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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 78
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската
дейност, приет от ХLI Народно събрание на
17 март 2010 г.
Издаден в София на 23 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
(обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от
2003 г.; изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от
2004 г., бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от
2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г.,
бр. 23, 36, 44 и 87 от 2009 г.)
Параграф единствен. В § 3 от заключителната разпоредба на Закона за изменение на
Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност (ДВ, бр. 44 от 2009 г.)
ал. 2 се отменя.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 17 март 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2542

УКАЗ № 79
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и
правителството на Румъния за работата на
железопътните гранични преходи, подписана
на 9 февруари 2007 г. в Русе, приет от ХLI
Народно събрание на 17 март 2010 г.
Издаден в София на 23 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Румъния за работата на
железопътните гранични преходи, подписана
на 9 февруари 2007 г. в Русе
Член единствен. Ратифицира Спогодбата
между правителството на Република България
и правителството на Румъния за работата на
железопътните гранични преходи, подписана
на 9 февруари 2007 г. в Русе.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 17 март 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2540

УКАЗ № 80
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Изменение № 1 на
Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка
„България – проект Дунав мост“, приет от ХLI
Народно събрание на 17 март 2010 г.
Издаден в София на 23 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България
и Европейската инвестиционна банка „България – проект Дунав мост“
Член единствен. Ратифицира Изменение
№ 1 на Финансовия договор между Република
България и Европейската инвестиционна банка
„България – проект Дунав мост“, подписано на
2 септември 2009 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
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Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 17 март 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2541

УКАЗ № 82
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона
за генетично модифицирани организми, приет
от ХLI Народно събрание на 18 март 2010 г.
Издаден в София на 25 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми (обн., ДВ,
бр. 27 от 2005 г.; изм., бр. 88 и 99 от 2005 г.,
бр. 30 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 36, 43 и
54 от 2008 г. и бр. 74, 80 и 82 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „чрез“ се
добавя „поне една от“;
б) в т. 1 думите „рекомбинантна ДНК технология, която включва“ се заменят с „рекомбинантни техники с използване на нуклеинови
киселини, които включват“, думите „нуклеинови
молекули“ се заменят с „молекули на нуклеинови киселини“ и след думите „са способни“
се добавя „трайно“;
в) в т. 3 след думите „клетъчно сливане“ се
добавя „(включително сливане на протопласти)“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Този закон не се прилага по отношение на:
1. работата в контролирани условия с ГМО,
получени чрез една или повече от следните
техники и/или методи:
а) мутагенез;
б) клетъчно сливане (включително сливане
на протопласти) на прокариотни видове, които могат да извършват обмен на генетичен
материал чрез известни физиологични процеси;
в) клетъчно сливане (включително сливане
на протопласти) на клетки от който и да е
еукариотен вид, включително получаване на
хибридоми или сливания на растителни клетки;
г) автоклониране, когато не е вероятно
полученият микроорганизъм да предизвика заболяване при човека, животните и растенията;
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за целите на посоченото клониране могат да
се използват рекомбинантни вектори с продължителна история на безопасна употреба в
определени микроорганизми,
при условие че не включват използването
на молекули на рекомбинантни нуклеинови
киселини или ГМО, получени чрез техники и/
или методи, различни от изброените по букви
„а” – „г“;
2. освобождаването в околната среда и
пускането на пазара на ГМО или продукти,
които се състоят или съдържат ГМО, получени
чрез една или повече от следните техники и/
или методи:
а) мутагенез;
б) клетъчно сливане на еукариотни видове
(включително сливане на протопласти) на
растителни клетки от организми, които могат
да извършват обмен на генетичен материал
чрез традиционни методи на размножаване,
при условие че не включват използването
на молекули на рекомбинантни нуклеинови
киселини или ГМО, получени чрез техники и/
или методи, различни от изброените по букви
„а“ и „б“;
3. пускането на пазара, вноса, износа и
транзита на:
а) генетично модифицирани организми за
използване във/или като храна, генетично
модифицирани храни, храни, съдържащи съставки, произведени от ГМО, които се уреждат
със Закона за храните;
б) генетично модифицирани организми за
използване във/или като фуражи, генетично
модифицирани фуражи, фуражи, съдържащи
съставки, произведени от ГМО, които се
уреждат със Закона за фуражите и Закона за
ветеринарномедицинската дейност;
в) ветеринарномедицински продукти, които
се състоят или съдържат ГМО или комбинация
от ГМО или са произведени от ГМО, които се
уреждат със Закона за ветеринарномедицинската дейност;
4. работата в контролирани условия, освобождаването в околната среда, пускането на
пазара, вноса, износа и транзита на лекарствени продукти за хуманната медицина, които се
състоят или съдържат ГМО или комбинация
от ГМО или са произведени от ГМО, които се
уреждат със Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина;
5. съхраняването, култивирането, транспорта, унищожаването, третирането като отпадък
или употребата на генетично модифицирани
микроорганизми (ГММ), които са получили
разрешение за пускане на пазара в съответствие
с изискванията на глава четвърта, раздел ІІІ
или друг нормативно установен ред, изискващ
извършване на специфична оценка на риска,
подобна на тази, определена в глава четвърта,
раздел ІІІ, при условие че работата с тези ГММ
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в контролирани условия е в съответствие с
условията, посочени в разрешението за пускане
на пазара, когато такива са определени в него.“
3. В ал. 3 думите „наредба за работата с ГМО
в контролирани условия, приета от Министерския съвет“ се заменят с „наредбата по ал. 4“.
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Министерският съвет приема наредба за
работата с генетично модифицирани организми
в контролирани условия.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 2. В глава първа се създава чл. 2а:
„Чл. 2а. Счита се, че не водят до генетична
модификация следните техники и/или методи:
1. ин витро оплождане;
2. естествени процеси като конюгация,
трансдукция и трансформация;
3. полиплоидно индуциране,
при условие че не включват използването
на молекули на рекомбинантни нуклеинови
киселини или ГМО, създадени чрез техники и/или методи, различни от посочените в
чл. 2, ал. 2.“
§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „освен в случаите,
когато се разглежда поверителна информация
съгласно глава шеста“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Комисията представя писмено становище на министъра на околната среда и водите
и/или на министъра на земеделието и храните
по подадените по този закон заявления, както
и по други въпроси от нейната компетентност
по тяхно искане.“
3. В ал. 5 след думите „се съхраняват“ се
добавя „от звеното по чл. 12“.
§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 4 думата „въздействието“ се
заменя със „сериозността“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) При извършване на оценката на риска
се взема предвид управлението на отпадъците
от работата с ГМО в контролирани условия и
когато се налага, се предвиждат необходимите
предпазни и защитни мерки с оглед защита на
човешкото здраве и околната среда.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „и съхранява“ се добавя „за срок
10 години“.
§ 5. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в текста преди т. 1 абревиатурата „ГМО“
се заменя с „генетично модифицирани микроорганизми (ГММ)“;
б) в т. 1 думата „минимален“ се заменя с
„незначителен“;
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в) в т. 3 думата „рискови“ се заличава, а
след думата „дейности“ се добавя „с умерена
степен на риск“;
г) в т. 4 думата „високорискови“ се заличава,
а след думата „дейности“ се добавя „с висока
степен на риск“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Въз основа на оценката на риска лицата по чл. 16, ал. 1 класифицират работата
в контролирани условия с ГМО, различни от
ГММ, както следва:
1. клас А – дейности, при които рискът не
е завишен в сравнение с генетично немодифицирания организъм и за които е подходящо
прилагането на първо ниво на защита на
човешкото здраве и околната среда;
2. клас Б – дейности, при които рискът е
завишен в сравнение с генетично немодифицирания организъм и за които в зависимост от
конкретния случай е подходящо прилагането
на предпазни и защитни мерки, съответстващи
на второ ниво или по-високо ниво на защита
на човешкото здраве и околната среда.“
§ 6. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. В случаите на съмнение към кой
клас риск да се отнесе работата с ГМО в контролирани условия се прилагат предпазните
мерки за по-високия клас с изключение на
случаите, когато има писмено съгласие на
министъра на околната среда и водите въз основа на представени от заявителя достатъчно
доказателства, които оправдават прилагането
на предпазните мерки за по-ниския клас риск.“
§ 7. Член 19 се отменя.
§ 8. Член 20 се отменя.
§ 9. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. Критериите за класифициране на
работата с ГМО в контролирани условия, условията и редът за извършване на оценката
на риска от работата с ГМО в контролирани
условия, както и предпазните и защитните
мерки за съответния клас на работа с ГМО в
контролирани условия се определят с наредбата
по чл. 2, ал. 4.“
§ 10. В чл. 22 в текста преди т. 1 след думите
„на всеки две години или“ се добавя „незабавно“.
§ 11. В чл. 23, ал. 2 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 12. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „регистрация по БУЛСТАТ“
се заменят с „и единен идентификационен код
или код по БУЛСТАТ“;
б) в т. 5 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“;
в) точка 8 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Към заявлението за регистрация на
помещенията за работа с ГМО в контролирани
условия се прилага документ за платена такса,
определена с тарифата по чл. 15, а за чужде
странните лица – и документ, удостоверяващ
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правния статус на заявителя, издаден в съответствие с националното му законодателство
до три месеца преди подаване на заявлението.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) В случаите на извършване за първи
път на клас 1 работа с ГММ и клас А работа
с ГМО, различни от ГММ, в контролирани условия, към заявлението по ал. 2 се прилагат и:
1. резюме на оценката на риска съгласно
условията и реда, определени с наредбата по
чл. 2, ал. 4;
2. информация относно управлението на
отпадъците.“
§ 13. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3, 4 и 5:
„(3) Министерството на околната среда
и водите чрез регионалните инспекции по
околната среда и водите (РИОСВ) извършва
първоначална инспекция на помещенията по
чл. 23, ал. 1 за установяване адекватността на
предпазните мерки.
(4) Въз основа на извършената инспекция
РИОСВ изготвя протокол и при необходимост
предлага конкретни промени в предпазните
мерки, които се вземат предвид при изготвяне
на становището по ал. 7.
(5) Протоколът по ал. 4 се предоставя на
комисията в 14-дневен срок от подаване на
заявлението.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и в нея преди
думата „точността“ се добавя „включително“, а
думите „и адекватността на предпазните мерки“
се заличават.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 7.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 7“.
§ 14. В чл. 26 ал. 2 се изменя така:
„(2) Министърът на околната среда и водите издава удостоверение за регистрация, с
което утвърждава определения клас на работа
в контролирани условия, съгласно проверката
на комисията по чл. 25, ал. 6.“
§ 15. В чл. 27, ал. 3 след думите „ал. 2“ се
добавя „и 4“.
§ 16. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нова ал. 3 и ал. 4:
„(3) Клас 1 работа с ГММ и клас А работа с
ГМО, различни от ГММ, в помещение, което е
регистрирано по реда на раздел II, се извършва
без разрешение по ал. 1.
(4) В случаите по ал. 3 лицата по чл. 16
съхраняват извършените оценки на риска и
ги представят на Министерството на околната
среда и водите при започване на работа или на
РИОСВ при поискване в процеса на работа.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 17. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
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а) в текста преди т. 1 след думата „заявлението“ се добавя „за извършване на първа и
последваща клас 2 работа с ГМО“;
б) в т. 1 думите „регистрация по“ се заменят
с „и единен идентификационен код или код“;
в) в т. 2 пред думите „регистрационния
номер“ се добавя „дата на подаване на заявлението по чл. 24 и“;
г) в т. 5 след думата „вектор“ се поставя запетая и се добавя „когато такава е използвана“;
д) в т. 10 думите „работата в контролирани
условия“ се заменят с „предвидените предпазни
и защитни мерки“, a накрая се поставя запетая
и се добавя „както и описание на отделните
части на инсталацията – за работа в контролирани условия с ГМО от класове 3 и 4“;
е) в т. 12 думата „резюме“ се заменя с „копие“ и думите „за класове 1 и 2 или копие от
оценката на риска за класове 3 и 4“ се заменят
с „изготвена съгласно условията и реда, определени с наредбата по чл. 2, ал. 4“.
2. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Заявената по ал. 1 работа може да
започне незабавно след подаване на заявлението, когато ще се извършва в помещение, за
което има издадено разрешение за клас 2 или
по-висок клас работа с ГММ и са изпълнени
всички негови условия. Заявителят може да
поиска писмено разрешение от министъра на
околната среда и водите, което се издава в срок
45 дни от подаване на заявлението.
(4) Заявената по ал. 1 работа може да започ
не 45 дни след подаване на заявлението или
по-рано с писмено съгласие на министъра на
околната среда и водите, когато ще се извършва
в помещение, за което няма издадено разрешение за клас 2 или по-висок клас работа с ГММ.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Заявлението за извършване на първа и
последваща клас 3 и 4 работа с ГММ и клас
Б работа с ГМО, различни от ГММ, съдържа
информацията, определена в ал. 2, т. 1 – 11,
както и:
1. обем на културата, която ще бъде използвана;
2. описание на отделните части на помещението;
3. информация за плановете за предотвратяване на аварии и плановете за спешни действия
при аварии, ако се изискват такива, в т.ч.:
а) специфичните рискове, произхождащи от
местоположението на инсталацията;
б) прилаганите предпазни мерки като без
опасно оборудване, алармени системи и методи
за защита;
в) процедурите и плановете за проверка на
ефективността на предпазните мерки;
г) описание на информацията, предоставена
на лицата, които работят с ГМО при контролирани условия;
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д) информация за лицата, отговорни за
надзора по прилагането на предпазните мерки,
идентифицирани в плана (име, отговорности,
телефон за контакти, електронен адрес).“
4. Създават се ал. 6, 7 и 8:
„(6) Работата с ГММ в контролирани условия от клас 3 и 4 и клас Б работа с ГМО,
различни от ГММ, не може да започне преди
получаване на разрешение от министъра на
околната среда и водите.
(7) Когато в резултат на извършената оценка на риска е установено, че нарушението на
защитните мерки може да доведе до сериозна,
незабавна или отложена опасност за хората
извън регистрираното за работа с ГМО в
контролирани условия помещение и/или за
околната среда, към заявлението за работа
с ГМО в контролирани условия се прилагат:
1. планове за предотвратяване на аварии и
за спешни действия при аварии;
2. потвърждение от страна на заявителя, че
информацията от плановете за предотвратяване
на аварии и за спешни действия при аварии е
предоставена без предварително поискване на
всички органи и организации, които е вероятно
да бъдат засегнати в случай на авария.
(8) Информацията по ал. 7, т. 1:
1. се актуализира периодично на всеки 5
години и се предоставя на обществеността от
заявителя;
2. се предоставя незабавно от Министерството на околната среда и водите на съответните
компетентни органи в други държави – членки
на Европейския съюз, които е вероятно да
бъдат засегнати в случай на авария.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 9.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 10 и се изменя така:
„(10) Към заявлението по ал. 2 и 5 се прилага документ за платена такса, определена
с тарифата по чл. 15, а за чуждестранните
лица – и документ, удостоверяващ правния
статус на заявителя, издаден в съответствие с
националното му законодателство до три месеца
преди подаване на заявлението.“
§ 18. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Министерството на околната среда и
водите чрез РИОСВ извършва първоначална
инспекция на помещенията по чл. 30, ал. 3, 4
и 6 за установяване адекватността на предпазните мерки.“
2. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Комисията проверява разработения
план за спешни действия при аварии при работа с ГМО в контролирани условия, когато
нарушаването на предпазните мерки може да
доведе до сериозна опасност, независимо дали
незабавна или отложена във времето, за хората
извън помещенията и/или за околната среда.
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(5) Въз основа на извършената инспекция
РИОСВ изготвя протокол и при необходимост
предлага конкретни промени в предпазните
мерки, които се вземат предвид при изготвяне на становището по ал. 8. Протоколът се
представя на комисията в 14-дневен срок от
подаване на заявлението.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и в нея
думите „адекватността на предпазните мерки“
се заличават.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) След приключване на проверките по
ал. 1, 3 и 6 министърът на околната среда и
водите въз основа на становище на комисията
може:
1. да поиска от заявителя:
а) да представи допълнителна информация;
б) да промени условията на предложената
работа в контролирани условия;
в) да промени определения клас на риск на
работа в контролирани условия;
г) да отложи започването на заявената
работа до издаване на разрешение въз основа
на информацията или променените условия по
букви „а“ – „в“;
д) да прекъсне работата в случаите, когато
тя вече е започнала, до издаване на разрешение
въз основа на информацията или променените
условия по букви „а“ – „в“;
2. да определи допълнителни условия за
работа.“
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Комисията изготвя становище и го
представя на министъра на околната среда и
водите до:
1. тридесет дни от подаването на заявление
за клас 2;
2. тридесет дни от подаването на заявление
за класове 3, 4 или Б, когато работата ще се
извършва в помещение, за което има предишно издадено разрешение за работа с ГМО от
класове 3, 4 или Б и всички условия в него
са спазени;
3. шестдесет дни от подаването на заявление
за класове 3, 4 или Б, когато работата ще се
извършва в помещение, за което няма предишно издадено разрешение за работа с ГМО от
класове 3, 4 или Б.“
§ 19. Създава се чл. 31а:
„Чл. 31а. (1) След изготвяне на становището
по чл. 31, ал. 8, т. 2 и 3 министърът на околната среда и водите организира обществено
обсъждане, което се провежда не по-късно от:
1. тридесет дни от изготвяне на становището
по чл. 31, ал. 8, т. 2;
2. четиридесет и пет дни от изготвяне на
становището по чл. 31, ал. 8, т. 3.
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(2) При общественото обсъждане се представят резюмето на техническото досие, копие
на оценката на риска по чл. 30, ал. 2, т. 12 и
становището на комисията по чл. 31, ал. 8,
т. 2 и 3.
(3) Не може да бъде предмет на обсъждане
информацията, определена за поверителна по
реда на глава шеста.
(4) Не по-късно от 30 дни преди датата на
обсъждането в един централен всекидневник,
чрез местните средства за масово осведомяване, чрез поставяне на обяви в съответните
кметства в района на местонахождението на
помещението за работа с ГМО в контролирани условия от клас риск 3, 4 или Б, както и
на интернет страницата на информационната
система по чл. 4, ал. 2 се обявяват предметът
на обществено обсъждане и мястото, където
необходимата информация е на разположение
на заинтересуваните лица. В известието се
обявяват и датата и мястото, където ще се
проведе общественото обсъждане.
(5) Всяко лице може да представи становище
по предмета на обсъждането писмено или в
електронна форма.
(6) За участие в общественото обсъждане се
канят и заявителят или негови представители
и членовете на комисията.
(7) При общественото обсъждане се води
протокол, който се прилага към документите
за издаване на разрешението.“
§ 20. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Въз основа на становището на комисията и резултатите от общественото обсъждане
министърът на околната среда и водите издава
разрешение за работа с ГМО в срок:
1. четиридесет и пет дни от подаване на
заявлението за клас 2;
2. четиридесет и пет дни от подаване на
заявлението за клас 3, 4 или Б, когато работата ще се извършва в помещение, за което
има предишно издадено разрешение за работа
с ГМО от класове 3, 4 или Б и всички условия
в него са спазени;
3. шестдесет дни от подаване на заявлението
за класове 3, 4 или Б, когато работата ще се
извършва в помещение, за което няма предишно издадено разрешение за работа с ГМО от
класове 3, 4 или Б.“
2. В ал. 2:
а) в т. 2 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“;
б) създава се т. 3:
„3. докато се провежда обществено обсъждане по чл. 31a, като в този случай срокът по
ал. 1 не може да бъде удължен с повече от
30 дни.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) С разрешението по ал. 1 се утвърждава
крайното класифициране на работата в контролирани условия и се посочват изисквания, при
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които ще се извършва работата, включително
изисквания, свързани с транспортирането на
ГМО.“
§ 21. В чл. 34, ал. 1 думите „за срок не подълъг от 5 години“ се заменят със „за срока,
посочен в чл. 30, ал. 2, т. 11“.
§ 22. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Преди работата в контролирани условия да започне, министърът на околната
среда и водите предоставя информацията по
чл. 30, ал. 5, т. 3 на компетентните органи
на държавите – членки на Европейския съюз,
които е вероятно да бъдат засегнати в случай
на авария, и провежда консултации с тях относно прилагането на предложените планове
за спешни действия.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в
текста преди т. 1 думите „по ал. 1“ се заменят
с „по ал. 2“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) В случаите по ал. 2 министърът на
околната среда и водите:
1. осигурява прилагането на всички необходими мерки за защита както от страна на
заявителя, така и от компетентните органи;
2. незабавно уведомява компетентните органи на държавите – членки на Европейския
съюз, които е вероятно да бъдат засегнати от
аварията;
3. информира във възможно най-кратки срокове Европейската комисия за всяка възникнала
авария и предоставя информация относно:
а) обстоятелствата, при които е възникнала
аварията;
б) вида и количествата на засегнатите ГМО;
в) предприетите мерки за защита и тяхната
ефективност;
г) анализ на причините за възникването на
авариите и мерките за предотвратяването им
в бъдеще и за ограничаване на последиците
от тях.“
§ 23. В чл. 38 думата „нивото“ се заменя
със „степента“.
§ 24. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „научна“ се добавя
„и друга“.
2. В ал. 2 думите „или да преустанови“ се
заменят с „да преустанови временно или да
прекрати“.
§ 25. Създава се чл. 40а:
„Чл. 40а. Министърът на околната среда и
водите изпраща в Европейската комисия:
1. в срок до 31 декември на текущата година – доклад относно заявените през годината
дейности с ГММ в контролирани условия от
класове 3 и 4, в т.ч. описание, цел и риск от
извършването на тези дейности;
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2. на всеки три години – доклад относно
натрупания опит при прилагането на изискванията на глава трета.“
§ 26. В чл. 41 след думите „събира такса“
се поставя запетая и се добавя „определена с
тарифата по чл. 15“.
§ 27. В чл. 42, ал. 1 думите „всяко физическо
или юридическо лице е длъжно“ се заменят със
„заявителят е длъжен“.
§ 28. В чл. 45 след думите „ГМО на пазара“
се добавя „правилата и условията за съвместно съществуване на генетично модифицирани
култури с традиционното и биологичното земеделие“.
§ 29. В чл. 46 се създава ал. 3:
„(3) Министърът на околната среда и водите
може да разреши освобождаването на един и
същи ГМО или комбинация от ГМО на едно
място или на различни места, но със същата
цел с едно разрешение, за определения в него
срок при условие, че е извършена оценка на
риска за всяко отделно място и при спазване
на процедурата по реда на чл. 47 – 52.“
§ 30. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 3 и 4:
„3. резюме на заявлението съгласно формат,
определен в съответствие с наредбата по чл. 45;
4. икономически анализ на въздействието
върху българското земеделие от освобождаването в околната среда на генетично модифицирани
видове от стопанска значимост за страната.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1, буква „а“ думата „регистрация“
се заменя с „и единен идентификационен код
или код“;
б) в т. 6 думите „методите за ремедиация“
се заменят с „техниките за премахване или
инактивиране на ГМО след приключване на
дейността“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. документ за платена такса, определена
с тарифата по чл. 15, а за чуждестранните
лица – и документ, удостоверяващ правния
статус на заявителя, издаден в съответствие с
националното му законодателство до три месеца
преди подаване на заявлението;
2. декларация за съгласие от собствениците,
когато заявителят не е собственик, и декларация за съгласие за отглеждане на ГМО от
собственика на земята, когато заявителят не
е собственик.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) Площите, необходими за спазване на
отстоянията по този закон, се осигуряват от
заявителя, който предоставя декларация, удостоверяваща това обстоятелство.“
§ 31. В чл. 48, ал. 1 думата „лица“ се заменя
със „заявители“, а думите „или до съответните компетентни органи на други държави“ се
заличават.
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§ 32. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Министърът на околната среда и водите
изпраща на Европейската комисия резюме на
заявлението по чл. 47, ал. 1, т. 3 в срок до 30
дни от подаване на заявлението по чл. 46, ал. 2.
(4) По искане на държава – членка на Европейския съюз, министърът на околната среда
и водите изпраща цялата информация, която се
съдържа в заявлението по чл. 46, ал. 2.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
думата „адекватността“ се заличава, а думите
„методите за ремедиация“ се заменят с „техниките за премахване или инактивиране на ГМО
след приключването на дейността“.
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 6 и 7.
§ 33. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7“
и след думите „45 дни“ се добавя „от изготвяне
на становището“.
2. В ал. 2 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7“.
§ 34. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Въз основа на становището на комисията, икономическия анализ по чл. 47, ал. 1,
т. 4, резултатите от общественото обсъждане,
коментарите, направени от останалите държави – членки на Европейския съюз, и след
съгласуване с министъра на земеделието и
храните министърът на околната среда и водите
в срок до 14 дни от датата на провеждане на
общественото обсъждане изготвя проект на
разрешение за освобождаване на ГМО или
комбинация от ГМО в околната среда и го
представя за одобрение от Министерския съвет.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Министерският съвет се произнася с
решение в срок до 14 дни от постъпването на
материалите по ал. 1.
(3) В срок до 90 дни от подаване на заявлението министърът на околната среда и водите:
1. издава разрешение за освобождаване на
ГМО или комбинация от ГМО в околната среда
при положително решение на Министерския
съвет;
2. отказва издаването на разрешение по
собствена преценка въз основа на информацията по ал. 1 или при отрицателно решение
на Министерския съвет.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея в
т. 2 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) В разрешението по ал. 3, т. 1 се определят срокът и условията, при които се извършва
освобождаването на ГМО в околната среда,

