж.к. Бенковски 2, ет. 8, ап. 29; вписва
промяна в предмета на дейност: производство на
стоки с цел продажба, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, складови, превозни
сделки, заложна къща и лизинг, превозни и сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, както и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон или друг нормативен акт (при
спазване на съответните разрешителни режими за
дейностите, за които са изискуеми); дружеството
ще се управлява и представлява от едноличния
собственик и управител Калоян Миленов Милев.
49540
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 2204
от 4.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 1886/93 на проверения, заверен и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Диосполис“ – ЕООД, Ямбол.
49541
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 2327
от 29.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 729/2004 на проверения, заверен и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Тритекс“ – ООД, Тополовград.
49542
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 488 от
1.III.2007 г. по ф.д. № 225/2002 вписа промени за
„Ергот“ – ООД, Ямбол: вписва прехвърляне на 50
дяла на стойност по 10 лв. от капитала на дружеството от съдружника Емил Цветанов Ревански
на Мария Стефанова Стефанова-Колева, 50 дяла
на стойност по 10 лв. от капитала на дружеството
от съдружника Георги Андонов Топчиев на Мария
Стефанова Стефанова-Колева, 200 дяла на стойност
по 10 лв. от съдружника Георги Андонов Топчиев на
Валентин Цветанов Ревански; вписва заличаването
като съдружник на Георги Андонов Топчиев; вписва
заличаването като управители на Георги Андонов
Топчиев и Емил Цветанов Ревански; вписва като
съдружници Мария Стефанова Стефанова-Колева
и Валентин Цветанов Ревански; вписва нов предмет на дейност: търговия с промишлени стоки в
първоначален, обработен или преработен вид в
страната и в чужбина, търговско представителство и
посредничество, строително проектиране, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и други дейности, разрешени със закон;
вписва промяна в наименованието на дружеството на „РК Еврострой“ – ООД; дружеството ще се
представлява и управлява от Валентин Цветанов
Ревански и Мария Стефанова Стефанова-Колева
заедно и поотделно.
49543
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1177 от
22.V.2007 г. по ф.д. № 607/2004 вписа промени за
„Пътстрой Комерс“ – ООД, Ямбол: вписва прехвърляне на 170 дяла на стойност по 10 лв. от капитала
на дружеството от съдружника Димитър Дойчев
Дойчев на Дойчо Димитров Дойчев, 105 дяла на
стойност по 10 лв. от капитала на дружеството
от съдружника Радка Милчева Дойчева на Дойчо
Димитров Дойчев, 75 дяла на стойност по 10 лв. от
съдружника Радка Милчева Дойчева на Мирослава
Дойчева Дойчева; вписва за съдружници Мирослава
Дойчева Дойчева и Дойчо Димитров Дойчев.
49544
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2103 от
1.Х.2007 г. по ф.д. № 704/2004 вписа промени за
„Диана хляб“ – ООД, Ямбол: вписва прехвърляне по
20 дяла от капитала на дружеството от съдружника
„Агро инвест България“ – ООД, Сливен, на Христин
Тодоров Димитров, на Георги Иванов Стоянов,
на Пенка Костова Тодорова, на Жана Минкова
Вълкова и на Ганка Косева Нейкова; заличава
като съдружник „Агро инвест България“ – ООД,
Сливен; вписва като съдружници Христин Тодоров
Димитров, Георги Иванов Стоянов, Пенка Костова
Тодорова и Жана Минкова Вълкова.
49545
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2216
от 15.Х.2007 г. по ф.д. № 407/2002 вписа промени
за „Гриф“ – ООД, Ямбол: вписва прехвърляне на
25 дяла на стойност 100 лв. от капитала на дружеството от съдружника Костадинка Петрова Костова
на Атанас Илиев Донев; вписва освобождаването
на Костадинка Петрова Костова като съдружник;
вписва Атанас Илиев Донев като съдружник в
дружеството.
49546
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2482 от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 36/2003 вписа промени за
„Дими“ – ЕООД, Ямбол: вписва прехвърляне на
всичките 500 дяла на стойност 10 лв. от капитала на
дружеството от Марияна Иванова Кабова на Пеньо
Пенев Василев; вписва заличаването като собственик
на капитала и управител на Марияна Иванова Кабова;
вписва като едноличен собственик на капитала на
дружеството Пеньо Пенев Василев; премества адреса
на управление от Ямбол, ул. Козлодуй 19А, в Ямбол,
ул. Странджа 81; дружеството ще се управлява и
представлява от Пеньо Пенев Василев.
49547
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХІ.2007 г. по
ф. д. № 8780/95 вписва промени за „Тера ин“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Лозенец”, бул. Симеоновско шосе
110 (комплекс „Макси”), бл. 4, ап. 7.
49682
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.ХІ.2007 г. по
ф. д. № 18172/97 вписва промени за „Стоков базар
Илиянци“ – АД: вписва като едноличен собственик
на капитала „Булреал“ – АД, представлявано от
Йосиф Блаошвили – изпълнителен директор; дружеството продължава дейността си като „Стоков
базар Илиянци“ – ЕАД; вписва нов устав, приет с
протоколно решение от 12.ХІ.2007 г. на едноличния
собственик на капитала; заличава като членове на
съвета на директорите Роланд Яковлевич Исаев и
Паата Зурабиевич Гамгонеишвили; вписва като
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членове на съвета на директорите Роберт Велих и
Гюнтер Букор; заличава като председател на СД
Паата Зурабиевич Гамгонеишвили; вписва като
председател на СД Давит Михайлович Коблиянидзе.
49683
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17905/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ейнджълс – 4“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец”, бул. Черни връх 23, вх. А, ет. 4,
ап. 8, с предмет на дейност: превоз на стоки и
товари, транспортни услуги, продажба на стоки
от собствено и чуждо производство, вкл. твърди
и течни горива, търговско представителство и посредничество, консултантска дейност, счетоводни
услуги, агентство, комисионни, складови, превозни
(в страната и в чужбина), лицензионни, лизингови
и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически услуги, наем, сделки от всякакъв
вид с недвижимо и движимо имущество, строеж
и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, както и всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Нина Николова
Маджарова и Владимир Борисов Василев, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
49684
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 18089/20 07 вписа в т ърговск и я регист ър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Инфра Ком 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец”, ул. Стефан
Караджа 7, с предмет на дейност: изграждане и
ремонт на пътища, градски комуникации и инфраструктурите около тях, производство на всякакви
строителни и инертни материали и изделия от тях
научноизследователска и инженерингова дейност,
придобиване, управление, оценка и продажба на
участия в български и чуждестранни дружества,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. с едноличен собственик на капитала
Весела Здравкова Стоименова, която го управлява
и представлява.