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

включително задължителните отстояния на
площите, засети с генетично модифицирани
растения, от:
1. площите с традиционен начин на производство – не по-малки от определените в
приложение № 2;
2. площите с биологичен начин на производство – не по-малки от 7 км;
3. стационарни пчелини, регистрирани по
реда на Закона за пчеларството – не по-малки
от 10 км.“
6. Създава се ал. 7:
„(7) Материалът, получен от ГМО след освобождаването им в околната среда, може да
бъде пуснат на пазара само след издаване на
разрешение по реда на раздел ІІІ от тази глава.“
§ 35. В чл. 52 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на околната среда и водите
отказва да издаде разрешение за освобождаване
на ГМО в околната среда при наличие на поле
с традиционен начин на производство, разположено на отстояния по-малки от определените в
приложение № 2, а от поле с биологичен начин
на производство и от стационарни пчелини,
регистрирани по реда на Закона за пчеларството, разположени на отстояния по-малки от
определените в чл. 51, ал. 6, т. 2 и 3.“
2. В ал. 3 думите „и 2“ се заличават.
§ 36. В чл. 54, ал. 3 след думата „научна“
се добавя „и друга“.
§ 37. Създават се чл. 56а и 56б:
„Чл. 56а. (1) Когато друга държава – членка
на Европейския съюз, изпрати в Министерството
на околната среда и водите резюме на заявление
за освобождаване на ГМО в околната среда на
нейна територия, то се предоставя незабавно
на комисията.
(2) Министърът на околната среда и водите може да поиска от държавата – членка
на Европейския съюз, да предостави цялата
информация, която се съдържа в заявлението
по ал. 1.
(3) В 21-дневен срок от получаване на
резюмето комисията изготвя становище и го
предоставя на министъра на околната среда
и водите.
(4) В 30-дневен срок от получаване на резюмето министърът на околната среда и водите
въз основа на становището на комисията и
след съгласуване с министъра на земеделието
и храните може да изпрати на Европейската
комисия коментар по заявлението.
Чл. 56б. (1) Министърът на околната среда
и водите информира Европейската комисия за
всички решения, взети по реда на този раздел,
включително за причините за отказ за издаване на разрешения, както и за резултатите от
освобождаванията съгласно чл. 55.
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(2) Министърът на околната среда и водите
изпраща в Европейската комисия на всеки
три години доклад относно натрупания опит при
прилагането на изискванията на този раздел.“
§ 38. В чл. 57, ал. 1, т. 2 пред думата „площите“ се добавя „местоположение и размер на“.
§ 39. В чл. 58 след думите „събира такса“
се поставя запетая и се добавя „определена в
тарифата по чл. 15“.
§ 40. В чл. 59, ал. 1 думите „които не са
храни или съставки на храни по смисъла на
Закона за храните“ се заличават.
§ 41. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1, буква „б“ думата „регистрация“
се заменя с „единен идентификационен код
или код“;
б) точка 8 се изменя така:
„8. предложение за срока на действие на
разрешението за пускане на пазара за максимален срок от 10 години;“;
в) в т. 12 след думата „досие“ се поставя
запетая и се добавя „съгласно формат, определен в съответствие с наредбата по чл. 45“;
г) създава се т. 12а:
„12а. декларация, удостоверяваща осигуряване на изискуемите отстояния по този закон
от заявителя;“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Към заявлението по ал. 1 се прилага
документ за платена такса, определена с тарифата по чл. 15, а за чуждестранните лица – и
документ, удостоверяващ правния статус на
заявителя, издаден в съответствие с националното му законодателство до три месеца преди
подаване на заявлението. Към заявлението се
прилага декларация за съгласие за отглеждане на ГМО от собственика на земята, когато
заявителят не е собственик.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) След получаване на заявлението министърът на земеделието и храните незабавно
изпраща резюмето на досието по ал. 1, т. 12
на Европейската комисия и на другите държави – членки на Европейския съюз.“
4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 42. Създава се чл. 60а:
„Чл. 60а. Министърът на земеделието и храните публикува незабавно на интернет страницата
на информационната система по чл. 4, ал. 2:
1. резюмето на заявлението;
2. доклада по чл. 66, ал. 1;
3. информацията относно възможността за
участие на обществеността в процедурата за
обществено обсъждане, която се провежда на
ниво Европейски съюз.“
§ 43. Член 64 се отменя.
§ 44. В чл. 65 в текста преди т. 1 след думата
„научна“ се добавя „и друга“.
§ 45. В чл. 66 се правят следните изменения:
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1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Въз основа на становището на комисията
и след съгласуване с министъра на околната
среда и водите в срок 90 дни от получаване
на заявлението министърът на земеделието и
храните изготвя и изпраща на заявителя доклад
за оценка на заявлението. Докладът съдържа
информацията, определена в приложение № 3.“
2. В ал. 2 т. 3 се отменя.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 46. Създава се чл. 66а:
„Чл. 66а. (1) Когато докладът по чл. 66,
ал. 1 посочва, че ГМО може да бъде пуснат на
пазара, министърът на земеделието и храните
го изпраща на Европейската комисия заедно
с допълнителната информация по чл. 63, ал. 4,
както и с всяка друга информация, взета предвид при неговото изготвяне в срок 90 дни от
получаване на заявлението.
(2) След изпращането на доклада по чл. 66,
ал. 1 на Европейската комисия министърът
на земеделието и храните предоставя на обществеността резюмето на досието и доклада
за обсъждане чрез интернет страницата на
информационната система по чл. 4, ал. 2. Обсъждането се провежда в рамките на 30 дни.
Министърът на земеделието и храните обобщава направените бележки и коментари и ги
изпраща на Европейската комисия.
(3) Министърът на земеделието и храните
издава разрешение за пускане на пазара, когато:
1. в срок 60 дни след изпращането на доклада
не постъпят мотивирани възражения или не
бъдат повдигнати спорни въпроси от Европейската комисия или от държавите – членки на
Европейския съюз;
2. спорните въпроси, поставени от Европейската комисия или от държавите – членки на
Европейския съюз, са разрешени в срок 105
дни след изпращането на доклада.
(4) Срокът по ал. 3 спира да тече до предоставяне от заявителя на допълнителна информация, поискана от Европейската комисия или
от държавите – членки на Европейския съюз.
(5) Когато в срока по ал. 3, т. 2 постъпилите
възражения или поставените спорни въпроси
от Европейската комисия или от държавите – членки на Европейския съюз, не бъдат
разрешени, министърът на земеделието и храните издава разрешение само при положително
решение на Европейската комисия или Съвета
на Европейския съюз.
(6) Разрешението за пускане на пазара се
изпраща на заявителя в 30-дневен срок след
изтичането на сроковете по ал. 3 или след
обнародването на решението на Европейската
комисия.
(7) В срока по ал. 6 министърът на земеделието и храните уведомява Европейската
комисия и държавите – членки на Европейския
съюз, за издаденото разрешение.“
§ 47. В чл. 67 се правят следните изменения:
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1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разрешението се издава за максимален
срок от 10 години.“
2. В ал. 4 думите „официалната сортова листа съгласно Закона за посевния и посадъчния
материал“ се заменят с „Общия каталог на
сортовете земеделски растителни видове и Общия каталог на сортовете зеленчукови видове“.
§ 48. В чл. 68 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на земеделието и храните
въз основа на доклада по чл. 66, ал. 1 мотивирано отказва издаването на разрешение за
пускане на пазара, когато:
1. становището на комисията е, че има
рискове за човешкото здраве или за околната
среда и че предприетите мерки за защита са
недостатъчни или неефективни;
2. заявителят не е отстранил непълнотите
или неточностите в заявлението си в срока по
чл. 63, ал. 2.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Заявителят се уведомява за отказа за
издаване на разрешение в срока по чл. 66.
(3) При отказ за издаване на разрешение
министърът на земеделието и храните изпраща доклада по чл. 66, ал. 1 на Европейската
комисия заедно с допълнителната информация
по чл. 63, ал. 4, както и всяка друга информация, взета предвид при неговото изготвяне,
не по-рано от 15 дни след уведомяване на заявителя и не по-късно от 105 дни от подаване
на заявлението.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
§ 49. В чл. 69 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В Министерството на земеделието и
храните се създава и поддържа в електронен
вид публичен регистър на:
1. издадените разрешения за пускане на
ГМО на пазара;
2. информацията за генетичната модификация с цел облекчаване на контрола и наблюдението след пускане на пазара на ГМО като
продукт или съставка на продукт.“
2. В ал. 2 думите „Електронният регистър“
и „е“ се заменят съответно с „Електронните
регистри“ и „са“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Информацията, която подлежи на вписване в регистрите, се определя с наредбата по
чл. 45.“
4. В ал. 4 думата „регистъра“ се заменя с
„регистрите“.
§ 50. В чл. 70 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Министърът на земеделието и храните изпраща
докладите на Европейската комисия и на държавите – членки на Европейския съюз.“
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2. В ал. 2 думата „период“ се заменя с „етап“.
§ 51. В чл. 71 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „пускането им на
пазара“ се добавя „на Европейския съюз“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Лицата, които отглеждат генетично модифицирани растения при условията на ал. 1,
са длъжни да спазват правилата и условията
за съвместно съществуване на генетично модифицирани култури с традиционното и биологичното земеделие, определени с наредбата
по чл. 45, както и задължителните отстояния
по чл. 51, ал. 6.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Площите, необходими за спазване на
отстоянията по ал. 3, се осигуряват от заявителя,
който предоставя декларация, удостоверяваща
това обстоятелство, както и декларация за съгласие за отглеждане на ГМО от собствениците
на земята, когато заявителят не е собственик.“
§ 52. В чл. 72 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата
„научна“ се добавя „и друга“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по ал. 1 и 2 министърът на
земеделието и храните въз основа на становище
на комисията изготвя доклад относно необходимостта от промяна на условията за пускане
на пазара или за прекратяване пускането на
пазара на ГМО. Докладът се изготвя и се изпраща на Европейската комисия в срок до 60
дни от получаването на новата информация.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Министърът на земеделието и храните
променя условията или прекратява разрешението за пускане на пазара, когато:
1. в срок 60 дни сред изпращане на доклада
не постъпят мотивирани възражения или не
бъдат повдигнати спорни въпроси от Европейската комисия или от държавите – членки на
Европейския съюз;
2. спорните въпроси, поставени от Европейската комисия или от държавите – членки
на Европейския съюз, са решени в срок до 75
дни след изпращането на доклада.“
4. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Когато в срока по ал. 4, т. 2 постъпилите възражения или поставените спорни
въпроси от Европейската комисия или от
държавите – членки на Европейския съюз, не
бъдат разрешени, министърът на земеделието
и храните променя условията или прекратява
разрешението за пускане на пазара само при
положително решение на Европейската комисия
или Съвета на Европейския съюз.
(6) Министърът на земеделието и храните
уведомява заявителя, Европейския съюз и
държавите – членки на Европейския съюз, за
решението по ал. 4 или 5 в 30-дневен срок от
издаването му.“
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§ 53. В чл. 73 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „удължи срока на“ се заменят с „поднови“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1, буква „б“ думата „регистрация“
се заменя с „единен идентификационен код
или код“;
б) в т. 3 думите „удължаване на срока“ се
заменят с „подновяване“.
3. В ал. 3 думата „прилагат“ се заменя с
„прилага“, а думите „копие от разрешението
за пускане на ГМО на пазара и“ се заличават.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Министърът на земеделието и храните
въз основа на становище на комисията изготвя
и изпраща на заявителя доклад относно подновяване на разрешението в 60-дневен срок от
подаването на заявлението.“
5. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Министърът на земеделието и храните незабавно изпраща доклада заедно със
заявлението на Европейската комисия и на
компетентните органи на държавите – членки
на Европейския съюз.
(6) Министърът на земеделието и храните
подновява разрешението, когато:
1. в срок 60 дни сред изпращане на доклада
не постъпят мотивирани възражения или не
бъдат повдигнати спорни въпроси от Европейската комисия или от държавите – членки на
Европейския съюз;
2. спорните въпроси, поставени от Европейската комисия или от държавите – членки на
Европейския съюз, са решени в срок 75 дни
след изпращането на доклада.“
6. Създават се ал. 7 – 9:
„(7) Когато в срока по ал. 6, т. 2 постъпилите възражения или поставените спорни
въпроси от Европейската комисия или държавите – членки на Европейския съюз, не бъдат
решени, министърът на земеделието и храните
подновява разрешението за пускане на пазара
при положително решение на Европейската
комисия или Съвета на Европейския съюз.
(8) Срокът на действие на разрешението по
ал. 1 е 10 години. Министърът на земеделието и
храните може да съкрати или да удължи срока
при наличието на специфични причини, като
посочи мотивите за това.
(9) Министерството на земеделието и храните уведомява заявителя, Европейската комисия и държавите – членки на Европейския
съюз, за решението си относно подновяване
на разрешението по ал. 1 в 30-дневен срок от
постановяването му.“
7. Досегашната ал. 5 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“.
8. Досегашната ал. 6 става ал. 11 и в нея
думите „удължаване на срока“ се заменят с
„подновяване“.
§ 54. В чл. 74 се правят следните изменения:

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) На етикета на продукта трябва да е поставена информацията, определена в Регламент
(ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент
и Съвета от 22 септември 2003 г. относно
проследяването и етикетирането на генетично
модифицирани организми и проследяването на
храни и фуражи от генетично модифицирани
продукти и изменението на Директива 2001/18/
ЕО. Размерът на буквите в обозначението за
съдържание на ГМО в продукти съгласно чл. 4,
параграф 6 от Регламента трябва да бъде два
пъти по-голям в сравнение с останалата част
на надписа и с цвят и шрифт, различни от
основния.“
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думата „минимално“ се заличава;
б) точка 2 се отменя.
§ 55. Член 75 се изменя така:
„Чл. 75. (1) Министърът на земеделието
и храните след съгласуване с министъра на
околната среда и водите и министъра на
здравеопазването може да предложи на Министерския съвет временно да ограничи или да
забрани употребата или продажбата на ГМО
като продукт или като съставка на продукт,
за който има издадено разрешение за пускане
на пазара, когато има основания да се смята,
че този ГМО представлява риск за човешкото
здраве и околната среда, въз основа на:
1. нова или допълнителна информация, станала известна след издаване на разрешението,
която се отразява на оценката на риска, или
2. преоценка на съществуваща информация
на базата на нови или допълнителни научни
знания.
(2) В случаите по ал. 1 при наличието на
риск за човешкото здраве и околната среда
министърът на земеделието и храните прилага
всички необходими мерки за защита и незабавно
уведомява обществеността за взетите мерки и
мотивите за тях.
(3) В случаите по ал. 1 комисията преразглежда оценката на риска по искане на
министъра на земеделието и храните.
(4) Министърът на земеделието и храните
внася в Министерския съвет информацията по
ал. 1 заедно с преразгледаната оценка на риска
за приемане на решение относно прилагането
на забраната по ал. 1.
(5) В случаите на въведена забрана по
ал. 1 министърът на земеделието и храните
информира незабавно Европейската комисия
и държавите – членки на Европейския съюз,
за предприетите по ал. 2 мерки и мотивите за
тях, като представя:
1. преразгледана оценка на риска, в която
се посочва кои условия и по какъв начин да
бъдат променени в разрешението за пускане
на пазара или разрешението да бъде отменено;
2. информацията по ал. 1, т. 1.
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(6) Обжалването на решението на Министерския съвет по ал. 4 не спира неговото
изпълнение.“
§ 56. Създава се чл. 77а:
„Чл. 77а. Министърът на земеделието и храните на всеки три години изпраща в Европейската
комисия доклад относно натрупания опит при
прилагането на изискванията на този раздел.“
§ 57. В чл. 78 след думите „За издаване“ се
добавя „или подновяване“ и след думата „такса“
се поставя запетая и се добавя „определена с
тарифата по чл. 15“.
§ 58. Член 80 се изменя така:
„Чл. 80. Забранява се отглеждането и освобождаването в околната среда на ГМО, включително по реда на раздел ІІ и раздел ІІІ от глава
четвърта на този закон в следните територии:
1. в границите на защитените територии по
Закона за защитените територии и в границите
на защитените зони от Националната екологична
мрежа по смисъла на Закона за биологичното
разнообразие;
2. на отстояние по-малко от 30 км от границите на териториите по т. 1;
3. на отстояние по-малко от 10 км от стационарни пчелини, регистрирани по реда на
Закона за пчеларството;
4. на отстояние по-малко от 7 км от площи
с биологичен начин на производство на селскостопанска продукция;
5. на отстояния по-малки от тези, посочени
в приложение № 2, по отношение на площи с
традиционен начин на производство.“
§ 59. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. (1) При наложена забрана в друга държава – членка на Европейския съюз,
основана на предпазната клауза, министърът
на земеделието и храните, позовавайки се на
получената информация, започва процедурата
по чл. 75.
(2) Министърът на земеделието и храните
и министърът на околната среда и водите прилагат предпазната клауза и за традиционните
видове от изключителна стопанска значимост
за България, определени в § 1, т. 40 от допълнителните разпоредби.“
§ 60. Членове 84, 85 и 86 се отменят.
§ 61. Създава се чл. 86а:
„Чл. 86a. (1) По отношение на износа и
несъзнателното трансгранично придвижване на
ГМО се прилага Регламент (ЕО) № 1946/2003
на Европейския парламент и на Съвета от 15
юли 2003 г. относно трансграничното придвижване на генетично модифицирани организми.
(2) Компетентен орган по смисъла на Регламент (ЕО) № 1946/2003 е:
1. министърът на околната среда и водите,
когато ГМО – обект на износ или несъзнателно
трансгранично придвижване, са предназначени
за освобождаване в околната среда;
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2. министърът на земеделието и храните,
когато ГМО – обект на износ или несъзнателно
трансгранично придвижване, са предназначени
за пускане на пазара.“
§ 62. Членове 87, 88 и 89 се отменят.
§ 63. В глава пета раздел III се отменя.
§ 64. В глава пета раздел IV се отменя.
§ 65. В глава пета раздел VI се отменя.
§ 66. В чл. 104 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „заповед“ се добавя
„след консултация със заявителя“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Информацията по ал. 2 се третира като
поверителна и в случаите на оттегляне на заявлението от страна на заявителя.“
§ 67. В чл. 105 се правят следните изменения:
1. В т. 1, буква „а“ думата „характеристиките“
се заменя с „общите характеристики“.
2. В т. 2, буква „а“ думата „описание“ се
заменя с „общите характеристики“.
§ 68. В чл. 106 думите „ДНК секвенции“ се
заменят с „нуклеотидни последователности“.
§ 69. В чл. 108 ал. 1 се изменя така:
„(1) Министърът на околната среда и водите
чрез РИОСВ осъществява контрол:
1. по спазването на този закон относно прилагането на предпазните и защитните мерки,
определени за всеки клас на работа с ГМО в
контролирани условия;
2. върху освобождаването на ГМО в околната среда.“
§ 70. В чл. 112, ал. 1, т. 2 думите „чл. 87
или“ се заличават.
§ 71. В чл. 114 думите „минимум два пъти
годишно“ се заменят с „в съответствие с изискванията и условията в разрешението по
чл. 32, ал. 1, чл. 51, ал. 3, т. 1, чл. 67, ал. 1 и
чл. 73, ал. 1“.
§ 72. В чл. 115 се създава ал. 6:
„(6) До 31 януари длъжностните лица представят съответно на министъра на околната
среда и водите или на министъра на земеделието и храните доклади за извършените
през предходната година проверки по ал. 1 и
резултатите от тях.“
§ 73. В чл. 120 след думите „нарушение на
чл. 29“ се добавя „или в нарушение на чл. 30,
ал. 3 и 4“.
§ 74. Член 133 се отменя.
§ 75. Член 134 се изменя така:
„Чл. 134. Който наруши разпоредбата на
чл. 79 или чл. 80 или не изпълни задължение
по чл. 82, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция от 500 000 до 1 000 000 лв.“
§ 76. Член 136 се изменя така:
„Чл. 136. Който наруши наложената с
решение на Министерския съвет забрана по
чл. 75, ал. 1, се наказва с глоба, съответно с
имуществена санкция в размер от 500 000 до
1 000 000 лв.“
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§ 77. В чл. 141 думите „на глава пета, раздел
II“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 1946/2003
на Европейския парламент и на Съвета от 15
юли 2003 г. относно трансграничното придвижване на генетично модифицирани организми“.
§ 78. Член 142 се отменя.
§ 79. Член 143 се изменя така:
„Чл. 143. (1) Актовете за установяване на
нарушенията се съставят от съответните длъжностни лица по чл. 115.
(2) Наказателните постановления се издават
от съответния компетентен орган или от оправомощено от него длъжностно лице съобразно
определената в глава седма компетентност.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда
на Закона за административните нарушения и
наказания.
(4) Административното наказание по чл. 134
се налага от Върховния административен съд.
Административното нарушение се установява
с доклад на комисия, определена от министърпредседателя, който се изпраща на съда.
(5) Върховният административен съд разглежда делото по същество и се произнася с
решение, с което налага административното
наказание или постановява, че не е налице
административно нарушение.
(6) Решението по ал. 5 подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Сумите от глоби и имуществени сан
кции за нарушения по този закон постъпват
в бюджетите на съответните министерства в
зависимост от компетентния орган, издал наказателното постановление.“
§ 80. Създава се глава девета с чл. 144 и 145:
„ Г л а в а

д е в е т а

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ
Чл. 144. (1) Който, отглеждайки ГМО,
причини другиму вреди от замърсяване на
култури, отглеждани в съседни имоти, с тези
ГМО или с гените, използвани за съответната
генна модификация и/или със съпътстващите
ги маркерни гени, включително при установен
хоризонтален пренос на гени, е длъжен да го
обезщети.
(2) Отговорността по ал. 1 обхваща и пропуснатите ползи вследствие на това замърсяване.
(3) Посеви на генетично модифицирани
растения, отглеждани в нарушение на този закон, се унищожават за сметка на нарушителя.
Чл. 145. Увредените лица по чл. 144 могат
да предявят иск срещу нарушителя за преустановяване на нарушението и за отстраняване
на последиците от замърсяването.“
§ 81. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
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1. В § 1:
а) в т. 3, изречение второ накрая се поставя
запетая и се добавя „както и организъм, получен чрез техниките и/или методите, посочени
в чл. 2а“;
б) точка 9 се изменя така:
„9. „Автоклониране“ е изрязване на нуклеотидни последователности от клетка на организъм, което може да бъде или да не бъде
последвано от обратно вмъкване на цялата или
на част от тази нуклеотидна последователност
или съответен синтетичен еквивалент (със или
без предварителна ензимна или механична
обработка) в клетки от същия или от филогенетично близък вид, с който могат да обменят
генетичен материал по естествен път.“;
в) в т. 25 изречение второ се заличава;
г) в т. 26 след думите „за която се използват“
се добавя „специфични предпазни мерки, като“
и накрая се поставя запетая и се добавя „както
и за осигуряване високо ниво на безопасност“;
д) точка 33 се отменя;
е) точки 34, 35 и 36 се изменят така:
„34. „Износ“ е износ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1946/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно
трансграничното придвижване на генетично
модифицирани организми.
35. „Износител“ е износител по смисъла на
Регламент (ЕО) № 1946/2003 на Европейския
парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно трансграничното придвижване на генетично
модифицирани организми.
36. „Трансгранично придвижване“ е трансгранично придвижване по смисъла на Регламент
(ЕО) № 1946/2003 на Европейския парламент
и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно транс
граничното придвижване на генетично модифицирани организми.“;
ж) създават се т. 38, 39, 40, 41 и 42:
„38. „Заявител“ е всяко физическо или юридическо лице, което подава заявление.
39. „Заявление“ е писмено подаване на информация до компетентните органи по чл. 3
в съответствие с изискванията на този закон.
40. „Традиционни видове от изключителна
стопанска значимост“ са тютюн, лоза, маслодайна роза, пшеница и всички зеленчукови и
овощни култури.
41. „Предпазна клауза“ е процедурата, предвидена в чл. 23 от Директива 2001/18/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 12 март
2001 г. относно съзнателното освобождаване на
генетично модифицирани организми в околната
среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО
на Съвета.
42. „Хоризонтален пренос на генетичен
материал“ е преносът на генетичен материал
от генетично модифициран организъм в друг
организъм, извършван от вируси, без човешка
намеса.“
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2. Параграф 2 се отменя.
3. Създава се § 4а:
„§ 4а. С този закон се въвеждат изискванията на Директива 90/219/ЕИО на Съвета от 23
април 1990 г. относно работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия,
последно изменена с Директива 98/81/ЕО на
Съвета от 26 октомври 1998 г., и на Директива
2001/18/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното
освобождаване на генетично модифицирани
организми в околната среда и за отмяна на
Директива 90/220/ЕИО на Съвета.“
§ 82. Параграф 8 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
§ 83. Приложение № 2 към чл. 51, ал. 4 и
чл. 71, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 51, ал. 6, чл. 52, ал. 2, чл. 71, ал. 3
Отстояния на площите, засети с генетично модифицирани растения, от площите с традиционен начин на производство
Видове растения
Зърнено-житни
Ечемик
Овес
Ориз
Просо
Суданска трева
Ръж
Тритикале
Царевица
Канарско просо
II. Зърнено-бобови
Нахут
Полски фасул
от други сортове на
Ph.coccineus L.
III. Маслодайни и влакнодайни
Фъстъци
Синап
Коноп
Памук
Сафлор, ким, кимион
италиански
Соя
Рапица
Слънчоглед
Лен, маслодаен и влакнодаен
Рицин
Сусам
Мак
IV. Фуражни култури
V. Картофи

Минимално
отстоя
ние (м)

I.

150
150
150
150
150
1000
200
800
800
150
200
2000
100
400
3000
400
400
200
400
3000
200
1000
1000
400
1000
400

“
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§ 84. Създава се приложение № 3 към
чл. 66, ал. 1:
„Приложение № 3

към чл. 66, ал. 1

Инструкции за изработване на доклад за оценка
Докладът за оценка съгласно чл. 66, ал. 1
включва най-малко следната информация:
1. Идентификация на характеристиките на
реципиентния организъм, които имат отношение
към оценката на заявения ГМО.
2. Идентификация на известните рискове за
човешкото здраве и околната среда в резултат на
освобождаването в околната среда на генетично
немодифицирания реципиентен организъм.
3. Описание на резултатите от генетичната
модификация в ГМО.
4. Оценка дали генетичната модификация е
била охарактеризирана в достатъчна степен с оглед
определяне на рисковете за човешкото здраве и
околната среда.
5. Идентификация на всеки нов риск за човешкото здраве и околната среда от освобождаването
на заявения ГМО в околната среда в сравнение с
освобождаването на съответния генетично немодифициран организъм в околната среда на базата на
оценка на риска съгласно глава четвърта, раздел I.
6. Мотивирано заключение дали:
а) заявеният ГМО да бъде пуснат на пазара
като продукт или съставка на продукт и условията,
при които да се извърши това пускане, или
б) заявеният ГМО да не бъде пуснат на пазара;
в) да бъде поискано становище от държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската
комисия по конкретни въпроси, свързани с оценката на риска.
Заключението ясно посочва предложените:
– употреба на заявения ГМО;
– управление на риска;
– план за наблюдение.“

Заключителни разпоредби
§ 85. В Закона за посевния и посадъчния
материал (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм., бр.
27 от 2005 г., бр. 30 и 97 от 2006 г. и бр. 36 и 43
от 2008 г.) § 3 от преходните и заключителните
разпоредби се отменя.
§ 86. В Закона за ветеринарномедицинската
дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр.
30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г.,
бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и
102 от 2009 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 395:
а) в ал. 1 т. 9 се отменя;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Националната ветеринарномедицинска
служба осъществява контрол върху:
1. фуражни суровини и фуражни добавки,
които съдържат, състоят се или са произведени
от генетично модифицирани организми;
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2. при съмнение – водата, предназначена за
животните, като източник на замърсяване на
околната среда или на пренасяне на патогенни
микроорганизми и/или продукти от жизнената
им дейност.“
2. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създава т. 125:
„125. „Генетично модифицирани фуражи“ са
генетично модифицирани фуражи по смисъла на
Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския
парламент и Съвета от 22 септември 2003 г.
относно генетично модифицираните храни и
фуражи.“
§ 87. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90
от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от
2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31,
34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53
от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г. и бр. 23, 41,
74, 82 и 93 от 2009 г.) в чл. 10, ал. 1 се създава изречение второ: „Размерът на буквите в
обозначението за съдържание на ГМО в продукти съгласно чл. 4, параграф 6 от Регламент
(ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент
и Съвета от 22 септември 2003 г. относно
проследяването и етикетирането на генетично
модифицирани организми и проследяването на
храни и фуражи от генетично модифицирани
продукти и изменението на Директива 2001/18/
ЕО трябва да бъде два пъти по-голям в сравнение с останалата част на надписа и с цвят
и шрифт, различни от основния.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 18 март 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2652

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 72
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 106,
ал. 1 от Закона за местните избори
П О С ТА Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Гълъбово, община Баните, област Смолян,
на 19 юни 2010 г.
Издаден в София на 19 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
2590
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УКАЗ № 73
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 106,
ал. 1 от Закона за местните избори
П О С ТА Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Долна Секирна, община Брезник, област
Перник, на 19 юни 2010 г.
Издаден в София на 19 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
2591

УКАЗ № 74

На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 12,
ал. 3 от Закона за Българската народна банка
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам Стати Василев Статев за член
на Управителния съвет на Българската народна
банка, считано от 16 юни 2010 г.
Изпълнението на указа възлагам на управителя на Българската народна банка.
Издаден в София на 19 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
2592