49685
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18088/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничен отговорност „АТП
лидер“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, ул. Бесарабия 114, с предмет на дейност:
проектиране, изграждане и ремонт на пътища,
мостове, мостови съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях, производство
на всякакви строителни и инертни материали и
изделия от тях, научноизследователска и инженерингова дейност, придобиване, управление, оценка
и продажба на участия в български и чуждестранни
дружества, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Антоанета Тодорова Панайотова, която
го управлява и представлява.
49686
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17544/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „ЛБИ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраж дане”, бул. А лександър Стамболийски
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47, партер, с предмет на дейност:проектиране на
сгради, съоръжения и инженерна инфраструктура,
строителство на граждански и промишлени обекти,
продажба на недвижими имоти, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни лица в страната
и в чужбина, маркетингова, рекламна, лизингова,
търговска дейност и услуги, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Любомира Любомирова
Славчева, която го управлява и представлява.
49687
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17331/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Адонай лимитид“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Славянска 18а, ет. 1,
ап. 6, с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти с цел продажба, покупко-продажба на недвижими имоти с цел ползването им
и отдаването им под наем, строителна и търговска
дейност, посредническа и консултантска дейност,
транспортни и спедиционни услуги, производство
и търговия на едро и дребно с продукти на леката
и тежката промишленост, продуцентска дейност в
областта на развлекателните програми, реклама,
всякаква друга, незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Даниел Стивън
Кимбугве Каджумба и се управлява и представлява
от управителя Рут Аннет Каджумба.
49913
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.XI.2007 г. по
ф.д. № 3644/2007 вписва промени за „Застрахователно дружество КД живот“ – АД: заличава като
изпълнителен директор Стефан Петров Стефанов;
вписва като изпълнителен директор Лилян Белшак;
дружеството ще се представлява от изпълнителния
директор Лилян Белшак.
49914
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16292/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Аквагруп 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на у правление Софи я, район „Младост“, ж.к.
Младост 4, бл. 430, вх. Д, ет. 2, ап. 137, с предмет
на дейност: търговия с риба и рибни продукти,
продажба на стоки от собствено производство,
консултантски услуги, производство, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, консултантски
услуги, складови сделки, стоков контрол, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Пламен Данчев Данчев, който го управлява и представлява.
49915
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17641/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Асет
плюс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, бул. Н. Вапцаров 25, с
предмет на дейност: изграждане, покупка, реконструкция и управление на недвижими имоти, както
и всякакви други търговски сделки, незабранени от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Ангелос Павлос Парасхакис, който го
управлява и представлява.
49916
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17589/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Лима
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ул. Скайлер 68, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно,
представителство, посредничество, консултантска
дейност, сделки с интелектуална собственост и
всякакви други, незабранени със закон дейности.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Пламен Митков Маринов, който го управлява и
представлява.
49917
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16908/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Югоизточни европейски
проекти“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, Национален дворец
на културата – административна сграда, ет. 14, офис
69, с предмет на дейност: строителство, разработване
и управление на проекти, консултантска дейност,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид,
външнотърговска дейност със стоки и услуги, производство на стоки с цел продажба, комисионни,
спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортна дейност в страната и в чужбина, сделки на
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, маркетингови сделки, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Аспарух Драганов Карастоянов, Петер Михалович
и Роман Квасничка и се управлява и представлява
от управителите Мартин Колев Велизаров, Петер
Михалович и Роман Квасничка, като всички техни
действия са валидни, ако са извършени от двама
от управителите, действащи заедно.
49898
Софийският градски съд на основание чл. 38,
т. 3 във връзка с чл. 41, ал. 3 ЗПП постановява
разпускане и прекратяване на политическа партия
„Българска Евродесница“, рег. по ф. д. № 6982/2000
при Софийския градски съд, представлявана от
председателя Ангел Георгиев Николов, с адрес на
управление София, ул. Връбница 2, ет. 1, ап. 4, по
иска на Софийската градска прокуратура по чл.
40, ал. 2 ЗПП.
1538

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Европейски център по управ
ление“, Софи я, на основание ч л. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
2.ІV.2010 г. в 7 ч. на адрес: София, ул. Г. Бенковски
10, при следния дневен ред: 1. приемане доклада
с отчета на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2008 г.; 2. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 8 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове. Всички документи във връзка със събранието ще бъдат на разположение на
членовете на посочения адрес.
1236
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10. – Централният съвет на Съюза на юристи
те в България, София, на основание чл. 23 и сл.
от устава на СЮБ и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание (ХVІІІ конгрес) на 26.ІІІ.2010 г. в 10 ч.
в сградата на СЮБ, София, ул. Пиротска 7, при
следния дневен ред: 1. информация за изминалия
период; 2. приемане на бюджет 2010 г.; 3. избор
на нови членове; 4. разни. По отношение на представителството от дружествата е определен – по 1
делегат на 15 души. От колективните членове – по
1 делегат с право на 3 гласа. При липса на кворум
на основание чл. 26 от устава на СЮБ и чл. 27
ЗЮЛНЦ конгресът ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите делегати.
1577
12. – Управителният съвет на спортен клуб
„Вива ски“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 22 от устава свиква редовно общо събрание на
6.IV.2010 г. в 10 ч., в София, район „Витоша“, 1434,
кв. Симеоново, ул. Босилек 53, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове на сдружението;
проект за решение – приемат се нови членове на
сдружението; 2. освобож даване на членове на
сдружението; проект за решение – ОС освобождава
членове на сдружението; 3. промяна в състава на
управителния съвет на сдружението; проект за
решение – променя се съставът на управителния
съвет на сдружението; 4. промяна в начина на
свикване на общо събрание на сдружението; проект
за решение – променя се начинът на свикване на
общото събрание на сдружението; 5. изменение и
допълнение на устава на сдружението и приемане
на нов устав; проект за решение – ОС приема нов
устав на сдружението, съдържащ всички изменения
и допълнения; 6. разни. Поканват се всички членове
или писмено упълномощени техни представители
да присъстват на общото събрание. Писмените
материали са на разположение на членовете в
управлението на сдружението всеки работен ден
от 10 до 16 ч.
1197
16. – Управителният съвет на БФ „Модерен
петобой“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно отчетно общо събрание на 7.IV.2010 г.
в 11 ч., в залата на ет. 5 на МФВС, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на БФМП през
2009 г.; 2. приемане на наредбата за провеждане на
държавните първенства за 2010 г.; 3. приемане на
проектобюджет на федерацията за 2010 г. и план за
дейността на БФМП през 2010 г.; 4. разни.