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41
ОТ 19 МАРТ 2010 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В Наредбата за ограничаване емисиите на
летливи органични съединения при употребата
на органични разтворители в определени бои,
лакове и авторепаратурни продукти, приета с
Постановление № 40 на Министерския съвет
от 2007 г. (ДВ, бр. 20 от 2007 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3 ал. 2 се изменя така:
„(2) Лицата, пуснали на пазара за пръв път на
територията на Република България продукти съгласно приложение № 1, предоставят информация за предходната календарна година съгласно
приложение № 3 на съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) до
31 март на текущата година.“
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2. В чл. 4, ал. 1 думите „изискванията на
ал. 3“ се заменят с „изискванията на чл. 3, ал. 1“.
3. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
„(1) На етикета върху опаковката на продуктите съгласно приложение № 1 се изписват
категорията и подкатегорията на продукта и
максимално съдържание на ЛОС в g/l, определено за съответния, годен за употреба, краен
продукт.“
4. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. Лицата, пуснали на пазара на Република България и/или употребили продукти
по чл. 6, предоставят информация за пред
ходната календарна година съгласно приложение № 6 на съответната РИОСВ до
31 март на текущата година.“
5. В чл. 8, ал. 2 думите „количества препарати“ се заменят с „количества продукти“.
6. В § 1 от допълнителната разпоредба се
правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 2 думитe „или негови“ се заменят с
„и неговите“;
б) в т. 3 думата „препарати“ се заменя със
„смеси“;
в) в т. 6 думата „препарат“ се заменя с
„продукт“;
г) в т. 9 думите „всеки препарат“ се заменят с
„всяка смес“, думата „препарати“ – със „смеси“,
и думите „правилното му нанасяне, който“ – с
„правилното є нанасяне, която“;
д) в т. 12 – 14 думата „препарати“ се заменя
с „продукти“;
е) в т. 15, изречение първо думите „осигуряване достъп на трети страни“ се заменят с
„предоставяне на продуктите на трети лица“.
7. В § 8 от преходните и заключителните
разпоредби накрая се добавя „и на Директива
2008/112/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 16 декември 2008 г. за изменение на директиви 76/768/ЕИО, 88/378/ЕИО,
1999/13/ЕО на Съвета и директиви 2000/53/
ЕО, 2002/96/ЕО и 2004/42/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета с оглед адаптирането
им към Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно
класифицирането, етикетирането и опаковането
на вещества и смеси“.
8. В приложение № 1 към чл. 1 в т. 2 „Категория „Авторепаратурни продукти“, подкатегория „аа“ думите „препарати“ и „препарат“ се
заменят съответно с „продукти“ и „продукт“.
9. В приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, в
раздел А. „Категория „Бои и лакове“, в колона 1 на таблицата, в подкатегория „а“ след
думите „тавани“ се добавя „блясък <25@60°“,
а в подкатегория „б“ след думите „тавани“ се
добавя „блясък >25@60°“.
10. Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 се
изменя така:
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„Приложение № 3
към чл. 3, ал. 2
Информация
за пуснати на пазара продукти за нанасяне на
покрития по чл. 3 от Наредбата за ограничаване
емисиите на ЛОС при употребата на органични
разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти от:
...................................................................................
....................................................................................
(наименование на лицето, което пуска на пазара продукти на територията на Република
България за пръв път – производител, вносител, упълномощен представител, дистрибутор
и др., адрес, тел., e-mail, БУЛСТАТ (ЕИК и ЕГН),
лице за контакти)
Във връзка със задължението по чл. 3, ал. 2
от Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС
при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти
декларирам следните видове и количества продукти:
Лице, което пуска на
пазара продукти на територията на Република
България
Коза пръв път
№
Катего- личепо
Забеупълнория на ство
ред
лежка
мощен
продукта (в
прокг/г) изво- предста- вносивител,
тел
дител
дистрибутор и
др.
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Заключителни разпоредби
§ 3. Разпоредбите на § 1, т. 6, букви „б“ и
„г“ влизат в сила от 1 юни 2010 г.
§ 4. За продуктите по приложение № 1 към
чл. 1 от Наредбата за ограничаване на емисиите
на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени
бои, лакове и авторепаратурни продукти, които
са произведени преди влизането в сила на постановлението и съответстват на приложение
№ 2 от същата наредба, изискванията на чл. 5
влизат в сила 24 месеца след датата на обнародване на постановлението.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2586

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42
ОТ 19 МАРТ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
предотвратяване на големи аварии с опасни
вещества и за ограничаване на последствията от тях, приета с Постановление № 99 на
Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 39
от 2006 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

I.

Бои и лакове
II. А в т о р е парат у рни продукти

Известно ми е, че за представянето на неверни
данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс и подлежа на санкциониране по чл. 34д
от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
Дата:
Подпис: “

11. Приложение № 5 към чл. 5, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 5, ал. 2
Образец: Максималното съдържание на ЛОС
за този продукт (кат.: А/а) е 30 g/l.“

§ 2. В чл. 1, ал. 1 от Тарифата за таксите,
които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с
Постановление № 253 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 22 от 2006 г., бр. 20, 39 и 79 от 2007 г.,
бр. 53 от 2008 г. и бр. 6 от 2009 г.; попр., бр. 9
от 2009 г.), се създава т. 16:
„16. за употребата на летливи органични
съединения по чл. 9а, ал. 2, т. 2 от Закона за
чистотата на атмосферния въздух – 300 лв.“

§ 1. Създават се чл. 7а, 7б и 7в:
„Чл. 7а. (1) Кметът на общината организира
разработването и утвърждава външен авариен
план за мерките, които следва да бъдат предприети извън предприятието и/или съоръжението.
(2) Външният авариен план може да е част
от общинския план за защита при бедствия.
(3) Външният авариен план се изготвя съгласно приложение № 5, т. III и се съставя с цел:
1. осигуряване на контрол и ограничаване
на инцидентите, така че да се сведе до минимум въздействието и да се ограничи вредата за
човека, околната среда и имуществото;
2. прилагане на мерките, необходими за
защита на човека и околната среда от въздействието на големи аварии;
3. информиране на обществеността и на
съответните компетентни органи в района за
мерките по т. 2;
4. осигуряване възстановяването и почистването на околната среда след голяма авария.
(4) При изготвянето на външния авариен
план се провеждат консултации с обществеността в района около предприятието и/или
съоръжението.
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(5) Външният авариен план се проверява,
преразглежда и/или актуализира на подходящи
интервали не по-дълги от 3 години или при
съществени промени в предприятието и/или
съоръжението.
(6) При проверката, преразглеждането и/или
актуализацията на аварийния план се отчита
наличието на нова техническа информация,
както и на нова информация, свързана с пред
приемане на действия за защита на населението
и реагирането при големи аварии.
Чл. 7б. При възникване на голяма авария или
неконтролирано събитие, което може да доведе
до възникване на голяма авария, операторът
и при необходимост и кметът на общината
незабавно привеждат в действие съответния
авариен план.
Чл. 7в. След възникване на голяма авария:
1. операторът предприема необходимите
възстановителни мерки;
2. кметът на общината, на чиято територия е възникнала голяма авария, осигурява
предприемането на необходимите неотложни,
средно- и дългосрочни мерки в съответствие
с правомощията му по чл. 65 от Закона за
защита при бедствия;
3. комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона
за опазване на околната среда (ЗООС) чрез
проверки и разследване на място или чрез
други подходящи средства осигурява събирането на информацията, необходима за пълен
анализ на техническите, организационните и
управленските аспекти по възникването на
голямата авария;
4. министърът на околната среда и водите
въз основа на информацията по т. 3 преразглежда и при нужда актуализира издаденото
разрешително на предприятието и/или съоръжението по реда на чл. 116г ЗООС, като поставя нови условия, свързани с планирането и
предприемането на мерки за предотвратяване
на големи аварии.“
§ 2. В чл. 11 се създават ал. 6 и 7:
„(6) Информацията по ал. 1, т. 1 се предоставя на засегнатото население и на обектите с
обществено предназначение, които в случай на
голяма авария могат да бъдат засегнати, без
да бъде изисквана от тях.
(7) Операторът осигурява възможност за
обществен достъп до цялата информация по
ал. 1.“
Химично наи- CAS EC Категория/и Класификация по
менование
№
№ на опасност приложение № 3
(стандартни
към ЗООС*1
фрази на
риска)
1
2
3
4
5
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§ 3. Създават се допълнителни разпоредби:
„Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Опасност“ е характерно свойство на
опасно вещество или физическа ситуация, от
които произтича възможност за увреждане на
човешкото здраве и/или околната среда.
2. „Риск“ е вероятността от проявата на
специфичен ефект в рамките на определен
период или при определени условия.
§ 2. С наредбата се въвеждат разпоредбите
на Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите
от големи аварии, които включват опасни вещества, допълнена с Директива 2003/105/EО
на Европейския парламент и на Съвета от 16
декември 2003 г.“
§ 4. Приложение № 1 към чл. 3 се изменя
така:
„Приложение № 1
към чл. 3
Уведомление за класификация на предприятие
и/или съоръжение
Име на предприятието и/или съоръжението:
Адрес на предприятието и/или съоръжението:
Телефон, факс, електронна поща:
Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ)
на територията на площадката:
ЕИК по Булстат:
Име и адрес на оператора:
Име и длъжност на лицето, отговорно за експлоатацията на предприятието и/или съоръжението,
ако е различно от оператора:
Лице за връзка:
Име:
Длъжност:
Телефон, факс, електронна поща:
Класификация на предприятието и/или съоръжението:
Предприятие и съоръжение с нисък рисков
потенциал Да/Не
Предприятие и съоръжение с висок рисков
потенциал Да/Не
Не подлежи на издаване на разрешително по
чл. 104 ЗООС Да/Не
Проектен капацитет Налично коли- Физична форна съоръженията (в
чество
ма на вещетонове)*2
(в тонове)
ството
6

7

8

*1
Посочва се дали веществото е поименно изброено в таблица 1 на приложение № 3 към ЗООС или
е класифицирано в една или повече категории на опасност съгласно таблица 3 на приложение № 3 към
ЗООС – изписват се всички категории на опасност на веществото от колона 1 на таблица 3 или техният
пореден номер.
*2
Максималната вместимост на складови или производствени съоръжения, включително тръбопроводи,
на територията на предприятието и/или съоръжението.
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Предмет на дейност на предприятието, съоръжението или на съоръжението за складиране
(кратко описание):
Населени места и/или защитени територии в
близост до предприятието и/или съоръжението:
Природни или антропогенни фактори, които
могат да доведат до възникване на голяма авария
или да утежнят последствията от нея (например
земетръсни райони, опасност от наводнения,
обледявания и т.н. и/или близост до натоварена
транспортна инфраструктура – пътища, жп линии,
тръбопроводи, летища и т.н.), вероятност от възникване на ефект на доминото от други обекти и др.
Дата:
Подпис:
(печат)“

§ 5. Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1 и
чл. 10 се изменя така:

„Приложение към чл. 5,
ал. 1 и чл. 10
Форма и съдържание на доклада за политиката
за предотвратяване на големи аварии
Политиката за предотвратяване на големи аварии трябва да гарантира високо ниво на защита
на живота и здравето на човека и околната среда
чрез планирането, разработването и прилагането
на подходящи средства, структури и системи за
управление.
I. Докладът за политиката за предотвратяване
на големи аварии съдържа информация за:
1. Общите цели и политика по отношение на
безопасната експлоатация на предприятието и/
или съоръжението;
2. Конкретните мерки, които операторът трябва да предприеме с цел намаляване на риска от
възникване на големи аварии;
3. Системата за управление на мерките за
безопасност.
II. Наличието и прилагането на тази политика
се доказва чрез изготвяне на официален документ,
наречен Доклад за политиката за предотвратяване
на големи аварии (ДППГА), който включва изяв
ление за общите цели и политика по отношение
на безопасната експлоатация на предприятието и/
или съоръжението, подписано от ръководството на
предприятието и/или съоръжението, и конкретните
мерки, които операторът трябва да предприеме
с цел намаляване на риска от възникване на големи аварии.
III. Мерките, които операторът трябва да предприеме с цел намаляване на риска от възникване
на големи аварии, трябва да са съобразени с риска
от възникване на големи аварии в предприятието
и/или съоръжението.
IV. Системата за управление на мерките за безопасност е неразделна част от ДППГА. Тя трябва
да включва онази част от общото управление,
която обхваща организационната структура, отговорностите, процедурите, процесите и ресурсите,
които гарантират провеждането на политиката за
предотвратяване на големи аварии.
Системата за управление на мерките за безопасност трябва да съдържа:
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1. Организация и персонал – роля и задачи
на персонала, отговорен за осигуряването на безопасната експлоатация на предприятието и/или
съоръжението на всички административни нива.
Определяне на необходимостта от обучение на
този персонал и осигуряването на това обучение.
Определяне отговорностите на служителите и
подизпълнителите (при наличие на такива) по
отношение на безопасната експлоатация на предприятието и/или съоръжението.
2. Идентифициране и оценка на големи опасности – приемане и прилагане на процедури за
систематично идентифициране на големи опасности
при нормални и анормални режими на работа и
оценка на вероятността от възникване и оценка
на тежестта на последствията.
3. Оперативен контрол и управление на технологичните процеси – приемане и прилагане на
процедури и инструкции за безопасна експлоатация,
включително поддръжка на предприятието и/или
съоръжението, работните процеси, оборудването
и временните спирания на производството. Тези
процедури и инструкции включват информация
за задълженията на персонала при ежедневната
експлоатация и поддръжка на съоръженията,
процесите и апаратите, както и задълженията при
анормални и преходни режими на работа или
нарушения на технологичния режим.
4. Управление на промените – приемане и прилагане на процедури за планиране на изменения
и/или разширение на дейността на съществуващи,
или проектиране и изграждане на нови инсталации, производствени и/или складови съоръжения
и/или процеси.
5. Аварийно планиране – приемане и прилагане
на процедури за определяне на предвидими аварийни ситуации чрез системен анализ и изготвяне,
проверка и преразглеждане на аварийни планове
за тези ситуации, както и осигуряване на подходящото обучение на персонала на предприятието и/
или съоръжението и подизпълнителите, работещи
в предприятието (при наличие на такива).
6. Мониторинг – приемане и прилагане на
процедури за текуща оценка на съответствието
между целите, залегнали в ДППГА, и постигнатите
резултати; механизми за проучване и коригиране
на системата за управление на мерките на безопасност в случай на несъответствие. Процедурите
трябва да включват описание на вътрешната
система за докладване на възникнали аварии и/
или нарушения на технологичния режим, особено
на тези, свързани с нарушения на технологичната
дисциплина, установяване на причините за тяхното
възникване и коригиране на системата за управ
ление на мерките за безопасност в съответствие
с направените изводи.
7. Одит и преразглеждане – приемане и прилагане на процедури за периодична системна
оценка на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии и на ефективността и
адекватността на системата за управление на
мерките за безопасност; документирани процедури
за преглед на приложението и ефективността на
ДППГА и преразглеждането и актуализирането му
от страна на ръководството на предприятието и/
или съоръжението.
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Документите, изготвени въз основа на изиск
ванията на това приложение, като инструкции,
документи за оценка на риска и т.н., са неразделна
част от ДППГА. Когато тези документи са със
значителен обем, към ДППГА се прилагат само
титулните им страници с изключение на документите по т. IV.1, които се прилагат към ДППГА в
пълен вид.“

§ 6. Приложение № 4 към чл. 6, ал. 1 и
чл. 10 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 6, ал. 1 и чл. 10
Форма и съдържание на доклада за безопасност
Докладът за безопасност се съставя с цел да
докаже, че операторът на предприятие и/или
съоръжение с висок рисков потенциал (ПСВРП)
е предприел всички необходими мерки за предот
вратяване на големи аварии с опасни вещества и
ограничаване на последствията от тях за живота
и здравето на хората и околната среда чрез:
1. Планиране, разработване и прилагане на
политика за предотвратяване на големи аварии и
система за управление на мерките за безопасност;
2. Планирано и системно идентифициране на
опасностите от големи аварии и предприемане на
мерки за тяхното предотвратяване и ограничаване
на последствията от тях за човека и околната среда;
3. Включване на мерки за осигуряване на
безопасност и надеждност при проектирането,
изграждането, експлоатацията и поддръжката на
всяка инсталация, складово и/или производствено
съоръжение и инфраструктура в предприятието и/
или съоръжението, при експлоатацията на които
е възможно възникването на голяма авария;
4. Изготвяне на авариен план за предприятието
и/или съоръжението и изготвяне на информация,
която операторът предоставя на компетентните
органи за изготвяне на външен авариен план;
5. Предоставяне на информация, позволяваща на съответния орган в рамките на неговата
компетентност да изпълни задълженията си по
чл. 103а ЗООС;
6. Предоставяне на изчерпателен и актуален
списък на опасните химични вещества в предприятието и/или съоръжението.
Докладът за безопасност съдържа:
I. Доклада за политиката за предотвратяване на
големи аварии, изготвен съгласно приложение № 3.
II. Информация за:
1. Околната среда в района на предприятието
и/или съоръжението:
а) описание на предприятието и/или съоръжението и околната му среда, включително географското му местоположение, метеорологични,
геоложки, хидрографски условия и ако е необходимо, историята му;
б) идентифициране и описание на съоръженията,
процесите и дейностите, при които е възможно
възникването на голяма авария;
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в) описание на местата в предприятието и/или
съоръжението, където е възможно възникването
на голяма авария, включително схема/карта на
територията на предприятието и/или съоръжението
с обозначение на тези места.
2. Описание на съоръжения, процеси и дейности
в предприятието и/или съоръжението:
а) описание на основните дейности, вещества/
продукти, които са важни за безопасната експлоатация или са източници на риск от големи аварии,
и условията, при които е възможно възникването
на големи аварии с описание на планираните
мерки за предотвратяването им;
б) описание на процесите и по-специално на
етапите на протичане на процесите;
в) актуализиран списък на опасните химични
вещества, който съдържа:
аа) химично наименование, CAS №, ЕС №,
наименование по IUPAC;
бб) капацитет на съоръженията и максималното количество, което е налично или се очаква
да бъде налично;
вв) физични, химични, токсикологични свойства
и категория/и на опасност (стандартни фрази на
риска), както и описание на преките и/или косвените опасни ефекти за човека и околната среда;
гг) физични и химични свойства при нормални
условия на употреба или при предвидими аварийни ситуации.
3. Идентификация и оценка на риска от големи
аварии и превантивни мерки:
3.1. Подробно описание на възможните сценарии
за големи аварии и вероятността за възникването
им или условията, при които е възможно да възникнат, и описание на факторите във или извън
предприятието и/или съоръжението, които могат
да доведат до осъществяването на тези сценарии.
3.2. Оценка на размера и тежестта на последствията от идентифицираните големи аварии,
включително карти, изображения или еквивалентни
описания, където е уместно, показващи зоните,
които ще бъдат засегнати при такива аварии,
възникнали в предприятието и/или съоръжението, при спазване на изискването за опазване на
конфиденциалността на информацията по чл. 20,
ал. 1 и чл. 110, ал. 5, 6 и 8 ЗООС.
3.3. Описание на техническите параметри и на
оборудването, използвано за безопасната експлоатация на съоръженията.
4. Мерки и средства за ограничаване на последствията от големи аварии:
4.1. Описание на оборудването, инсталирано
с цел ограничаване на последствията от голяма
авария, включващо:
а) ред за въвеждане на обектовите планове за
провеждане на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи;
б) ръководство на спасителните и неотложните
аварийно-възстановителни работи от постоянните
комисии, щабовете или оперативните групи;
в) провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи в зависимост
от възможните сценарии на аварийната ситуация.
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4.2. Организация и описание на мерките за предупреждение, алармиране и информиране в случай
на авария, както и на мерките по локализиране
и ограничаване на последствията, включващи:
а) ред за информиране на кмета на общината
или оправомощено от него длъжностно лице;
б) сиренни и алармени системи за оповестяване на персонала и населението в застрашените
територии;
в) средства за комуникация и схема на свързване
с дежурния по общински съвет по сигурност, силите
и формированията за провеждане на спасителни
и неотложни аварийно-възстановителни работи.
4.3. Описание на наличните сили и средства
(във и извън предприятието и/или съоръжението), необходими за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни действия,
включващо:
а) обектови и извънобектови формирования за
провеждане на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи, в т.ч. санитарни екипи;
б) средства за извършване на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни действия, в
т. ч. технологично оборудване, машини и съоръжения; средства и вещества за деконтаминация.
4.4. Резюме на информацията по т. 4.1, 4.2 и
4.3, необходима за изготвянето на авариен план
на предприятието.
III. Информация за създадената организация
за спазване на правилата и нормите за пожарна
безопасност:
1. Правила и норми за пожарна безопасност
на територията на обекта и експлоатация на технологичните съоръжения и инсталации.
2. План за действие на личния състав при гасене
на пожари и ликвидиране на аварии.
3. Планове за осигуряване на пожарната безопасност при ремонти, реконструкции и преоборудване в обектите.
4. Планове за евакуация при пожар или авария
на личния състав и на пребиваващите в обекта лица.
5. Заповед за пожаробезопасно извършване на
огневи работи.
6. Заповед за пожаробезопасно използване на
отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди.
7. Заповед за определяне на разрешените и
забранените места за тютюнопушене.
8. Заповед за изключване на електрическото
захранване след приключване на работното време
без денонощните потребители.
9. Заповед за подготовка и инструктаж на
личния състав по пожарна безопасност.
10. Заповед за осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време за обекта.
11. Заповед за поддържане и проверка на
пожароизвестителните инсталации (ПИИ) и пожарогасителните инсталации (ПГИ).
12. Заповед за поддържане и проверка на противопожарните уреди, съоръжения и средства за
пожарогасене.
13. Заповед за назначаване на комисия за определяне на категорията по пожарна опасност и
групата по пожарна и взривна опасност съгласно
действащите норми за пожарна безопасност.
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14. Заповед за сформиране на нещатен щаб
за ръководство на действията на ръководния,
технологичния персонал и работниците при ликвидиране на пожари и за съдействие на органите
за пожарна безопасност и защита на населението
при осъществяване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност.
15. Други документи, изискващи се за удостоверяване изпълнението на изискванията за пожарна
безопасност в обекта.
IV. Информация за физическите и/или юридическите лица, участвали в изготвянето на доклада
за безопасност, съдържаща: име, адрес, телефон,
факс и електронна поща.“