1232
12. – Управителният съвет на Българската
асоциация за външна политика (БАВП), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
БАВП на 8.ІV.2010 г., в 18 ч., в Конферентната зала
на хотел „Дитер“ в София, район Средец, ул. Хан
Аспарух 65, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за дейността на БАВП; 2. приемане на основни
насоки и програма за дейността на асоциацията; 3.
освобождаване на членовете на управителния съвет
Марин Райков Николов и Юрий Борисов Щерк
по тяхна молба и избор на нови членове на УС на
БАВП. Материалите за редовното провеждане на
общото събрание са на разположение на всички
членове в седалището на асоциацията в София,
район „Лозенец“, ул. Червена стена 46. 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.
1333
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2. – Управителният съвет на Дружеството за
защита правата на детето (ДЗПД), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
9.IV.2010 г. в 11 ч. на адрес: София 1000, ул. Ангел
Кънчев 2, ет. мецанин, зала 1, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на ДЗПД за изтеклия
период; 2. приемане на нови членове на сдружението; 3. промени в устава на ДЗПД; 4. промени в
управителния съвет; 5. избор на контролен съвет;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден 1 час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред. Регистрацията на делегатите ще се
извършва същия ден от 10 до 11 ч.
1489
20. – Управителният съвет на сдружение „Фиат
Форум България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на членовете на сдружението на 10.ІV.2010 г. в 10 ч.
в София, ж. к. Бели брези, бл. 21, вх. А, ап. 38, при
следния дневен ред: 1. приемане и изключване на
членове; проект за решение – ОС приема нови и
изключва стари членове на сдружението; 2. отчет
за дейността на сдружението през 2009 г., приемане
на годишните счетоводни отчети на сдружението;
проект за решение – ОС приема отчета за дейността на сдружението и годишния счетоводен
отчет за 2009 г.; 3. освобождаване от длъжност на
членовете на управителния съвет и председателя
на сдружението; проект за решение – ОС освобождава от длъжност членове на управителния съвет
и председателя на сдружението; 4. избор на нови
членове на управителния съвет и председател на
сдружението; проект за решение – ОС избира нови
членове на управителния съвет и председател на
сдружението; 5. освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет и председателя
за дейността им до 10.ІV.2010 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членове на
управителния съвет и председателя за дейността
им до 10.ІV.2010 г.; 6. приемане на нов бюджет на
сдружението за 2010 г.; проект за решение – ОС
приема нов бюджет на сдружението за 2010 г.; 7.
промени в устава на сдружението; проект за решение – ОС приема промени в устава на сдружението; 8. избор на главен национален координатор
на сдружението; проект за решение – ОС избира
главен национален координатор на сдружението; 9.
определяне на размера на имуществената вноска за
2010 г.; проект за решение – ОС определя размера
на имуществената вноска за 2010 г.; 10. приемане
на платформа за развитие на сдружението през
2010 г.; проект за решение – ОС приема платформа
за развитие на сдружението през 2010 г. Материалите по дневния ред са на разположение на всички
членове в седалището на сдружението в София,
ж.к. Бели брези, бл. 21,вх. А, ап. 38. Членовете на
сдружението имат възможност да се запознаят с
тях всеки работен ден от 9 до 18 ч. Поканват се
всички членове да вземат участие лично или чрез
писмено упълномощени от тях лица. На основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието се
отлага с един час и се провежда на същото място
и при същия дневен ред и е законно независимо от
броя на присъстващите редовни членове.
1238
20. – Управителният съвет на сдружение „Фе
дерация Грижа за бездомните кучета“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо
събрание на сдружението на 11.ІV.2010 г. в 13 ч. в
София, бул. Черни връх 46, ет. 2, ап. 6, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
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през 2009 г.; 2. финансов отчет за 2009 г. и приемане на бюджета за 2010 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет за
2009 г.; 4. избор на нов управителен съвет; 5. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същия адрес и при същия дневен ред.
1303
10. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Национална асоциация на домоуправителите в
Република България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 12.ІV.2010 г. в 10 ч. в София, ж. к.
Красно село 210, вх. Б, ет. 3, ап. 25, при следния
дневен ред: 1. освобождаване от длъжност на управителя Мартин Емилов Димитров; 2. промяна
на управителния орган на сдружението; избор на
членове на управителния съвет; 3. приемане на нов
устав на сдружението; 4. приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2009 г.; 5. приемане
на отчета за дейността на сдружението за 2009 г.;
6. разни. 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.
1239
12. – Управителният съвет на Българско обе
дение по таекуондо „Похион“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението по своя инициатива на 12.ІV.2010 г.
в 10 ч. в седалището на сдружението в София, кв.
Орландовци, бл. 5, ап. 2, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността през периода 2006 г. – 2010 г.;
2. избиране на нов състав на управителния съвет
за следващия мандат.
1360
15. – Управителният съвет на асоциация „Бъл
гарски дивеч“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква своите членове на редовно общо събрание
на асоциацията на 12.IV.2010 г. в 18 ч., в София, ул.
Цар Борис III 41, в конферентната зала на хотел
„Форум“, при следния дневен ред: 1. отчет за дейнотта на асоциацията за 2009 г.; 2. финансов отчет
на асоциацията за 2009 г.; 3. приемане на програма
за основните насоки на дейността на асоциацията
за 2010 г.; 4. определяне на бюджет на асоциацията
за 2010 г.; 5. приемане на нови членове; 6. разни.
Поканват се членовете на асоциация „Български
дивеч“ лично или чрез изрично упълномощени
от тях лица да участват в работата на общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден 1 час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред. Материалите са на разположение в
седалището на асоциацията на адрес София, бул.
Васил Левски 31, ет. 1.
1299
25. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Национално бюро на българските
автомобилни застрахователи“ (НББАЗ), София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на членовете си на 13.ІV.2010 г. в 10,30 ч.
в София, ул. Калоян 6, ет. 3, хотел „Рила“, зала
„Адакта“, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчетния доклад на УС за дейността на НББАЗ и
годишния финасов отчет на сдружението за 2009 г.;
2. приемане на одиторския доклад за 2009 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на управителния
съвет за дейността им през 2009 г.; 4. приемане на
бюджета на НББАЗ за 2010 г.; 5. избор на регистриран
одитор за 2010 г.; 6. разни.Материалите, свързани
с дневния ред на събранието, са на разположение
на членовете в офиса на сдружението на ул. Граф
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Игнатиев 2, ет. 2, 14 дни преди датата, на която е
свикано събранието. Поканват се представители на
всички членове или техни писмено упълномощени
представители да вземат участие в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1301
5. – Управителният съвет на сдружение „Спор
тен клуб БОИЛ“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 14.ІV.2010 г. в
12,30 ч. в салона на сдружението в София при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружение
„СК БОИЛ“ за 2009 г.; 2. определяне на комисия,
която да преговаря с мобилните оператори за
сключване на договор за предоставяне на мобилни
услуги; 3. разни.