§ 7. Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1 и
чл. 10 се изменя така:

„Приложение № 5
към чл. 7, ал. 1 и чл. 10
Форма и съдържание на авариен план на предприятието и/или съоръжението
I. Аварийният план на предприятието и/или
съоръжението се съставя с цел да докаже на
компетентния орган, че операторът е постигнал
високо ниво на защита на живота и здравето на
хората и на околната среда чрез:
1. Осигуряване на контрол и ограничаване
на инцидентите, така че да се сведе до минимум
въздействието и да се ограничи вредата за човека,
околната среда и имуществото;
2. Прилагане на мерки, необходими за защита
на човека и околната среда от въздействието на
големи аварии;
3. Съобщаване на необходимата информация
на обществеността и на съответните компетентни
органи в района;
4. Осигуряване възстановяването и почистването
на околната среда след голяма авария.
II. Аварийният план на предприятието и/или
съоръжението съдържа информация за:
1. Имената или длъжностите на лицата, оправомощени за задействането на аварийния план, и
имената на лицето, отговорно за координацията на
действията, които се предприемат на територията
на предприятието и/или съоръжението в случай
на авария;
2. Името и длъжността на лицето, отговорно
за осъществяване на връзката с компетентните
органи за защита при бедствия;
3. Планираните действия за контрол на риска
от големи аварии и за ограничаване на последствията от тях при предвидими условия или събития,
които могат да доведат до възникване на голяма
авария, включително описание на оборудването
за безопасност и наличните ресурси, включително
индивидуални и колективни средства за защита;
4. Мерките за ограничаване на риска за лицата,
намиращи се в предприятието и/или съоръжението,
включително начините на оповестяване и действията, които следва да се предприемат;
5. Мерките за ранно оповестяване, алармиране
и информиране на кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице в случай на
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авария; вида на информацията, предоставяна с първоначалното оповестяване, и начините и мерките
за предоставяне на допълнителна информация;
6. Мерките и начините за обучение на персонала във връзка със задълженията им и действията,
които следва да предприемат при възникване
на авария, и координирането на тези действия с
кмета на общината или с оправомощено от него
длъжностно лице;
7. Планираните сили и средства, необходими
за спасителни и аварийно-възстановителни работи
извън предприятието и/или съоръжението.
III. Външният авариен план съдържа информация за:
1. Име и длъжност на лицето/ата, отговорно/и
за координацията на силите и средствата при
провеждане на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи;
2. Име и длъжност на лицето/ата, упъл
номощено/и да задействат оповестяването и
привеждането в готовност на силите и средствата
при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
3. Планирани мерки за ранно оповестяване,
алармиране, информиране и процедури за готовност и свикване.
4. Планирани мерки за координиране и организиране на формированията и средствата, необходими за провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи, предвидени във
външния авариен план.
5. Планирани мерки за оказване на помощ при
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в предприятието и/или съоръжението.
6. Планирани мерки за ограничаване на последствията извън предприятието и/или съоръжението.
7. Планирани мерки за оповестяване и информиране на населението относно възникването на
голяма авария и действията, които населението
следва да предприеме.
8. Планирани мерки за информиране на спасителните служби в съседни държави в случай
на голяма авария с възможни трансгранични
последствия.“

§ 8. В приложение № 6 към чл. 8, ал. 1 и
чл. 9 думите „Информация за планираните
или настъпилите промени“ се заменят с „Информация за планираните или настъпилите
съществени изменения“.
§ 9. Приложение № 7 към чл. 11, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 11, ал. 3
Информация за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в
случай на авария
Информацията съдържа:
1. Име на оператора и адрес на предприятието
и/или съоръжението;
2. Име и длъжност на лицето, изготвило информацията;
3. Номер на разрешителното по чл. 104, ал. 1
ЗООС;
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4. Кратко описание на действията, които ще се
предприемат в предприятието и/или съоръжението;
5. Наименования и категория на опасност на
химичните вещества и препарати от приложение
№ 3 към чл. 103 ЗООС, които са налични в предприятието и/или съоръжението и които могат да
причинят голяма авария;
6. Кратко описание на възможните сценарии на
големи аварии и на потенциалното им въздействие
върху засегнатата общественост и околната среда;
7. Начина на оповестяване, алармиране и
информиране на населението в случай на голяма
авария;
8. Адекватна информация за начините на поведение и действията, които населението следва
да предприеме в случай на голяма авария;
9. Информация за начина на достъп до документите по чл. 116а, ал. 1, т. 2 и 3 ЗООС;
10. Потвърждение, че операторът е изготвил
вътрешен авариен план, в който са включени
съответните мерки в случай на голяма авария,
действията за справяне с последиците от нея
и начините за свързване с общинския съвет по
сигурност;
11. Информация за външния авариен план,
включваща указания за следване на инструкциите
на органите за защита при бедствия по време на
авария, както и мерките, начина на взаимодействие
и действията, които трябва да се предприемат за
ликвидиране на последиците от нея.“
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Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43
ОТ 19 МАРТ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за съществените изиск вани я и оцен яване на съответст вието на играчките, прие т а с По с т а нов лен ие № 177 н а М и н истерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62
о т 20 01 г.; изм. и доп., бр. 13 и 104 о т
2003 г. и бр. 24 и 40 от 2006 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Играчките, като например материали и оборудване за химични опити, за
конструиране на макети, за пластмасови или
керамични отливки, за емайлиране, за фотография или други подобни дейности, които, за да
изпълнят основното си предназначение, съдържат опасни препарати, не трябва да съдържат
такива, които могат да станат възпламеними
в резултат на отделянето на негорими летливи
техни съставки.
(2) Изискванията към играчките по ал. 1 се
прилагат и в случаите, когато играчките съдържат вещества, които отговарят на критериите
на някой от следните класове или категории
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на опасност, установени в приложение I към
Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г.
относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси (ОВ, L 353
от 31.12.2008 г.):
1. класове на опасност 2.1 – 2.4, 2.6 и 2.7,
2.8, типове A и В, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, категории
1 и 2, 2.14, категории 1 и 2, 2.15, типове A – F;
2. класове на опасност 3.1 – 3.6, 3.7, вредни
ефекти върху половата функция и оплодителната
способност или върху развитието, 3.8 ефекти,
различни от наркотичните ефекти, 3.9 и 3.10;
3. клас на опасност 4.1;
4. клас на опасност 5.1.“
§ 2. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Играчките не трябва да съдържат опасни
препарати в количества, които могат да навредят
на здравето на децата, когато ги използват.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Играчките не трябва да съдържат вещества, които отговарят на критериите на някой
от класовете или категориите на опасност по
чл. 23, ал. 2 в количества, които могат да навредят на здравето на децата, когато ги използват.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 3. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1 т. 2 се изменя така:
„2. „Опасни вещества и препарати“ са веществата и препаратите по смисъла на Закона за
защита от вредното въздействие на химичните
вещества и препарати.“
2. „Създава се § 1б:
„§ 1б. Наредбата въвежда разпоредбите на Директива 88/378/ЕИО на Съвета от 3 май 1988 г.
относно сближаване на законодателствата на
държавите членки във връзка с безопасността
на детските играчки (ОВ, L 345 от 23.12.2008 г.)
и разпоредбите на чл. 2 от Директива 2008/112/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
16 декември 2008 г. за изменение на директиви 76/768/ЕИО, 88/378/ЕИО, 1999/13/ЕО на
Съвета и директиви 2000/53/ЕО, 2002/96/ЕО
и 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета с оглед адаптирането им към Регламент
(ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането,
етикетирането и опаковането на вещества и
смеси (ОВ, L 345 от 23.12.2008 г.).“
§ 4. В приложение № 2 към чл. 6, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. Играчки, съдържащи опасни вещества
или препарати. Химични играчки.“
2. Точка 4.1 се изменя така:
„4.1. Като се спазват нормативните изисквания, предвидени в Регламент (ЕО) № 1272/2008,
упътването за употреба на играчки, съдържащи
опасни препарати или вещества, отговарящи на
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критериите на някой от класовете или категориите на опасност по чл. 23, ал. 2, трябва да
съдържа предупреждение за опасния характер
на тези вещества или препарати и описание на
предпазните мерки, които трябва да се спазват
от потребителя, за да се избегнат опасностите,
свързани с тях, както и кратко описание на
опасностите в зависимост от вида на играчката. Упътването за употреба трябва да съдържа
информация за начина на оказване на първа
помощ в случаи на злополука, дължаща се на
употребата на този вид играчки, както и че те
трябва да бъдат недостъпни за много малки
деца.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44
ОТ 19 МАРТ 2010 Г.

за определяне на зоните във въздушното
пространство на Република България, в които
се ограничава въздухоплаването
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Определя забранена зона във въздушното пространство на Република България,
както следва:
Зона
№
Р 1

Хоризонтални граници

Вертикални
граници

Окръжност с център
43°44'24"СШ 023°46'44"ИД
и радиус 5 km

2450 m
(8100 ft)

(2) В зоната по ал. 1 се забраняват полетите
на всички граждански и държавни въздухоплавателни средства.
Чл. 2. (1) Определя ограничени зони във
въздушното пространство на Република България, както следва:
Зона
№
1
R 1

R 2
R 3

Хоризонтални граници
2
Oкръжност с център
43°44'24"СШ 023°46'44"ИД и
радиус 25 km, с изключение
на въздушното пространство на забранена зона Р 1
Окръжност с център
42°41'56"СШ 024°39'52"ИД
и радиус 2 km
Окръжност с център
42°35'43"СШ 025°23'32"ИД
и радиус 2 km

Вертикални
граници
3
5000 m
(16500 ft)
1500 m
(5000 ft)
1500 m
(5000 ft)
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R 4
R 5
R 6
R 7
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2
Окръжност с център
42°36'50"СШ 025°30'58"ИД
и радиус 2 km
Окръжност с център
42°02'59"СШ 025°37'25"ИД
и радиус 2,5 km
Окръжност с център
43°52'09"СШ 026°04'35"ИД
и радиус 1,5 km
Окръжност с център
42°32'19"СШ 027°20'10"ИД
и радиус 2,5 km

3
1500 m
(5000 ft)
1500 m
(5000 ft)
1500 m
(5000 ft)
1500 m
(5000 ft)

(2) В ограничените зони по ал. 1 се забраняват полетите на въздухоплавателни средства
с максимално излетно тегло над 5,7 тона с
изключение на полети на български държавни
въздухоплавателни средства за осигуряване на
въздушния суверенитет и полети за търсене и
спасяване.
Чл. 3. (1) Определя опасни зони във въздушното пространство на Република България, в
които се въздейства против градоносни облаци,
в границите на окръжности с център – указаните
по-долу географски координати, радиус 8,5 km
и горна граница 7200 m (23700 ft):
Зона №
1
D 1011
D 1012
D 1013
D 1014
D 1015
D 1016
D 1017
D 1021
D 1022
D 1023
D 1024
D 1025
D 1026
D 1031
D 1032
D 1033
D 1036
D 1037
D 1038
D 1041
D 1042
D 1043
D 1044
D 1045
D 1046
D 1110
D 1111
D 1112
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Географски координати на центъра
2
42°18'46"СШ 025°37'11"ИД
42°22'00"СШ 025°30'01"ИД
42°24'16"СШ 025°33'37"ИД
42°25'33"СШ 025°27'05"ИД
42°27'15"СШ 025°31'42"ИД
42°23'45"СШ 025°19'25"ИД
42°19'32"СШ 025°24'15"ИД
42°21'06"СШ 025°43'16"ИД
42°27'20"СШ 025°40'50"ИД
42°18'49"СШ 025°47'39"ИД
42°20'30"СШ 025°51'46"ИД
42°30'45"СШ 025°45'56"ИД
42°24'27"СШ 025°47'50"ИД
42°14'15"СШ 025°36'34"ИД
42°16'35"СШ 025°30'00"ИД
42°14'09"СШ 025°23'13"ИД
42°12'09"СШ 025°28'54"ИД
42°08'59"СШ 025°34'45"ИД
42°10'23"СШ 025°22'44"ИД
42°16'40"СШ 025°41'50"ИД
42°11'25"СШ 025°40'46"ИД
42°13'33"СШ 025°46'29"ИД
42°06'37"СШ 025°39'21"ИД
42°08'46"СШ 025°46'14"ИД
42°15'13"СШ 025°53'28"ИД
42°18'57"СШ 024°03'11"ИД
42°23'34"СШ 024°02'38"ИД
42°28'50"СШ 024°07'45"ИД

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

1
1113
1114
1115
1120
1121
1122
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1140
1141
1142
1210
1211
1212
1215
1216
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1241
1242
1243
1310
1311
1312
1313
1314
1320
1322
1323
1324
1325
1326
1327
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2
42°28'36"СШ 024°13'21"ИД
42°22'41"СШ 024°12'22"ИД
42°18'10"СШ 024°17'53"ИД
42°29'25"СШ 024°20'09"ИД
42°24'16"СШ 024°20'35"ИД
42°18'03"СШ 024°24'02"ИД
42°02'45"СШ 024°18'13"ИД
42°06'25"СШ 024°13'00"ИД
42°11'12"СШ 024°07'03"ИД
42°13'15"СШ 024°02'56"ИД
42°11'38"СШ 024°16'31"ИД
42°16'38"СШ 024°09'22"ИД
42°03'32"СШ 024°24'52"ИД
42°08'21"СШ 024°22'16"ИД
42°12'25"СШ 024°24'37"ИД
42°28'37"СШ 024°25'31"ИД
42°29'08"СШ 024°33'30"ИД
42°22'16"СШ 024°28'52"ИД
42°20'01"СШ 024°34'18"ИД
42°26'57"СШ 024°37'56"ИД
42°30'50"СШ 024°41'15"ИД
42°30'38"СШ 024°49'01"ИД
42°22'56"СШ 024°42'35"ИД
42°24'54"СШ 024°49'03"ИД
42°18'54"СШ 024°48'06"ИД
42°29'09"СШ 025°02'47"ИД
42°24'01"СШ 025°00'24"ИД
42°27'22"СШ 024°55'31"ИД
42°23'00"СШ 024°54'20"ИД
42°19'00"СШ 024°55'02"ИД
42°04'32"СШ 024°33'20"ИД
42°07'34"СШ 024°33'01"ИД
42°15'07"СШ 024°30'54"ИД
42°17'50"СШ 024°38'38"ИД
42°06'51"СШ 024°28'28"ИД
42°10'56"СШ 024°32'42"ИД
42°04'26"СШ 024°41'56"ИД
42°12'59"СШ 024°39'57"ИД
42°12'12"СШ 024°46'51"ИД
42°14'59"СШ 024°52'16"ИД
42°10'42"СШ 024°56'39"ИД
42°09'47"СШ 025°03'56"ИД
42°13'55"СШ 024°59'21"ИД
42°18'00"СШ 025°01'57"ИД
42°08'00"СШ 025°12'09"ИД
42°16'37"СШ 025°13'11"ИД
42°20'21"СШ 025°06'28"ИД
42°21'21"СШ 025°13'45"ИД
42°25'12"СШ 025°09'06"ИД
42°25'51"СШ 025°13'56"ИД
42°12'33"СШ 025°09'26"ИД

БРОЙ 25
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

1
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1341
1342
1343
1345
1346
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1520
1521
1522
1523
1525
1526
1530
1531
1532
1533
1534
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1610
1611
1613
1615
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1630
1631
1632

ДЪРЖАВЕН
2
42°18'05"СШ 025°17'59"ИД
42°12'26"СШ 025°17'51"ИД
42°06'04"СШ 024°49'04"ИД
42°05'13"СШ 024°57'28"ИД
42°00'24"СШ 024°50'30"ИД
41°58'39"СШ 024°59'22"ИД
41°54'42"СШ 024°55'41"ИД
41°54'41"СШ 025°03'12"ИД
41°57'02"СШ 025°07'39"ИД
42°04'42"СШ 025°07'25"ИД
42°01'43"СШ 025°13'55"ИД
42°05'39"СШ 025°20'09"ИД
42°00'45"СШ 025°05'42"ИД
44°08'18"СШ 022°38'47"ИД
44°03'28"СШ 022°37'57"ИД
43°59'23"СШ 022°29'01"ИД
43°57'32"СШ 022°38'55"ИД
43°52'24"СШ 022°24'52"ИД
43°54'02"СШ 022°33'07"ИД
44°08'35"СШ 022°46'27"ИД
44°05'39"СШ 022°52'37"ИД
44°03'29"СШ 022°44'57"ИД
43°59'53"СШ 022°50'38"ИД
43°52'32"СШ 022°47'23"ИД
43°57'58"СШ 022°44'29"ИД
43°47'31"СШ 022°23'54"ИД
43°49'39"СШ 022°32'12"ИД
43°43'58"СШ 022°36'23"ИД
43°44'53"СШ 022°30'03"ИД
43°38'41"СШ 022°38'13"ИД
43°49'58"СШ 022°40'21"ИД
43°47'16"СШ 022°52'50"ИД
43°45'23"СШ 022°44'22"ИД
43°40'21"СШ 022°44'46"ИД
43°41'36"СШ 022°52'11"ИД
43°36'50"СШ 022°51'00"ИД
43°48'10"СШ 022°46'48"ИД
43°42'02"СШ 022°56'50"ИД
43°43'03"СШ 023°02'07"ИД
43°37'04"СШ 023°00'27"ИД
43°37'52"СШ 023°08'24"ИД
43°43'12"СШ 023°11'02"ИД
43°46'17"СШ 023°20'37"ИД
43°41'19"СШ 023°18'12"ИД
43°44'09"СШ 023°26'19"ИД
43°36'50"СШ 023°25'29"ИД
43°45'53"СШ 023°34'46"ИД
43°39'21"СШ 023°32'44"ИД
43°30'25"СШ 022°58'06"ИД
43°32'44"СШ 023°06'28"ИД
43°27'26"СШ 023°07'33"ИД

ВЕСТНИК
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

1
1633
1634
1640
1641
1642
1643
1645
1710
1713
1714
1715
1716
1720
1722
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1820
1821
1822
1823
1824
1831
1832
1833
1834
1835
1840
1841
1842
1843

С Т Р. 2 5
2
43°28'22"СШ 023°13'41"ИД
43°21'48"СШ 023°12'38"ИД
43°34'40"СШ 023°16'12"ИД
43°30'41"СШ 023°23'44"ИД
43°23'58"СШ 023°21'26"ИД
43°32'47"СШ 023°32'50"ИД
43°29'48"СШ 023°18'25"ИД
43°35'52"СШ 023°38'21"ИД
43°40'05"СШ 023°46'30"ИД
43°33'50"СШ 023°48'17"ИД
43°38'02"СШ 023°53'47"ИД
43°35'13"СШ 023°44'16"ИД
43°40'07"СШ 024°03'26"ИД
43°35'03"СШ 024°03'28"ИД
43°22'20"СШ 023°42'12"ИД
43°29'15"СШ 023°40'06"ИД
43°26'27"СШ 023°49'08"ИД
43°19'57"СШ 023°51'23"ИД
43°29'09"СШ 023°52'32"ИД
43°29'12"СШ 023°46'38"ИД
43°27'16"СШ 023°36'18"ИД
43°22'57"СШ 023°36'16"ИД
43°21'42"СШ 023°48'54"ИД
43°27'43"СШ 023°28'33"ИД
43°21'41"СШ 024°07'25"ИД
43°20'20"СШ 024°01'18"ИД
43°25'23"СШ 023°57'54"ИД
43°28'15"СШ 024°06'18"ИД
43°31'14"СШ 023°57'12"ИД
43°27'22"СШ 024°02'15"ИД
43°22'27"СШ 023°30'30"ИД
43°34'23"СШ 024°12'27"ИД
43°40'00"СШ 024°16'53"ИД
43°42'16"СШ 024°25'21"ИД
43°35'15"СШ 024°22'20"ИД
43°30'46"СШ 024°14'36"ИД
43°31'50"СШ 024°18'18"ИД
43°44'08"СШ 024°32'28"ИД
43°37'54"СШ 024°40'46"ИД
43°36'47"СШ 024°29'54"ИД
43°35'31"СШ 024°38'32"ИД
43°31'04"СШ 024°30'36"ИД
43°28'07"СШ 024°23'33"ИД
43°18'55"СШ 024°15'09"ИД
43°22'13"СШ 024°22'31"ИД
43°16'16"СШ 024°23'22"ИД
43°24'31"СШ 024°15'12"ИД
43°24'51"СШ 024°31'38"ИД
43°29'05"СШ 024°38'49"ИД
43°22'29"СШ 024°39'35"ИД
43°19'15"СШ 024°30'56"ИД

С Т Р.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

26

1
1911
1912
1913
1914
1916
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1931
1932
1933
1934
1940
1941
1942

ДЪРЖАВЕН
2
42°36'55"СШ 025°49'21"ИД
42°35'03"СШ 025°55'03"ИД
42°41'52"СШ 025°51'13"ИД
42°40'25"СШ 026°01'03"ИД
42°33'54"СШ 026°02'16"ИД
42°40'21"СШ 026°12'02"ИД
42°38'01"СШ 026°09'00"ИД
42°42'30"СШ 026°17'25"ИД
42°35'35"СШ 026°18'46"ИД
42°40'12"СШ 026°25'32"ИД
42°33'44"СШ 026°28'04"ИД
42°38'16"СШ 026°35'06"ИД
42°28'38"СШ 025°54'47"ИД
42°26'43"СШ 026°04'17"ИД
42°21'52"СШ 025°56'58"ИД
42°19'45"СШ 026°06'30"ИД
42°31'29"СШ 026°11'23"ИД
42°24'34"СШ 026°13'26"ИД
42°29'12"СШ 026°20'12"ИД

(2) Зоните по ал. 1 са съставни части на
полигоните за борба с градушки (ПБГ).
(3) Всяка зона по ал. 1 към даден ПБГ, както
и конкретните хоризонтални граници на всеки
ПБГ се определят по реда на Инструкцията за
противоградовата защита в Република България, издадена от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
съгласувано с министъра на отбраната и министъра на земеделието и храните.
Чл. 4. (1) Определя опасни зони за въздухоплаване в обслужваното въздушно пространство
на Република България за нуждите на Българската армия, както следва:
Зона
№
1
D 201

D 207

D 208

D 209

D 212

Хоризонтални граници
2
42°56'07"СШ 023°07'17"ИД –
42°53'15"СШ 023°06'40"ИД –
42°53'12"СШ 023°01'03"ИД –
42°55'30"СШ 023°00'47"ИД –
42°56'07"СШ 023°07'17"ИД
42°37'32"СШ 025°28'38"ИД –
42°37'49"СШ 025°24'28"ИД –
42°38'51"СШ 025°24'46"ИД –
42°38'20"СШ 025°28'40"ИД –
42°37'32"СШ 025°28'38"ИД
43°07'24"СШ 025°33'18"ИД –
43°07'32"СШ 025°32'07"ИД –
43°06'41"СШ 025°31'27"ИД –
43°06'26"СШ 025°33'13"ИД –
43°07'24"СШ 025°33'18"ИД
43°03'19"СШ 025°35'07"ИД –
43°03'16"СШ 025°34'17"ИД –
43°02'49"СШ 025°34'20"ИД –
43°02'28"СШ 025°34'45"ИД –
43°03'19"СШ 025°35'07"ИД
42°25'54"СШ 026°42'24"ИД –
42°25'43"СШ 026°39'14"ИД –
42°26'27"СШ 026°39'12"ИД –
42°26'24"СШ 026°42'10"ИД –
42°25'54"СШ 026°42'24"

Вертикални
граници
3
3600 m
(11900 ft)

ВЕСТНИК
1
D 213

D 215

D 217

D 218

D 220

D 221

D 222

D 223

D 224
D 228
D 232
D 236
D 239

D 242

3490 m
(11500 ft)

D 243

3000 m
(9900 ft)

D 244

3000 m
(9900 ft)

D 245

3300 m
(10900 ft)

D 246

БРОЙ 25

2
43°14'14"СШ 026°53'43"ИД –
43°13'12"СШ 026°54'46"ИД –
43°12'39"СШ 026°54'23"ИД –
43°13'47"СШ 026°52'41"ИД –
43°14'14"СШ 026°53'43"ИД
43°08'19"СШ 027°08'15"ИД –
43°08'19"СШ 027°12'55"ИД –
43°13'29"СШ 027°12'55"ИД –
43°13'29"СШ 027°08'15"ИД –
43°08'19"СШ 027°08'15"ИД
42°24'17"СШ 027°43'13"ИД –
42°26'05"СШ 027°47'31"ИД –
42°22'23"СШ 027°47'31"ИД –
42°24'17"СШ 027°43'13"ИД
42°18'29"СШ 027°47'37"ИД –
42°20'23"СШ 027°51'55"ИД –
42°16'41"СШ 027°51'55"ИД –
42°18'29"СШ 027°47'37"
42°42'05"СШ 027°54'01"ИД –
42°43'59"СШ 027°58'25"ИД –
42°49'17"СШ 027°58'34"ИД –
42°42'05"СШ 027°54'01"ИД
43°04'41"СШ 027°54'31"ИД –
43°06'35"СШ 027°59'01"ИД –
43°02'47"СШ 027°59'01"ИД –
43°04'41"СШ 027°54'31"ИД
43°21'41"СШ 028°27'59"ИД –
43°21'41"СШ 028°33'07"ИД –
43°18'29"СШ 028°30'31"ИД –
43°21'41"СШ 028°27'59"ИД
42°40'57"СШ 024°43'11"ИД –
42°39'33"СШ 024°42'41"ИД –
42°40'09"СШ 024°41'46"ИД –
42°41'15"СШ 024°42'18"ИД –
42°40'57"СШ 024°43'11"ИД
Окръжност с център 42°30'03"СШ
025°32'43"ИД и радиус 11 km
Окръжност с център 42°26'29"СШ
024°29'25"ИД и радиус 4 km
Окръжност с център 41°52'34"СШ
025°47'30"ИД и радиус 7 km
Окръжност с център 42°23'59"СШ
026°10'55"ИД и радиус 2,5 km

3550 m
(11700 ft)
4000 m
(13200 ft)
7450 m
(24500 ft)
4000 m
(13200 ft)

Окръжност с център 42°43'39"СШ
026°33'55"ИД и радиус 8 km

7450 m
(24500 ft)

43°12'41"СШ 023°32'13"ИД –
43°12'07"СШ 023°31'52"ИД –
43°12'19"СШ 023°31'31"ИД –
43°12'46"СШ 023°32'03"ИД –
43°12'41"СШ 023°32'13"ИД
41°56'05"СШ 024°55'32"ИД –
41°56'40"СШ 024°55'40"ИД –
41°56'28"СШ 024°57'50"ИД –
41°55'35"СШ 024°59'19"ИД –
41°55'05"СШ 024°59'05"ИД –
41°56'05"СШ 024°55'32"ИД
43°41'20"СШ 028°31'54"ИД –
43°41'25"СШ 028°38'31"ИД –
43°36'00"СШ 028°40'09"ИД –
43°40'13"СШ 028°26'27"ИД –
43°41'20"СШ 028°31'54"ИД
41°59'06"СШ 025°32'33"ИД –
41°59'06"СШ 025°32'49"ИД –
42°00'02"СШ 025°32'55"ИД –
42°00'02"СШ 025°32'41"ИД –
41°59'06"СШ 025°32'33"ИД
42°06'37"СШ 024°14'05"ИД –
42°06'34"СШ 024°14'15"ИД –
42°05'58"СШ 024°14'03"ИД –
42°06'08"СШ 024°13'44"ИД –
42°06'37"СШ 024°14'05"ИД

3
3120 m
(10300 ft)

3280 m
(10800 ft)

3000 m
(9900 ft)
3000 m
(9900 ft)
3000 m
(9900 ft)
3000 m
(9900 ft)
3000 m
(9900 ft)

3730 m
(12300 ft)

3350 m
(11000 ft)

4860 m
(16000 ft)

5000 m
(16500 ft)

3200 m
(10500 ft)

3320 m
(10900 ft)

БРОЙ 25
1

D 247

D 248

D 249

D 250

D 251

D 301

D 302

D 303

D 304

D 305

D 306

D 307

ДЪРЖАВЕН

2
41°35'08"СШ 024°40'22"ИД –
41°35'13"СШ 024°40'27"ИД –
41°35'26"СШ 024°40'14"ИД –
41°35'18"СШ 024°40'05"ИД –
41°35'08"СШ 024°40'22"ИД
42°40'25"СШ 026°16'45"ИД –
42°40'18"СШ 026°18'13"ИД –
42°39'25"СШ 026°18'15"ИД –
42°39'25"СШ 026°16'50"ИД –
42°40'25"СШ 026°16'45"ИД
41°53'40"СШ 023°05'50"ИД –
41°53'45"СШ 023°05'44"ИД –
41°53'59"СШ 023°06'19"ИД –
41°53'43"СШ 023°06'20"ИД –
41°53'40"СШ 023°05'50"ИД
43°33'40"СШ 025°12'15"ИД –
43°33'35"СШ 025°12'58"ИД –
43°33'54"СШ 025°12'58"ИД –
43°33'50"СШ 025°12'10"ИД –
43°33'40"СШ 025°12'15"ИД
42°17'22"СШ 025°21'13"ИД –
42°16'54"СШ 025°21'53"ИД –
42°16'11"СШ 025°21'15"ИД –
42°16'06"СШ 025°20'35"ИД –
42°15'45"СШ 025°19'45"ИД –
42°16'06"СШ 025°19'44"ИД –
42°16'45"СШ 025°20'13"ИД –
42°17'22"СШ 025°21'13"ИД
42°46'00"СШ 026°25'55"ИД –
42°46'00"СШ 026°37'00"ИД –
42°41'00"СШ 026°37'00"ИД –
42°41'00"СШ 026°25'55"ИД –
42°46'00"СШ 026°25'55"ИД
43°21'30"СШ 028°09'55"ИД –
43°21'30"СШ 028°21'25"ИД –
43°20'00"СШ 028°21'25"ИД –
43°16'10"СШ 028°07'25"ИД –
43°21'30"СШ 028°09'55"ИД
43°14'00"СШ 024°32'10"ИД –
43°14'00"СШ 024°35'00"ИД –
43°12'30"СШ 024°35'00"ИД –
43°12'30"СШ 024°32'10"ИД –
43°14'00"СШ 024°32'10"ИД
42°28'50"СШ 027°38'35"ИД –
42°28'50"СШ 027°42'55"ИД –
42°25'55"СШ 027°42'55"ИД –
42°25'55"СШ 027°38'35"ИД –
42°28'50"СШ 027°38'35"ИД
42°25'30"СШ 027°44'25"ИД –
42°25'30"СШ 027°46'55"ИД –
42°17'00"СШ 028°06'00"ИД –
42°10'00"СШ 028°13'20"ИД –
42°10'00"СШ 027°57'40"ИД –
42°25'30"СШ 027°44'25"ИД
43°03'47"СШ 028°01'25"ИД –
42°59'59"СШ 028°16'55"ИД –
42°54'59"СШ 028°16'55"ИД –
42°50'17"СШ 028°01'25"ИД –
43°03'47"СШ 028°01'25"ИД
Окръжност с център 42°56'30"СШ
028°02'30"ИД и радиус 10 km

41°47'59"СШ
41°52'59"СШ
D 308 41°54'59"СШ
41°50'59"СШ
41°47'59"СШ

025°39'55"ИД
025°39'55"ИД
025°52'55"ИД
025°51'55"ИД
025°39'55"ИД

–
–
–
–

ВЕСТНИК

3

1

3200 m
(10500 ft)

D 310

2900 m
(9600 ft)

D 311

3200 m
(10500 ft)

D 312

2200 m
(7300 ft)

D 313

3350 m
(11000 ft)

8230 m
(27100 ft)

8000 m
(26300 ft)

9300 m
(30600 ft)

10000 m
(32900 ft)

10000 m
(32900 ft)

10000 m
(32900 ft)

10000 m
(32900 ft)

11850 m
(38900 ft)

D 314

2
42°14'59"СШ 025°15'55"ИД –
42°28'59"СШ 025°34'55"ИД –
42°33'59"СШ 025°33'55"ИД –
42°29'59"СШ 025°15'55"ИД –
42°14'59"СШ 025°15'55"
42°25'59"СШ 025°13'55"ИД –
42°30'59"СШ 025°13'55"ИД –
42°31'59"СШ 025°35'55"ИД –
42°27'59"СШ 025°35'55"ИД –
42°25'59"СШ 025°13'55"ИД
43°38'00"СШ 028°33'00"ИД –
43°35'48"СШ 029°00'00"ИД –
43°04'00"СШ 028°49'00"ИД –
43°15'00"СШ 028°26'00"ИД –
43°38'00"СШ 028°33'00"ИД
43°35'48"СШ 029°00'00"ИД –
43°34'18"СШ 029°18'18"ИД –
42°53'42"СШ 029°08'36"ИД –
43°04'00"СШ 028°49'00"ИД –
43°35'48"СШ 029°00'00"ИД
43°34'18"СШ 029°18'18"ИД –
43°33'00"СШ 029°34'12"ИД –
43°20'00"СШ 029°47'00"ИД –
42°43'00"СШ 029°30'00"ИД –
42°53'42"СШ 029°08'36"ИД –
43°34'18"СШ 029°18'18"ИД
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3
12000 m
(39400 ft)

15000 m
(49300 ft)

40000 m
(131300 ft)

40000 m
(131300 ft)

40000 m
(131300 ft)

(2) Определените зони по ал. 1, с изключение на D-312, D-313 и D-314, са управляеми
опасни зони.
(3) Планирането, активирането, ползването
и деактивирането на зоните по ал. 1 се осъществяват по ред, установен в инструкции на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и министъра на
отбраната.
(4) Ползването на управляема опасна зона
по ал. 1 се разрешава само ако е включена в
Плана за използване на въздушното пространство или в Актуализирания план за използване
на въздушното пространство, изготвен от Център
за планиране и разпределение на въздушното
пространство на Република България.
(5) Зони D-312, D-313 и D-314 се ползват съгласно Постановление № 135 на Министерския
съвет от 1996 г. за разполагане и функциониране
на зенитен полигон на българската армия в
района на нос Шабла (ДВ, бр. 53 от 1996 г.).
Чл. 5. Географските координати на зоните
по чл. 1, 2, 3 и 4 са изразени спрямо елипсоида
на Световната геодезична система WGS-84.
Чл. 6. (1) Горните граници на зоните по
чл. 1, 2, 3 и 4 са определени като надморски
височини в Балтийската височинна система.
(2) Долните граници са от земната и/или
водната повърхност.
Чл. 7. В размерите на зоните е включена
съответната буферна зона (зона за безопасност).
Чл. 8. Ползване на опасните зони и полигоните за борба с градушките се разрешава само
при осигурена работеща комуникация между
ръководителя на дейностите в съответната
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зона или полигон и Центъра за координиране
използването на въздушното пространство на
Република България.
Чл. 9. Броят на едновременно планирани и
активирани опасни зони не трябва да нарушава
възможностите за осигуряване на трафикопотоците през въздушното пространство на
Република България.
Чл. 10. (1) Информацията за хоризонталните
и вертикалните граници на зоните по чл. 1, 2 и
4 и определените по реда на Инструкцията за
противоградовата защита в Република България
полигони за борба с градушките се публикува
в Сборника за аеронавигационна информация
и публикация на Република България.
(2) Границите на полигоните за борба с
градушки се публикуват в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на
Република България като опасни зони.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Център за планиране и разпределение
на въздушното пространство на Република
България“ е центърът, посочен в раздел V на
Наредба № 19 от 1999 г. за реда за въвеждане
и правилата за работа на единната система за
гражданско и военно управление на въздушното
пространство (ДВ, бр. 13 от 1999 г.).
2. „Управляема опасна зона“ е опасна зона
по чл. 4, ал. 1, чието използване се планира от
Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Отменя се Постановление № 207 на
Министерския съвет от 2000 г. за определяне
на зоните във въздушното пространство на
Република България, в които се ограничава
въздухоплаването (обн., ДВ, бр. 84 от 2000 г.;
изм., бр. 96 от 2005 г.).
§ 3. В срок до един месец след влизането
в сила на постановлението министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, министърът на отбраната и министърът на земеделието и храните да приемат
необходимите изменения в инструкцията по
чл. 3, ал. 3.
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за гражданското
въздухоплаване и чл. 105, ал. 4 от Закона за
безопасно използване на ядрената енергия.
§ 5. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на
министъра на отбраната и на министъра на
земеделието и храните.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2595
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45
ОТ 22 МАРТ 2010 Г.