1411
15. – Управителният съвет на Училищното на
стоятелство на 107 основно училище „Хан Крум“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на настоятелството на
14.ІV.2010 г. в 18 ч. в сградата на 107 ОУ „Хан Крум“,
София, район „Лозенец“, ул. Димитър Димов 13,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
УН на 107 ОУ „Хан Крум“ за изминалия период; 2.
приемане на нови членове на УН; 3. избор на ново
ръководство на училищното настоятелство – управителен съвет на УН; 4. приемане на програма за
работа за следващия отчетен период.
1294
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Национална асоциация по коневъдство“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава свиква общо
събрание на сдружението на 16.ІV.2010 г. в 11 ч., в
София, хотел „Централ Форум“, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
през 2009 г.; проект за решение – ОС приема и одобрява отчета на управителния съвет за 2009 г.; 2.
приемане и одобрение на годишния счетоводен отчет
на сдружението за 2009 г.; проект за решение – ОС
приема и одобрява годишния счетоводен отчет на
сдружението за 2009 г.; 3. приемане на бюджет и щат
на сдружението за 2010 г.; проект за решение – ОС
приема и одобрява бюджет и щат на сдружението
за 2010 г.; 4. промени в устава на сдружението; 5.
освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет на сдружението за дейността им
през 2009 г.; проект за решение – ОС освобождава
от отговорност членовете на управителния съвет
на сдружението за дейността им през 2009 г.; 6.
разни. Писмените материали са на разположение на
членовете в седалището и по адреса на управление
на сдружението в София, район „Витоша“, ул. Бис
тришко шосе 26. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава общото събрание
се отлага с един час, на същото място и при същия
дневен ред и се счита за законно независимо от броя
на присъстващите членове.
1198
21. – Управителният съвет на сдружение „Бъл
гарска федерация по ориентиране“ (БФО), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по собствена инициатива
свиква отчетно-изборно общо събрание на членовете
на сдружението на 17.IV.2010 г. в 8,30 ч., в София,
в сградата на Държавната агенция за младежта
и спорта, бул. Васил Левски 75, заседателна зала,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
БФО през 2009 г.; 2. финансов отчет на БФО за
2009 г.; 3. приемане на бюджета на БФО за 2010 г.
Поканват се всички членове на сдружението или
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упълномощените от тях лица да присъстват. 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.
1413
10. – Управителният съвет на Национално
студентско сдружение за образователен обмен
„АИЕСЕК – България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 18.ІV.2010 г. в 10 ч.,
на адрес София, пл. Народно събрание 10, Национален
студентски дом, при следния дневен ред: 1. промяна в
устава на НССОО АИЕСЕК – България; 2. гласуване
вот на доверие на кандидатите за членове на УС на
НССОО АИЕСЕК – България; 3. избор на членове
на УС на НССОО АИЕСЕК – България; 4. промяна
във вътрешните правила на НССОО АИЕСЕК – България; 5. избор на членове на консултативния съвет
на НССОО АИЕСЕК – България; 6. освобождаване
от отговорност на мандат 2008/2009 г.; 7. други.
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.
1298
18. – Управителни ят съвет на „Българск и
клуб по бойни спортове – СИТАЛК“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 20.IV.2010 г. в 10 ч., в офиса на
сдружението, София, бул. Александър Пушкин 13,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на сдружението; 2. вземане на решение за прекратяване дейността на сдружението; 3. определяне
срок за ликвидация и назначаване на ликвидатор
на сдружението. Регистрацията за участие в общото събрание започва в 9,30 ч. и ще приключи в
10 ч. Всички членове на сдружението представят
документ за самоличност и писмено пълномощно
(за пълномощниците). При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
1295
12. – Управителният съвет на сдружение „Съюз
на счетоводителите в България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 20.ІV.2010 г. в 10 ч.
в София, УНСС, конферентна зала, при следния
дневен ред: 1. двадесет години сдружение „Съюз на
счетоводителите в България“ и неговите предстоящи
задачи в условията на членството ни в Европейския съюз; 2. отчет на съюзния контролен съвет
за извършената контролна дейност; 3. проект на
предложения, допълнения и изменения на устава
на ССБ; 4. избор на управленски органи на ССБ.
1488
10. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Асоциация на производителите и
търговците на захар и захарни изделия“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на 23.ІV.2010 г. в 11 ч. в София, бул. МарияЛуиза 100, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане отчета на УС за дейността на сдружението
през 2009 г.; проект за решение – ОС приема отчета
на УС за дейността на сдружението през 2009 г.;
2. обсъждане и приемане на финансов отчет за
дейността на сдружението през 2009 г.; проект за
решение – ОС приема финансовия отчет за дейността
на сдружението през 2009 г.; 3. освобождаване от
отговорност и от длъжност на членове на УС и избор
на нови членове на УС и председател на УС; проект
за решение – ОС приема решение за освобождаване
от отговорност и от длъжност на членове на УС и
избор на нови членове на УС и председател на УС;
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4. приемане на нов устав на сдружението; проект
за решение – ОС приема нов устав на сдружението;
5. разни. Материалите за събранието са на разположение на членовете на сдружението на адреса на
управление в София, бул. Мария-Луиза 100, всеки
работен ден от 9 до 18 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден и на същото място в 12,30 ч. независимо
от броя членове на сдружението, регистрирали се
за участие в общото събрание.
1490
12. – Управителни ят съвет на „Бъ лгарска
асоциация на ръководителите на полети (БАРП)
„Булатка“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 12 от устава на БАРП „Булатка“ свиква общо
събрание на 24.IV.2010 г. в 10 ч., в София, бул.
Брюксел 1, в сградата на ДП РВД, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на УС на БАРП
„Булатка“; 2. промени в устава на БАРП „Булатка“;
3. избор на нов УС на БАРП „Булатка“; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
1332
1. – Управителният съвет на Националното
българско дружество по естетична хирургия и
естетична медицина, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно събрание на
членовете си на 24.ІV.2010 г. в 16 ч. в офиса на дружеството в София, бул. Витоша 64, при следния
дневен ред: 1. отчет за извършената дейност през
отчетния период; 2. обсъждане на тематиката на
тематичните срещи за членовете през следващата
година; 3.приемане на тематиката за международните Дни на естетичната хирургия в София; 4.
обсъждане на отменената специалност козметична
(естетична) хирургия; 5. разни.
1540
31. – Управителният съвет на Българската
библиотечно-информационна асоциация (ББИА),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 18, т. 2
от устава на ББИА свиква редовно общо събрание
на 28.IV.2010 г. в 9 ч., в залата на Американския
център в Столична библиотека, София, пл. Славейков 4а, при следния дневен ред: 1. избор на комисии
за неговото провеждане; 2. доклад на мандатната
комисия за легитимността на общото събрание;
3. приемане на доклада на управителния съвет за
дейността на Българската библиотечно-информационна асоциация за 2009 г.; 4. приемане на годишния
финансов отчет за 2009 г.; 5. приемане на бюджета
за 2010 г.; 6. приемане на програма за дейността
на ББИА за 2010 г.; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с 1 час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се да присъстват всички индивидуални и колективни членове на Българската
библиотечно-информационна асоциация.
1233
5. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Асоциация Родители“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението на
28.ІV.2010 г. в 17 ч. в София, ул. Черковна 33, ап. 1,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС; 2. приемане
на бюджет на сдружението за 2010 г.; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали за събранието са на разположение на
членовете на сдружението в неговия офис.
1300
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12. – Управителният съвет на сдружение „Бъл
гарски рицарски орден „Свети Иван Рилски“, Со
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на 8.V.2010 г. в 13 ч.,
в София, хотел „Експо“, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението през изминалия
период от последното общо събрание; 2. финансов
отчет и проект за бюджет; 3. промяна на името на
сдружението; 4. промени в членовете (състава) на
управителния съвет на сдружението; 5. промени в
устава на сдружението; 6. разни. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на
членовете в офиса на сдружението един месец преди
датата на събранието. Поканват се всички членове
или техни писмено упълномощени представители
да вземат участие в общото събрание. 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.
1471
18. – Управителният съвет на Българската асо
циация на металургичната индустрия, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 14.V.2010 г. в 10 ч. в конферентната
зала на „Нипроруда“ – АД, бул. Ал. Стамболийски
205, София, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на управителния съвет на БАМИ през
2009 г.: 1.1. изпълнение на приетата програма за
работа по направления за 2009 г.; 1.2. основни
предизвикателства пред металургичната индустрия
и задачи на УС за периода 2009 – 2010 г.; 2. отчет
на контролния съвет за финансовото състояние на
БАМИ през 2009 г.; 3. приемане на основни направления за дейността на БАМИ 2010 г.; 4. приемане
на бюджет на БАМИ за 2010 г.; 5. освобождаване
от отговорност на членовете на УС и на КС за изминалия мандат; 6. определяне броя на членовете
на УС и избор на нов състав; 7. избор на нов КС;
8. разни. Материалите за общото събрание са на
разположение в седалището на БАМИ. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден, един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите. Представителите на
юридическите лица – участници в общото събрание,
задължително следва да представят при регистрацията удостоверение за актуално състояние на
съответното юридическо лице, а упълномощените
лица – и писмено пълномощно, издадено от управителния му орган. Удостоверението, ако е копие,
следва да бъде заверено с „Вярно с оригинала“,
подпис и печат.
1417
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация по самбо“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
общо събрание на членовете на 29.V.2010 г. в 11 ч. в
офиса на федерацията в София, бул. Васил Левски
75, при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за приемане на отчет за дейността на управителния съвет за 2009 г. и годишния финансов отчет
за 2009 г.; проект за решение – ОС приема отчета
за дейността на управителния свет за 2009 г. и
годишния финансов отчет за 2009 г.; 2. вземане на
решение за освобождаване от длъжност и от отговорност на председателя на сдружението; проект за
решение – ОС освобождава от длъжност и от отговорност досегашния председател на федерацията; 3.
вземане на решение за избор на нов председател на
сдружението; проект за решение – ОС избира нов
председател на федерацията. Регистрацията започва
в 10,30 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
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ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете в офиса на сдружението. Поканват
се всички членове или техни упълномощени представители да присъстват.
1469
12. – Управителният съвет на Българската
асоциация по к линични проу чвания (БА К П),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 11.VІ.2010 г. в 14 ч. в
София, хотел „Централ – форум“, зала „Централ“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
БАКП за периода май 2009 – май 2010 г.; 2. финансов
отчет на БАКП за периода май 2009 –май 2010 г.;
3. приемане бюджета на БАКП за 2010/2011 г.; 4.
планиране дейността на БАКП за 2010/2011 г.; 5.
избор на нов управителен съвет и нов председател
на БАКП; 6. разни. Поканват се всички членове
на сдружението да вземат участие в събранието.
Писмените материали са на разположение на членовете на сдружението всеки работен ден от 14 до
16 ч. в офиса на сдружението. 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.
1260
51. – Управителният съвет на сдружение „Лов
но-рибарско дружество „Средногорец“, гр. Брезово,
област Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 16.ІV.2010 г. в
15 ч. в седалището на сдружението в гр. Брезово,
ул. Г. Димитров 8, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на УС на сдружението за 2009 г.; 2.
годишен финансов отчет на сдружението за 2009 г.;
3. отчет за дейността на контролния съвет за 2009 г.;
4. приемане на финансовия план и щатно разписание за 2010 г.; 5. определяне размера на членския
внос за 2011 г.; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе в същия ден с един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
1508
10. – Управителният съвет на Алианс на ту
ризма в Югоизточния регион (АТЮР), Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава свиква
редовно общо събрание на 20.ІV.2010 г. в 16 ч. в
Бургас, бул. Христо Ботев, подлеза на Операта в
Туристическия център, при следния дневен ред:
1. приемане на отчета на управителния съвет за
дейността на сдружението и на годишния финансов
отчет за 2009 г.; 2. доклад за дейността на сдружението за периода на управлението му от председателя
на управителния съвет; 3. приемане на бюджет за
2010 г.; 4. промяна състава на управителния съвет
на АТЮР; 5. разни. Поканват се всички членове на
сдружението да присъстват лично или чрез изрично
упълномощен представител. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1293
7. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Независимо женско дружество „Са
мосъзнание“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 22.ІV.2010 г. в 17,30 ч. на
ул. Сан Стефано 62, зала 218 на Бургаския свободен
университет, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет на сдружението; 2. отчет на
контролния съвет на сдружението; 3. прекратяване
на членство в сдружението; 4. приемане на нови
членове в сдружението; 5. промени в управителния
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съвет на сдружението; 6. промени в контролния съвет
на сдружението; 7. промени в устава на сдружението;
8. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място при същия дневен ред.