за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Европейския фонд за
връщане за периода от 2008 до 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) Приема детайлни правила за
допустимост на разходите по Европейския
фонд за връщане (ЕФВ), създаден с Решение
№ 575/2007/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета (OB, L 144 от 06.06.2007 г.) за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата
програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“.
(2) Допустими категории разходи по ЕФВ са
тези, които попадат в обхвата за финансиране
съгласно Решение № 575/2007/ЕО и Решение
№ 2008/458/ЕО на Комисията (OB, L 167 от
27.06.2008 г.) за определяне на правилата за
изпълнение на Решение № 575/2007/ЕО относно системите за управление и контрол на
държавите членки, правилата за административно и финансово управление и допустимостта
на разходите по проекти, съфинансирани от
фонда, изменено с Решение № 2009/614/ЕО
на Комисията (OB, L 210 от 14.08.2009 г.) и в
съответствие с принципа за добро финансово
управление по смисъла на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 г. на Съвета (OB, L 248 от
16.09.2002 г.) относно Финансовия регламент,
приложим за общия бюджет на Европейските
общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 г. на Съвета (OB, L 390 от
30.12.2006 г.).
(3) Не се допуска проектите, подкрепяни от
ЕФВ, да бъдат финансирани от други източници. Проектите, подкрепяни от ЕФВ, следва
да бъдат съфинансирани от публични и частни
източници.
(4) Проектите, подкрепяни от ЕФВ, не
допускат печалба. Ако при приключване на
проекта източниците на приходи, включително
постъпления, превишават разходите, приносът
на фонда към проекта се намалява.
(5) Всички източници на приходи за проекта
следва да бъдат записани в счетоводните или
данъчните документи на крайния бенефициент
и да могат да бъдат идентифицирани и контролирани.
Раздел ІІ
Период на допустимост на разходите
Чл. 2. (1) Разходите, отнасящи се до проектите, трябва да бъдат извършени и съответните
плащания (с изключение на амортизациите) да
бъдат направени след 1 януари на годината,
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посочена във финансовото решение за одобрение на годишната програма (ГП) на държавата
членка (ДЧ).
(2) Периодът на допустимост е до 30 юни
на годината N (годината, посочена в решението за финансиране, одобряващо ГП на ДЧ) +
2, което означава, че разходите, отнасящи се
до даден проект, трябва да бъдат извършени
преди тази дата.
Раздел ІІІ
Условия и правила за допустимост на разходи
Чл. 3. (1) Правилата относно допустимостта
на разходите по ЕФВ са подробно описани в
Приложение ХІ на Решение № 2008/458/ЕО
на Комисията, като, за да бъдат допустими,
разходите следва да бъдат:
1. в рамките на целите на ЕФВ, както следва:
а) въвеждане и подобрение на организацията
и осъществяването на интегрираното управление
на връщането от държавите членки;
б) засилване на сътрудничеството между
държавите членки в рамките на интегрираното управление на връщането и неговото
осъществяване;
в) насърчаване на ефективно и единно прилагане на общи стандарти относно връщането
в съответствие с развитието на политиката в
тази област;
2. в рамките на допустимите действия
и мерки, посочени в чл. 4 и 5 от Решение
№ 575/2007/ЕО;
3. необходими за осъществяване на действията, обхванати от проект, съставляващи част
от Многогодишната програма (МП) по ЕФВ,
съответно от ГП, одобрени от Европейската
комисия (ЕК);
4. разумни и съответстващи на принципите
на разумното финансово управление и по-специално по-добра стойност за вложените средства
и икономическа ефективност;
5. извършени от крайния бенефициент и/
или партньорите по проекта, които следва да
бъдат установени и регистрирани в ДЧ, освен
в случай на международни правителствени организации, които преследват същите цели като
посочените в т. 1; правилата, приложими към
крайния бенефициент, се прилагат с необходимите изменения към партньорите по проекта;
6. свързани с целевите групи, както следва:
а) всички граждани на трети страни, които
все още не са получили окончателно отрицателно решение във връзка с молбата си
за международна закрила в определена ДЧ
и които могат да решат да се възползват от
доброволното връщане, при условие че не са
получили ново гражданство и не са напуснали
територията на тази ДЧ;
б) всички граждани на трети страни,
които се ползват от определен вид международна закрила или от временна закрила в ДЧ
и които могат да решат да се възползват от
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доброволното връщане, при условие че не са
получили ново гражданство и не са напуснали
територията на тази ДЧ;
в) всички граждани на трети страни, които
по принцип или вече не отговарят на изискванията за влизане и/или престой в ДЧ и които,
задължени да напуснат територията на ДЧ, може
да се възползват от доброволното връщане;
г) всички други граждани на трети страни,
които по принцип или вече не отговарят на
изискванията за влизане и/или престой в ДЧ;
7. извършени в съответствие със специфичните разпоредби на споразумението за отпускане
на безвъзмездни средства.
(2) Средствата за съфинансиране се предоставят за изпълнение на МП по ЕФВ за периода
от 2008 до 2013 г., съответно на годишните
програми, включващи следните цели и дейности
по приоритети:
1. подпомагане доброволното връщане на
лица, които нямат или вече не отговарят на
законовите основания за престой в Република
България, като се осигурят помощ и условия
на доброволно завърналите се граждани в
страните на произход;
2. мерки, касаещи специфичното положение на уязвими лица, подлежащи на връщане
(непълнолетни, инвалиди, бременни, психично
болни, лица – обект на психически, физически
или сексуален тормоз);
3. осъществяване на процедурите по принудително отвеждане на незаконно пребиваващи
граждани на трети страни, с които сътрудничеството в областта на връщането е затруднено, в
съответствие с националното и международното
законодателство в тази област;
4. прилагане на процедури по връщане на
незаконно пребиваващи граждани на трети страни в сътрудничество с други държави членки и
при необходимост – с Агенция „ФРОНТЕКС“
и с други организации;
5. информиране и консултиране на лица,
подлежащи на връщане, относно ситуацията
в страната на произход или на трета сигурна
страна;
6. развитие на сътрудничеството между
българските власти и консулските и дипломатическите служби с цел ускоряване процеса на
документиране на лица, подлежащи на връщане;
7. укрепване на административния капацитет
на националните потенциални получатели на
помощта в областта на миграционната политика и подобряване на регулаторната рамка на
национално ниво.
Раздел ІV
Документиране на разходите
Чл. 4. (1) Разходите следва да съответстват
на плащанията, направени от крайния бенефициент, като те следва да бъдат във формата на
финансови (с парични средства) трансакции,
с изключение на амортизационните разходи.
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(2) Разходите следва да бъдат оправдани от
официални фактури. Когато това не може да
се направи, разходите следва да се подкрепят
от счетоводни документи или от подкрепящи
документи с равностойна доказателствена
стойност.
(3) Разходите следва да могат да се идентифицират и проверяват, като по-специално
трябва да бъдат:
1. отразени в счетоводните документи на
крайния бенефициент;
2. определени в съответствие с приложимите
счетоводни стандарти на страната, в която е
установен крайният бенефициент, и посредством
обичайните практики за осчетоводяване на
разходите на крайния бенефициент;
3. декларирани в съответствие с изискванията
на приложимото данъчно и социалноосигурително законодателство.
(4) Където е приложимо, крайните бенефициенти са длъжни да съхраняват заверени
копия на счетоводни документи, оправдаващи
приходите и разходите, извършени от партньорите във връзка с определен проект.
(5) Съхраняването и обработката на счетоводни документи следва да се извършват в
съответствие с националното законодателство
за защита на данните.
Раздел V
Категории допустими разходи
Чл. 5. (1) Категориите допустими разходи
на ниво проект са преки, непреки и разходи,
покрити от прехвърлени приходи.
(2) Преките допустими разходи по проект
са разходи, които могат да бъдат определени
като специфични разходи, пряко свързани с
изпълнението на проекта. Крайните бенефициенти следва да имат капацитета сами да
изпълняват дейностите, свързани с проекта.
Поддоговарянето следва да бъде ограничено и
да не надхвърля 40 на сто от преките допустими
разходи на един проект, освен ако са надлежно обосновани и предварително одобрени от
Отговорния орган.
(3) Допустими са следните преки разходи:
1. за персонал – само за лица, които имат
ключова и пряка роля в проекта, като ръководители на проект и друг персонал, оперативно
въвлечен в проекта;
2. за персонал на държавни органи – само за
лица, наети от крайния бенефициент по договор
единствено с цел изпълнение на проекта, или
за лица, наети с постоянен договор от крайния
бенефициент, които са командировани за изпълнение на задачи, свързани с изпълнението
на проекта, или изпълняват задачи, конкретно
свързани с изпълнението на проекта, на базата
на възнаграждение за извънработно време;
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3. пътни и дневни – само за персонал на
крайния бенефициент, чиито разходи са допустими съгласно т. 1 и 2, и за други лица, които
участват в дейностите по проекта;
4. свързани с придобиване на оборудване
въз основа на амортизация на закупени активи, взети на лизинг или под наем – само ако
са от съществено значение за изпълнението
на проекта;
5. свързани с операции за наем и лизинг –
съгласно националното законодателство и
продължителността на наемане или лизинг за
целите на проекта;
6. за закупуване на оборудване преди или по
време на жизнения цикъл на проекта – само
частта от амортизационните разходи на оборудването, съответстваща на продължителността
на използването му за проекта и процента на
действително използване за проекта;
7. за отделни единици оборудване, струващи
под 1000 евро, е допустим пълният размер на
разхода за закупуване – при условие че оборудването е закупено по време на първите 3
месеца на проекта;
8. покупка или строителство на недвижим
имот – само когато придобиването на недвижим
имот е от съществено значение за изпълнението
на проекта и е ясно свързано с неговите цели,
при следните условия:
а) наличие на сертификат от независим
квалифициран оценител или надлежно упълномощен официален орган, установяващ, че
цената не надвишава пазарната цена, и който
или удостоверява, че недвижимият имот е в
съответствие с националните правила, или определя точките, които не съответстват и които
крайният бенефициент планира да поправи като
част от проекта;
б) недвижимият имот не е бил закупен
посредством безвъзмездни средства, отпуснати
от Общността по всяко време, предхождащо
изпълнението на проекта;
в) недвижимият имот следва да се използва
само за целите, заявени в проекта, за период
поне 5 години след крайната дата на проекта,
освен ако ЕК изрично разреши друго;
г) допустим разход е само частта от амортизационните разходи на оборудването, съответстваща на продължителността на използването
му за проекта и процента на действително
използване за проекта;
9. ремонт на недвижим имот – само когато:
а) недвижимият имот следва да се използва
единствено за целите, заявени в проекта, за
период поне 5 години след крайната дата на
проекта, освен ако ЕК изрично разреши друго;
б) допустим разход е само частта от амортизационните разходи на оборудването, съответстваща на продължителността на използването
му за проекта и процента на действително
използване за проекта;
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10. наем на недвижим имот – само когато
има ясна връзка между наемането и целите
на проекта, за който се отнася, при следните
условия:
а) недвижимият имот не следва да е закупен
чрез безвъзмездни средства на Общността;
б) недвижимият имот следва да се използва
само за изпълнението на проекта;
в) ако недвижимият имот не се използва
само за изпълнението на проекта, допустима е
само тази част от разходите, която съответства
на използването на проекта;
11. разходи за консумативи, материали и
общи услуги, при условие че те могат да бъдат
идентифицирани и са пряко необходими за
изпълнението на проекта;
12. разходи, произтичащи пряко от изиск
ванията, свързани със съфинансирането от
ЕС, като публичност, прозрачност, оценка на
проекта, външен одит, банкови гаранции, разходи за превод;
13. разходи за хонорари за правни консултации, нотариални разходи и разходи за
технически и финансови експерти;
14. специфични разходи във връзка с целеви
групи, посочени в чл. 5 от Решение № 575/2007/
ЕО, представляващи цялостно или частично
подпомагане под формата на:
а) разходи, направени от крайния бенефициент за целевите групи;
б) разходи, направени от връщащи се лица,
които след това се възстановяват от крайния
бенефициент, или
в) невъзстановими еднократни суми – ограничена подкрепа за започване на икономическа
дейност и предоставяне на парични стимули
за завръщащи се лица съгласно чл. 5, ал. 8 и
9 от Решение № 575/2007/ЕО;
15. разходите по т. 14 са допустими при
следните условия:
а) крайният бенефициент съхранява необходимата информация и доказателства, че
завръщащите се лица отговарят на специфични
целеви групи и на разпоредбите, посочени в
чл. 5 от Решение № 575/2007/ЕО, което им
позволява да бъдат допустими за такъв;
б) за завръщащите се лица, които получават
подкрепа, крайният бенефициент съхранява
необходимата информация, която позволява
надлежното определяне на самоличността им,
датата на завръщането в държавата им, както
и доказателства, че тези лица са получили
подкрепа;
в) крайният бенефициент съхранява доказателствата за предоставената подкрепа (фактури,
разписки и др.), а в случаите на предоставяне
на еднократна сума следва да се съхраняват
доказателства, че завръщащите се лица са получили тази подкрепа;
16. подкрепящи мерки след връщането в
третата държава, като обучение и съдействие
за намиране на работа, краткосрочни мерки,
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необходими за процеса на реинтеграция, и
оказване на подкрепа след връщане съгласно
чл. 5, ал. 5, 8 и 9 от Решение № 575/2007/
ЕО, които се предоставят в рамките на срок
не по-дълъг от 6 месеца, считано от датата на
връщане на гражданина на третата държава.
(4) Непреките допустими разходи се отнасят
до категории разходи, които не се определят
като специфични разходи, пряко свързани с
проекта:
1. фиксиран процент от общата сума на
преките допустими разходи може да бъде допустим като непреки разходи, при условие че:
а) непреките разходи се сведени до минимум
и точният процент непреки разходи е определен
от ДЧ в съотношение с потребностите;
б) непреките разходи са предвидени в прогнозата за бюджет на проекта;
в) непреките разходи не включват разходи,
разпределени в друго перо на проекта на бюджет за проекта;
г) непреките разходи не са финансирани от
други източници; организациите, получаващи
оперативни безвъзмездни средства от бюджета
на ЕС и/или от държавите членки, не могат
да включват непреки разходи в прогнозния си
бюджет;
д) фиксираният процент на непреки разходи
от общата сума на преките допустими разходи
не превишава 20 на сто;
2. фиксираният процент на непреки разходи
не превишава 10 на сто, когато:
а) отговорният орган действа като изпълнителен орган, както е посочено в чл. 7, ал. 3
от Решение № 2008/458/ЕО, или
б) поддоговорената дейност превишава 40
на сто от преките допустими разходи;
3. процентът, определен за непреки разходи,
покрива по-специално следните разходи:
а) разходи за персонал, които не са допустими
като преки разходи в съответствие с ал. 3, т. 1;
б) разходи за ежедневно административно
оборудване – принтер, преносим компютър,
факс, копирна машина, телефон, инсталиране
на кабели и други;
в) разходи за администриране и управление –
офис материали, както и всички видове дребни
административни консумативи, материали,
разходи за гости и общи услуги, като телефон,
интернет, пощенски разходи, почистване на
офиса, общински услуги, застраховки, обучение
на персонала, наемане и други;
г) банкови разходи и такси с изключение
на банковите гаранции, посочени в ал. 3, т. 12;
д) амортизация на недвижимо имущество
и разходи за поддръжка, когато са свързани
с ежедневните административни дейности –
разходи за покупка, строителство, обновяване
и наемане на офис пространство за рутинни
дейности на крайния бенефициент;
е) всички разходи, свързани с проекта, но
изключени от разходите по ал. 2 и 3.
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Раздел VІ
Недопустими разходи
Чл. 6. (1) Недопустими са следните разходи:
1. данък върху добавената стойност с изключение на случаите, когато крайният бенефициер може да докаже, че не е в състояние
да го възстанови;
2. възвръщаемост на капитала, дългове и
вноски за покриване на загуби от дългове, дебитни лихви, комисиони и загуби при обмяна
на валута, обезщетения за загуби и потенциални
бъдещи дългове, дължими лихви, неопределени
дългове, глоби, финансови санкции, разходи
за разрешаване на спорове и прекомерни или
необмислени разходи;
3. разходи за развлечения изключително за
персонала на проекта; разрешени са разумни
разходи като домакин на социални събития,
обосновани от проекта като събитие при приключване на проекта или срещи на групата за
управление на проекта;
4. разходи, декларирани от крайния бенефициент и покрити от друг проект или работна
програма, получаваща безвъзмездна помощ от
Общността;
5. покупка на земя;
6. разходи за персонал за длъжностни лица,
които допринасят за изпълнението на проекта, като изпълняват задачи, които са част от
обичайните им задължения;
7. принос в натура.
(2) Недопустими за финансиране от ЕФВ
са разходи, свързани със следните договори с
подизпълнител:
1. поддоговаряне на задачи, свързани с общото управление на проекта;
2. поддоговаряне, което добавя разходи
към проекта, без да добавя пропорционална
стойност към него;
3. поддоговаряне с посредници или консултанти, при които плащането е определено
като процент от общите разходи на проекта,
освен ако плащането е обосновано от крайния
бенефициент с посочване на действителната
стойност на извършената работа или предо
ставените услуги.
Раздел VІІ
Разходи, покрити от прехвърлени приходи
Чл. 7. (1) При надлежно обосновани случаи
съфинансирането на проекта по отношение на
приноса от крайния бенефициент и партньорите
по проекта може да бъде изразен частично като
принос чрез извършване на работа от длъжностни лица, наети от тези органи, участващи
в проекта.
(2) Приносът по ал. 1 не следва да надвишава 50 на сто от общия принос, осигурен от
крайния бенефициент, като се прилагат следните правила:
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1. задачите на държавните служители са
конкретно свързани с изпълнението на проекта
и не възникват от регламентираните отговорности в публичния орган;
2. държавните служители, на които е поверено изпълнението на проект, се подкрепят от
надлежно документирано решение на компетентния орган;
3. стойността на приноса може да бъде
одитирана и не може да надвишава разходите,
действително направени и надлежно оправдани
от счетоводни документи на държавния орган.
Раздел VІІІ
Специфични случаи за допустимост на разходите по линия на техническа помощ на фонда
Чл. 8. (1) Допустими са следните мерки за
техническа помощ за всяка годишна програма
в рамките на ограниченията, посочени в чл. 17
от Решение № 575/2007/ЕО:
1. разходи, свързани с подготовката, подбора, оценката, управлението и мониторинга на
действията, включително компютърно оборудване и консумативи;
2. разходи, свързани с одити и проверки на
място на дейностите или проектите;
3. разходи, свързани с оценки на действията
или проектите;
4. разходи, свързани с информиране, разпространение и прозрачност по отношение на
действията;
5. разходи за придобиване, инсталиране и
поддържане на компютърни системи за управ
ление, мониторинг и оценка на фондовете;
6. разходи за срещи на мониторингови екипи,
свързани с изпълнението на действията, като
могат да се включват и разходи за експерти и
други участници в тези комитети, включително участници от трети страни, където тяхното
присъствие е от съществено значение за ефективното изпълнение на действията;
7. разходи за заплати, включително вноски
за социално осигуряване, само в следните случаи: чиновници и други държавни служители,
командировани с надлежно документирано
решение на компетентния орган за изпълнение
на задачите по т. 1 – 6; друг персонал, нает за
изпълнение на задачите по т. 1 – 6; периодът
на командироване по други задачи или наемане
не може да надвишава крайната дата за допустимост на разходите, определена в решението
за одобряване на помощта.
(2) Техническата помощ може да финансира разходи, направени от някой от следните
органи: отговорен орган, упълномощен орган,
одитен орган и сертифициращ орган.
(3) Дейностите, свързани с техническата помощ, следва да бъдат изпълнени и съответните
плащания да бъдат извършени след 1 януари на
годината, посочена във финансовото решение
за одобряване на годишната програма на ДЧ.
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Периодът на допустимост продължава най-късно
до крайния срок за представяне на окончателния
отчет за изпълнение на годишната програма.
Допълнителни разпоредби
§ 1. Актовете на ЕС, чиито изисквания се
въвеждат, са, както следва:
1. Решение № 575/2007/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета (OB, L 144 от 06.06.2007 г.)
за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на
миграционните потоци“;
2. Решение № 2008/458/ЕО на Комисията
(OB, L 167 от 27.06.2008 г.) за определяне на правилата за изпълнение на Решение № 575/2007/
ЕО относно системите за управление и контрол
на държавите членки, правилата за административно и финансово управление и допустимостта
на разходите по проекти, съфинансирани от
фонда, изменено с Решение № 2009/614/ЕО на
Комисията (OB, L 210 от 14.08.2009 г.).
§ 2. Актът на ЕС, към който се препраща,
е Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 г. на
Съвета (OB, L 248 от 16.09.2002 г.) относно
Финансовия регламент, приложим за общия
бюджет на Европейските общности, изменен с
Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 г. (OB,
L 390 от 30.12.2006 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове
във връзка с чл. 55 от Решение № 575/2007/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета за
създаване на Европейски фонд за връщане за
периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата
програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ и във връзка с чл. 39 и
40 от Решение на Комисията от 5 март 2008 г.
за определяне на правилата за изпълнение на
Решение № 575/2007/ЕО относно системите за
управление и контрол на държавите членки,
правилата за административно и финансово
управление и допустимостта на разходите по
проекти, съфинансирани от фонда.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи и
на изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Одит на средствата от Европейския
съюз“ към министъра на финансите.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2653
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46
ОТ 22 МАРТ 2010 Г.