1199
16. – Управителният съвет на ГСК „Интерком
груп – Черноморски юнак“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание
на 9.ІV.2010 г. в 18 ч. във Варна, Гимнастическа
зала „Варна“, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на управителния съвет; 2. отчетен доклад
на контролния съвет; 3. промени в управителния
съвет; 4. 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.
1433
1. – Управителният съвет на сдружение „Асоци
ация за изследване и развитие на Черноморското
крайбрежие и р. Дунав“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
15.IV.2010 г. в 17 ч., във Варна, район „Аспарухово“,
Високотехнологичен бизнес инкубатор, стая 213,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
сдружението за 2009 г.; 2. утвърждаване план за
2010 г.; 3. промени в устава на сдружението.
1251
10. – Управителният съвет на ГС „Граждани за
Свободна България“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свик ва отчетно-изборно събрание на
15.ІV.2010 г. в 17,30 във Варна, ул. Цар Симеон 19а,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет; 2. избор на
управителен съвет; 3. промяна на устава; 4. други.
Цел на промените: оптимизиране работата на управителния съвет на сдружението. Поканваме всички
членове, симпатизанти и заинтересовани лица.
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.
1297
32. – Управителният съвет на сдружение с несто
панска цел в обществена полза „Витания – ЕМЦ“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 20.ІV.2010 г. в 10 ч. във Варна, ул. Опъл
ченска 2, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета за дейността на управителния съвет; 2. избор
на нов управителен съвет; 3. промени в устава; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1432
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска национална асоци
ация по подводна дейност (БНАПД), Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 2 от устава
свиква редовно общо събрание на сдружението на
24.IV.2010 г. в 11 ч., във Варна, бул. Сливница 2, в
сградата на Фестивален и конгресен център, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет за 2009 г.; 2. избор на нов управителен
съвет; 3. избор на нов контролен съвет; 4. избор
на нова арбитражна комисия; 5. промени в устава
на БНАПД; 6. вземане на решение за участие на
БНАПД като съдружник в търговско дружество; 7.
приемане на насоки за работа на УС през 2010 г.;
8. други. Поканват се всички членове на БНАПД
да вземат участие в общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се отложи с един час по-късно и ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на явилите се членове.
1202
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12. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел за извършване на общественополезна
дейност „Ловно-рибарско сдружение „Ел – Же – До
2001“, Елхово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя
инициатива свиква общо отчетно-изборно събрание
на делегатите на сдружението на 15.ІV.2010 г. в 17 ч.
в офиса на ул. Пирот 5 в Елхово при следния дневен
ред: 1. отчет за извършената дейност на сдружението
за 2009 г.; 2. обсъждане и приемане на нов устав на
сдружението; 3. избор на нов управителен съвет и
председател; 4. избор на контролния съвет; 5. разни.
1509
18. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Спортен клуб по танци Флорета Каварна“,
Каварна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете си на 15.ІV.2010 г. в
18 ч. в лекционната зала на Читалище „Съгласие“
в Каварна при следния дневен ред: 1. определяне
на членски внос и имуществени вноски; 2. приемане на поректобюджет за 2010 г.; 3. приемане на
вътрешни актове; 4. приемане на нови членове; 5.
приемане основни насоки и програма за дейността
на сдружението за 2010 г.; 6. 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.
1201
1. – Управителният съвет на сдружение с несто
панска цел „Детелина – 2007“, гр. Лозница, област
Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на 3.V.2010 г. в 10 ч. в заседателната зала на Общинска администрация – гр.
Лозница, ул. Васил Левски 6, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на сдружението и годишен счетоводен отчет за 2009 г.; 2. освобождаване
на председателя на управителния съвет и членовете на управителния съвет; 3. избор на членове
на управителния съвет и избор на председател на
управителния съвет; 4. обсъждане и приемане на
плана за дейността на сдружението и приемане на
бюджет за 2010 г.; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
в 11 ч. същия ден, на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове на сдружението.
1416
2. – Управите лни ят съвет на сдру жение с
нестопанска цел „Киокушин карате клуб – Нови
пазар“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 3.V.2010 г. в 9 ч. в гр. Нови пазар,
ул. Раковски 4, ап. 20, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за прекратяване членството
на Иван Василев Иванов и Добромир Веселинов
Драев като членове на сдружението и членове на
управителния съвет; 2. вземане на решение за
приемане на Николай Франческо Николов, Теодор
Иванов Георгиев и Георги Славчев Гочев за членове
на сдружението и членове на управителния съвет;
3. промяна в наименованието на сдружението на
„Спортен клуб Ояма – Нови пазар“; 4. извършване
промяна в устава на сдружението, касаеща промяната в наименованието на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1464
92. – Управителният съвет на „Лайънс клуб
Пазарджик – Тракия – България“, Пазарджик, ул.
Цар Шишман 7а, ет. 2, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.ІV.2010 г. в Пазарджик
в 18,30 ч. в клуба, намиращ се в ресторант „Примо“, при дневен ред: избор на нов управителен
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съвет за 2010/2011 г. Поканват се всички членове
да присъстват лично. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1259
10. – Съветът на настоятелите на СНЦ „Учи
лищно настоятелство“ при ГПЧЕ „Симеон Радев“,
Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 27.ІV.2010 г. в 17 ч. в заседателната
зала на гимназията в Перник при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на съвета на настоятелите
за дейността на училищното настоятелство през
отчетния период; 2. приемане на счетоводен отчет,
баланс и бюджет на УН; 3. приемане на промени
в устава на сдружението; 4. приемане на решение
за освобождаване от отговорност членовете на СН
на УН; 5. попълване на състава на СН на УН с
нови членове; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
1414
15. – Управителният съвет на сдружение „Сред
ногорие мед индустриален клъстер“, Пирдоп, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава по своя
инициатива свиква общо събрание на 12.ІV.2010 г.
в 14 ч. в офиса на сдружението в Пирдоп, ул. Княз
Батенберг 1, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета за работата на УС и финансовия отчет на
УС на СМИК за 2009 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на СМИК; 3. освобождаване на
г-жа Мария Попова от длъжността изпълнителен
директор; 4. освобождаване членове от членство
към СМИК; 5. обсъждане предложение на УС за
бъдещето на СМИК; 6. избор на нов изпълнителен
директор; 7. приемане на бизнесплан за 2010 г.; 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същия адрес и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.
1200
10. – Управителният съвет на ЛРС „Средного
рие“, Пирдоп, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 15.ІV.2010 г. в 16 ч. в „Ловен
ресторант“ – Пирдоп, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад за работата на ЛРС „Средногорие“ – Пирдоп, за 2009 г.; 2. отчетен доклад на КРК
при ЛРС „Средногорие“ – Пирдоп, за 2009 г.; 3.
приемане на проектобюджет за 2010 г.; 4. приемане
на устав на сдружението съгласно ЗЛОД от 2009 г.;
5. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1487
8. – Управителният съвет на сдружение „Под
крепа на деца, лишени от родителска грижа „Дете
лина“, Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 9.IV.2010 г. в 17,30 ч. в ДДЛРГ
„Детелина“ при следния дневен ред: 1. избор на нов
председател на сдружението; 2. разни. 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.
1418
10. – Управителният съвет на КСА „Акробати
ка“, Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 29.IV.2010 г. в 18 ч., в Плевен, ул.
Кала тепе 3, комплекс “Спартак”, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет за дейността на клуба и
освобождаване от отговорност на ръководството на
клуба; 2. приемане на финансов отчет и освобожда-
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ване на комисията от отговорност; 3. избиране на
нов председател на КСА и нов УС; 4. предложения
за промени в устава на клуба. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
и след 1 час и ще се проведе на същото място, при
същия дневен ред и присъстващи членове.
1409
51. – Управителният съвет на сдружение „Съ
вет по туризъм“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на членовете на 14.ІV.2010 г. в 15 ч. в хотел „Лайпциг“
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
сдружението през 2009 г. и насоки за работа през
2010 г.; проект за решение – ОС приема отчета за
2009 г. и насоките за 2010 г.; 2. финансов отчет за
2009 г. и предложен бюджет през 2010 г.; проект за
решение – ОС приема отчет за 2009 г. и предложения бюджет за 2010 г.; 3. промени в устава; проект
за решение – ОС приема предложението на УС; 4.
избор на нов УС; проект за решение – ОС приема
предложения УС; 5. разни. Поканват се всички
членове на сдружението да вземат участие лично
или чрез упълномощени от тях лица. Събранието
е открито и за нечленове. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
1412
5. – Управителният съвет на Асоциация на
общини от Южен централен район „Хебър“, Плов
див, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 44, ал. 6
от устава свиква общо събрание на 16.ІV.2010 г. в
11 ч. в Пловдив, ул. Авксентий Велешки 20, зала
на ОбС – Пловдив, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на АОЮЦР „Хебър“;
2. одобряване на годишния финансов отчет; 3.
освобождаване на членове на управителния съвет
и избор на нов УС; 4. избор на контролен съвет; 5.
вземане на решение относно дължимостта и реда
за събиране на членския внос към АОЮЦР „Хебър“; 6. приемане на бюджета на АОЮЦР „Хебър“
за 2010 г.; 7. приемане на програма за развитие на
АОЮЦР „Хебър“ за 2010 г.; 8. даване на съгласие за
изграждане на ЕОТС с участие на АОЮЦР „Хебър“;
9. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден в
12 ч., на същото място и при така обявения дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове.
1258
3. – Управителният съвет на Ловно сдружение –
Провадия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 16.ІV.2010 г. в 17 ч. в сградата на
Ловно сдружение в Провадия, ул. Цар Освободител
105, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
дейността на ЛС през 2009 г.; 2. приемане на бюджет за приходи и разходи през 2010 г.; 3. промени
в устава след изменение на ЗЛОД от 20.ХІ.2009 г.;
4. приемане на нови дружинки и техните членове;
5. разни.
1195
63. – Управителният съвет на Дружеството на
художниците – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно-изборно събрание на
5.IV.2010 г. в 16,30 ч., в залата на община Русе, отдел
„Култура“ (срещу Телевизионен център – Русе), при
следния дневен ред: 1. за дейността – отчет 2009 г.
и проектодейност 2010 г.; 2. за финансите – отчет
2009 г. и проектобюджет 2010 г.; 3. обсъждане,
гласуване и приемане на т. 1 и 2; 4. процедура по
освобождаване от длъжност на действащите председател, УС и ревизионна комисия и избор на нови
управляващи органи; избор на комисия по изборите;
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разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1291
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ротари клуб Русе“, Русе, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 28.IV.2010 г. в 18,30 ч., в Русе, хотел „Кристал“,
при следния дневен ред: 1. избор на президент
на „Ротари клуб Русе“ с мандат от 1.VII.2011 г.
до 30.VI.2012 г.; 2. избор на управителен съвет
на „Ротари клуб Русе“ с мандат от 1.VII.2010 г.
до 30.VI.2011 г.; 3. изменение на чл. 12, ал. 3 от
устава; проект за решение – ОС изменя чл. 12,
ал. 3 от устава на „Ротари клуб Русе“. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове.
1415
12. – Управителният съвет на Училищно на
стоятелство „Христо Ботев“ при Второ основно
училище „Христо Ботев“, Сливен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на
22.IV.2010 г. в 17 ч. на адрес: Сливен, ул. Московска
1, в сградата на 2 ОУ „Христо Ботев“, при следния дневен ред: 1. отчет на УС на УН за 2009 г.;
проект за решение – ОС приема отчета на УС на
УН за 2009 г.; 2. програма за дейността на УН
за 2010 – 2011 г.; проект за решение – ОС приема
програмата за дейнотта на УН за 2010 – 2011 г.;
3. освобождаване и приемане на членове на УН;
проект за решение – ОС приема освобождаването
и приемането на членове на УН; 4. приемане на
изменения и допълнения в устава съобразно ЗЮЛНЦ;
проект за решение – ОС приема измененията и
допълненията в устава съобразно ЗЮЛНЦ. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото
събрание, са на разположение на посочения адрес.
Поканват се всички членове на настоятелството да
присъстват и вземат участие в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се.
1465
1. – Съветът на настоятелите на УН „Христо
Смирненски – 66“ към Основно училище „Христо
Смирненски“, гр. Стамболийски, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 12.ІV.2010 г. в 18,30 ч. в сградата на
училището на ул. Гурко 9, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния финансов отчет на
сдружението; 2. определяне на насоките за развитие през 2010 г.; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1410
10. – Управителният съвет на Военен спортен
клуб „Тракиец – 2ЛПБР“, Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно-изборно събрание на Военния спортен клуб на
8.ІV.2010 г. в 10 ч. в Стара Загора в сградата на
Гарнизонния военен клуб при следния дневен ред:
1. приемане на отчета на управителния съвет за
2009 г.; 2. приемане на финансовия отчет за 2009 г.;
3. избиране и освобождаване на членове на управителния съвет; 4. приемане на финансовия план
на ВСК „Тракиец – 2ЛПБР“ за 2010 г.; 5. приемане
на спортната програма на „Тракиец – 2ЛПБР“ за
2010 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание
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чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред при условията на спадащ кворум.
1194
10. – Управителният съвет на „Училищно насто
ятелство при ПГБХТ „Дмитрий Менделеев“, Стара
Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на своите членове на 21.IV.2010 г. в 14 ч.,
в Стара Загора, ул. Ген. Столетов 185, ет. 4, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2009 г.; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1510
10. – Съветът на настоятелите на настоятелство
„Шанс за всички – Стражица 2006“, Стражица,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1 от устава на настоятелството свиква общо събрание на
сдружението на 15.ІV.2010 г. в 17,30 ч. в сградата на
Общински детски комплекс при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на настоятелство „Шанс за
всички – Стражица 2006“ и СН; 2. промени в СН;
3. приемане и освобождаване на членове; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
заседанието ще се проведе 1 час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя
на явилите се или представени членове.
1408
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Демократичен съюз на жените“, гр.
Съединение, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на 15.IV.2010 г. в
17,30 ч. на адрес: гр. Съединение, в пленарна зала
на Общинска администрация, бул. 6-ти септември
13, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на сдружението за 2009 г.; 2. финансов отчет на
сдружението; 3. отчет на контролния съвет на сдружението; 4. предложение за промени в устава на
сдружението; 5. приемане на програма за дейността
и бюджета на сдружението.
1466
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Колоездачен клуб „Витска стре
ла“, Тетевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
от четно-изборно събрание на сдру жението на
10.IV.2010 г. в 17 ч., в салона на Общинска администрация – Тетевен, пл. Сава Младенов 1,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за 2009 г.; 2. финансов отчет за дейността на сдружението за 2009 г.; 3. избор на нов
председател и нов управителен съвет; 4. приемане
и утвърждаване на нови членове; 5. промяна на
устава на сдружението; 6. други.
1254
1. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Шахматен спортен клуб „Мисио
нис – Търговище“, Търговище, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.IV.2010 г. в
18,30 ч. на адрес: Търговище, ул. Христо Ботев 14,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността от
август 2009 г. до март 2010 г.; 2. промяна на устава
на сдружението в частта му, изясняваща начина
за уведомяване на членовете за предстоящо общо
събрание. Каним всички членове на сдружението
да присъстват на събранието.
1462
10. – Управителният съвет на Женско дру
жество „Родолюбие – 1872“, Шумен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 24.ІV.2010 г. в 10 ч. в салона на Къща-музей
„Панчо Владигеров“ в Шумен, при следния дневен
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ред: 1. отчетен доклад за дейността на дружеството
за периода 2006 – 2009 г. и отчет на ревизионната
комисия за финансовата отчетност на дружеството;
2. избор на нов управителен съвет и ревизионна
комисия; 3. приемане решение за новия адрес на
дружеството на ул. Димитър Благоев 10 в Шумен.
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.
1292
10. – Управителният съвет на спортен клуб
„Сноу тайм“, к.к. Боровец, област София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава свиква
редовно общо събрание на 6.IV.2010 г. в 11 ч., в
София, район „Витоша“, п.к. 1434, кв. Симеоново,
ул. Босилек 53, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове на сдружението; проект за решение – приемат се нови членове на сдружението; 2.
освобождаване на членове на сдружението; проект
за решение – ОС освобождава членове на сдружението; 3. промяна в състава на управителния съвет
на сдружението; проект за решение – променя се
съставът на управителния съвет на сдружението; 4.
промяна в начина на свикване на общо събрание
на сдружението; проект за решение – променя се
начинът на свикване на общото събрание на сдружението; 5. изменение и допълнение на устава на
сдружението и приемане на нов устав; проект за
решение – ОС приема нов устав на сдружението,
съдържащ всички изменения и допълнения; 6.
разни. Поканват се всички членове или писмено
упълномощени техни представители да присъстват на общото събрание. Писмените материали
са на разположение на членовете в управлението
на сдружението всеки работен ден от 10 до 16 ч.
1196
15. – Управителният съвет на ЛРС „Огос
та – 2002“, с. Гложене, област Враца, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.ІV.2010 г.
в 19 ч. в кметството –в с. Гложене, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2.
изменение и допълнение на устава на сдружението;
3. изменение в състава на управителния съвет на
сдружението; 4. вземане на решение за участие в
други организации; 5. разни.
1407
1. – Управителният съвет на „Ловно сдружение
Морулей 2001“, с. Дълбоки, община Стара Загора,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква всички ловци
на общо събрание на 8.V.2010 г. в 19 ч. в залата на
кметство – с. Дълбоки, при следния дневен ред: 1.
отчет за ловната дейност и финансовото състояние на
сдружението; 2. избор на ново ръководство; 3. разни.
1463
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „СЛРД – с. Кметовци“, област
Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 24.ІV.2010 г. в 9 ч. в
сградата на собствената си база в с. Кметовци при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдру-
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жението за 2009 г.; 2. отчет на контролния съвет за
2009 г.; 3. избор на управителен и контролен съвет;
4. избор на седалище и адрес на сдружението; 5.
приемане на нов устав на сдружението; 6. приемане
бюджет за 2010 г.; 7. разни. 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.
1511
1. – Управителният съвет на сдружение „Обе
динение – 21 век“, с. Обединение, област Велико
Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 25.IV.2010 г. в 12 ч., в
сградата на кметството, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за дейността и финансов отчет на сдружението за 2009 г.; 2. приемане
програма и проект за бюджет за 2010 г.; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
1507
Даниела Панчева Петрова – ликвидатор на
фондация „Арк България“, в ликвидация по ф. д.
№ 4405/2006 на СГС, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 267 ТЗ кани кредиторите
на фондацията да предявят вземанията си в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1492
Здравко Илиев Киряков – ликвидатор на „Национална фондация „Бъбрек – България“, София,
в ликвидация по ф.д. № 1958/2003, на основание
чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
кредиторите на фондацията да предявят вземанията
си в 3-месечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
1472
Калина Йорданова Иванова – ликвидатор на
сдружение „Читалища – 21 век – Велико Търново“
Велико Търново, в ликвидация по ф. д. № 335/2006
на ВТОС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 267 ТЗ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
1203
Кирил Любомиров Калев – ликвидатор на фондация „Вяра, Надежда, Любов“, гр. Бяла, област
Варна, в ликвидация по ф.д. № 2620/2001 по описа
на Варненския окръжен съд, на основание чл. 267
ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да предявят вземанията си.
1514
Тодор Ценов Тодоров – ликвидатор на „О’Пер
България“ – ООД, София, в ликвидация по ф.д.
№ 14175/96 на Софийския градски съд, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството
да предявят вземанията си в седалището на дружеството в 6-месечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
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