за приемане на Правилник за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Правилник за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Правилникът за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, приет с Постановление
№ 141 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ,
бр. 44 от 2009 г.).
§ 2. В чл. 2 от Постановление № 115 на
Министерския съвет от 2004 г. за приемане на
Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (ДВ, бр. 50 от 2004 г.)
думите „Времетраенето, размерът на дневните
пари и условията, при които се командироват
участници“ се заменят с „Финансовото осигуряване на участниците“ и думата „определят“
се заменя с „определя“.
§ 3. В Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление
№ 252 на Министерския съвет от 2000 г. (обн.,
ДВ, бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 44 от
2001 г.; попр., бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп., бр.
93 от 2001 г., бр. 5 от 2002 г., бр. 50, 80 и 86
от 2004 г., бр. 43, 55 и 78 от 2005 г., бр. 14 от
2006 г., бр. 3, 20 и 70 от 2008 г. и бр. 29, 43, 79
и 93 от 2009 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 1 думите „на военнослужещи на
кадрова военна служба и на граждански лица
от Министерството на отбраната в щабове
и органи на международни организации“ се
заменят с „на военнослужещи и на цивилни
служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия в щабове и/
или органи на международни организации или
във връзка с участието на Република България
в международни договори и инициативи“.
2. В глава трета наименованието на раздел
I се изменя така:
„Дългосрочно командироване на военнослужещи и на цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия в щабове и органи на
международни организации и/или във връзка
с участието на Република България в международни договори и инициативи“.
3. Член 27 се изменя така:
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„Чл. 27. Военнослужещите и цивилните
служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия се командироват дългосрочно на длъжности в щабове и/
или органи на международни организации или
във връзка с участието на Република България
в международни договори и инициативи.“
4. В чл. 28:
а) в ал. 1 думите „военнослужещите на кадрова военна служба и на гражданските лица
от Министерството на отбраната, дългосрочно
командировани на длъжности в щабове и органи
на международни организации“ се заменят с
„военнослужещите и цивилните служители от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия в щабове и органи на
международни организации и/или във връзка
с участието на Република България в международни договори и инициативи“;
б) в ал. 3 думите „гражданските лица“ се
заменят с „цивилните служители“;
в) в ал. 4 думата „кадрова“ се заличава;
г) в ал. 5 думите „граждански лица“ се заменят с „цивилните служители“.
5. В чл. 29:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия се командироват дългосрочно за изпълнение на длъжности в щабове
и/или органи на международни организации или
във връзка с участието на Република България
в международни договори и инициативи със
заповед на министъра на отбраната.“;
б) в ал. 3 думите „кадрова военна служба“
се заличават.
6. В чл. 30, ал. 1 думите „военнослужещите
на кадрова военна служба и гражданските лица
от Министерството на отбраната“ се заменят с
„военнослужещите и цивилните служители от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия“.
7. В чл. 31, ал. 1:
а) в т. 1 думите „на кадрова военна служба“
се заличават;
б) в т. 1, буква „г“ думите „на труд“ се заменят с „при изпълнение на военната служба“;
в) в т. 2 и 3 думите „гражданските лица“ се
заменят с „цивилните служители“.
8. В чл. 32 думите „гражданските лица“ се
заменят с „цивилните служители“.
9. В чл. 33 думите „военнослужещите на
кадрова военна служба и на гражданските лица
от Министерството на отбраната, дългосрочно
командировани на длъжности в щабове и органи
на международни организации“ се заменят с
„военнослужещите и цивилните служители от
Министерството на отбраната, структурите на
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пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия, дългосрочно командировани на длъжности в щабове и/или органи на
международни организации или във връзка с
участието на Република България в международни договори и инициативи“.
10. В чл. 34 думите „военнослужещите и
гражданските лица, дългосрочно командировани в щабове и органи на международни
организации“ се заменят с „военнослужещите и
цивилните служители, дългосрочно командировани в щабове и/или органи на международни
организации или във връзка с участието на
Република България в международни договори
и инициативи“.
§ 4. В Правилника за устройството и дейността на Националната служба за охрана при
Президента на Република България – приложение № 1 към чл. 1 от Постановление № 151 на
Министерския съвет от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 66
от 1992 г., изм. и доп., бр. 82 от 1992 г., бр. 5 от
1995 г., бр. 13, 16, 22, 63 и 83 от 1996 г., бр. 25,
36 и 41 от 1997 г., бр. 13 от 1999 г., бр. 111 от
2001 г., бр. 7 от 2003 г., бр. 56 и 83 от 2005 г.,
бр. 78 от 2006 г., бр. 70 от 2007 г. и бр. 96 от
2009 г.), чл. 30 и 31 се отменят.
§ 5. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ПРАВИЛНИК

за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С правилника се уреждат обществени
отношения, свързани със:
1. условията и реда за провеждане на конкурсите за приемане на военна служба, както
и за придобиване и повишаване на военната
квалификация на лицата, приети на военна
служба;
2. условията и реда за сключване, изменение
и прекратяване на договора за военна служба;
3. условията и реда за присвояване, повишаване и понижаване във военно звание, минималния и максималния срок за престояване
във военно звание и в длъжност;
4. условията и реда за преназначаване и за
освобождаване от длъжност на военнослужещите и за ротацията на старшите офицери;
5. условията и реда за кандидатстване и
назначаване на нова длъжност в случаите по
чл. 164, т. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
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6. условията и реда за кандидатстване и
обучение във военно или гражданско висше
училище и докторантура в Република България
и в чужбина от военнослужещите и цивилните
служители;
7. условията и реда за награждаване на военнослужещите и цивилните служители;
8. реда за разрешаване и ползване на отпуск от военнослужещите, както и за неговото
отлагане и прекъсване;
9. реда за провеждане на дисциплинарното
производство, за налагане, изпълнение и заличаване на дисциплинарните наказания на
военнослужещите;
10. реда за водене, ползване и съхраняване
на служебните дела на военнослужещите.
Раздел II
Приемане на военна служба. Сключване на
договор за военна служба
Чл. 2. В мирно време въоръжените сили се
комплектуват с военнослужещи от:
1. завършилите висши военни училища в
страната и в чужбина;
2. завършилите обучение стипендианти за
нуждите на Министерството на отбраната;
3. лица, завършили граждански средни или
висши училища в страната и в чужбина.
Чл. 3. (1) След завършване на обучението
си във висшите военни училища курсантите се
назначават на длъжност в Министерството на
отбраната, в структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и в Българската
армия със заповед на министъра на отбраната
или на оправомощено от него длъжностно лице.
(2) След завършване на обучението си стипендиантите за нуждите на Министерството на
отбраната сключват договор за военна служба
и със заповед на министъра на отбраната или
на оправомощено от него длъжностно лице
се приемат на военна служба и се назначават
на длъжност.
Чл. 4. (1) Лицата по чл. 2, т. 3 се приемат
на военна служба след провеждане на конкурс.
(2) В конкурса по ал. 1 могат да участват
и лица, завършили висшите военни училища,
които са освободени от военна служба, с изключение на освободените поради наложено
дисциплинарно наказание „уволнение“.
(3) В служба „Военна информация“ и в
служба „Военна полиция“ приемането на военна служба се извършва при условия и по ред,
определени с правилниците по чл. 100, ал. 5
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България.
(4) Конкурсът по ал. 1 се обявява със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице, в която
се определят:
1. длъжностите, за които се организира
конкурсът;
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2. длъжностното лице, отговорно за провеждането на конкурса;
3. условията и редът за провеждане на
конкурса.
(5) Конкурсът се обявява в Агенцията по
заетостта и на интернет страницата на Министерството на отбраната. Обявата съдържа:
1. наименованията и броя на вакантните
длъжности;
2. изискванията за заемане на длъжността;
3. изискващото се ниво за достъп до класифицирана информация за длъжността;
4. населеното място, където се намира
формированието (структурата), и неговия военнопощенски номер;
5. длъжностното лице, отговорно за провеждането на конкурса;
6. начина на провеждане на конкурса;
7. необходимите документи;
8. мястото и срока за подаване на документите.
(6) Длъжностите по ал. 4, т. 1 не се обявяват
в Регистъра на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати и в Регистъра на
вакантните длъжности за сержанти (старшини)
и войници (матроси) по чл. 37, ал.1.
Чл. 5. (1) На конкурс по чл. 4 могат да се
явяват лица, които отговарят на условията на
чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
(2) За участие в конкурса кандидатите подават заявление до длъжностното лице, отговорно
за провеждането му, в определените в обявата
място и срок заедно с необходимите документи.
Чл. 6. (1) Длъжностното лице по чл. 4, ал. 4,
т. 2 назначава комисия за допускане до участие
и комисия за провеждане на конкурса.
(2) Комисията за допускане до участие в
конкурса:
1. извършва проверка на подадените документи;
2. допуска до конкурса кандидатите, които
отговарят на условията на конкурса;
3. връща документите на кандидатите, които
не са допуснати до участие в конкурса, като
мотивира отказа.
(3) Комисията за провеждане на конкурса:
1. провежда конкурса при условията и по
реда, определени със заповедта по чл. 4, ал. 4;
2. изготвя протокол, в който класира кандидатите според показаните резултати;
3. писмено уведомява кандидатите за резултатите от класирането и връща документите на
некласираните кандидати.
(4) Некласираните кандидати имат право на
жалба пред длъжностното лице, отговорно за
провеждането на конкурса, в 7-дневен срок от
уведомяването. Длъжностното лице следва да
се произнесе в 14-дневен срок от получаването
на жалбата. Решението му е окончателно.
(5) Комисията изпраща по команден ред
чрез длъжностното лице по чл. 4, ал. 4, т. 2 до
министъра на отбраната или до оправомощено
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от него длъжностно лице протокола по ал. 3,
т. 2 с предложение за приемане на военна
служба на лицата, класирани на първо място.
Чл. 7. (1) Министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице сключва
договор за военна служба с лицето, спечелило
конкурса.
(2) Договорът по ал. 1 се сключва след
изтичане на сроковете по чл. 6, ал. 4 и при
наличие на разрешение за достъп до класифицирана информация със съответното ниво на
класификация за длъжността.
(3) Договорът по ал. 1 се сключва в 3 екземпляра – по един за всяка от страните, а
третият екземпляр се прилага в служебното
дело на военнослужещия.
(4) Договорът по ал. 1 се регистрира и вторият екземпляр се връчва на лицето, спечелило
конкурса, срещу подпис.
Чл. 8. След сключване на договора за военна
служба лицето се приема на военна служба и
се назначава на длъжност със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено
от него длъжностно лице.
Чл. 9. (1) В 30-дневен срок от датата на
встъпване в длъжност приетите на военна
служба стипендианти на Министерството на
отбраната и лицата, спечелили конкурс по чл. 4,
се изпращат на курс за провеждане на начална
и специална военна подготовка:
1. във висшите военни училища – за офицерите и за офицерските кандидати;
2. в сержантските (старшинските) професионални колежи – за сержантите (старшините);
3. в учебните центрове – за войниците (мат
росите).
(2) Началната и специалната военна подготовка приключват с изпити за проверка на
придобитата военна квалификация. Ако военнослужещият не издържи изпитите, договорът
за военна служба се прекратява на основание
чл. 165, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(3) Началната и специалната военна подготовка на военнослужещите, приети в служба
„Военна информация“ и в служба „Военна
полиция“, се извършват при условия и по ред,
определени с правилниците по чл. 100, ал. 5
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България.
Чл. 10. Военнослужещите от военните съдилища и военните прокуратури се приемат
на военна служба при условията и по реда
на чл. 262 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Заповедта
за приемане на военна служба се съгласува с
министъра на отбраната по предложение на
административния ръководител на съответния
съд или прокуратура.
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Раздел IІI
Длъжностни разписания и длъжностни характеристики
Чл. 11. (1) Длъжностните разписания се
изготвят въз основа на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската армия
по чл. 24 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и съдържат
следните задължителни елементи:
1. наименованието на длъжностите;
2. изискваното минимално ниво за достъп до
класифицирана информация за всяка длъжност;
3. военното звание;
4. необходимата за длъжността квалификация;
5. военноотчетната специалност за всяка
длъжност;
6. кода на длъжността;
7. зачисленото оръжие, бойната и друга
техника.
(2) В длъжностните разписания по ал. 1
могат да се включват и други изисквания по
ред, определен с наредбата на министъра на
отбраната по чл. 14.
(3) Допълнителните изисквания за заемане
на длъжността се определят в длъжностната
характеристика.
Чл. 12. (1) Длъжностната характеристика се
изготвя въз основа на длъжностното разписание.
(2) Командирът (началникът) или ръководителят на съответната структура запознава военнослужещия със задълженията на длъжността,
установени в длъжностната характеристика.
Чл. 13. Длъжностната характеристика определя изискванията, организационните връзки и
взаимоотношения, необходими за изпълнение
на длъжността, и съдържа:
1. наименованието на длъжността;
2. изискванията за заемане на длъжността:
а) образование;
б) придобита специалност;
в) образователно-квалификационна степен;
г) научна степен;
д) военна квалификация;
е) допълнителна професионална квалификация;
ж) ниво на чуждоезикова подготовка;
з) военноотчетна специалност;
и) код на длъжността;
к) предходни длъжности, от които може да
се заеме длъжността;
л) длъжности, които могат да се заместват
от тази длъжност;
м) максимален срок за престояване на
длъжността;
н) място за изпълнение на службата;
о) организационни връзки и взаимоотношения (в кое организационно звено е длъжността,
на кого военнослужещият е непосредствено
подчинен, кого ръководи, кой го замества);
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п) зачислено оръжие;
р) кариерно поле (професионална област);
3. изискванията за познаване на основни
нормативни и други актове;
4. изискваното минимално ниво за достъп
до класифицирана информация;
5. други специфични изисквания;
6. функционалните задължения на военнослужещите за мирно и военно време.
Чл. 14. Длъжностните разписания и длъжностните характеристики се изготвят, утвърждават, изменят и съхраняват при условия и по
ред, определени с наредба на министъра на
отбраната.
Раздел ІV
Присвояване, повишаване и понижаване във
военно звание
Чл. 15. Със заповедта за приемане на военна служба на военнослужещия се присвоява
военно звание или се обявява военното звание
по резерва, като:
1. на лицата, които не притежават военно
звание по резерва, се присвоява военно звание
„редник – 1-ви клас“ („матрос – 1-ви клас“),
съответно „младши сержант“ („старшина II
степен“), „офицерски кандидат – 1-ви клас“
или „лейтенант“;
2. лицата, които притежават военно звание
по резерва, съответстващо на званието на
длъжността по длъжностното разписание, се
приемат на военна служба с притежаваното
военно звание;
3. на лицата, които притежават военно звание по резерва, по-високо от изискващото се
за длъжността, се присвоява военното звание,
изискващо се за длъжността по длъжностно
разписание.
Чл. 16. (1) На курсантите, завършили вис
шите военни училища, се присвоява офицерско
звание „лейтенант“ и им се предлагат вакантни
офицерски длъжности в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
в съответствие с придобитата военноотчетна
специалност.
(2) На курсантите, които не са издържали
държавните изпити или не са защитили дипломните си работи на редовната и поправителната
сесия, се присвоява военно звание „офицерски
кандидат – 1-ви клас“ и се назначават на длъжност за офицерски кандидат. След успешно
полагане на държавните изпити или след защита на дипломната работа те се повишават
във военно звание „лейтенант“ и се назначават
на офицерска длъжност.
Чл. 17. На кадетите, завършили сержантски
(старшински) професионален колеж, се присвоява сержантско звание „младши сержант“
(„старшина II степен“) и се назначават на
сержантска длъжност в съответствие със сключеното допълнително споразумение.
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Чл. 18. Военнослужещите се повишават във
военно звание последователно.
Чл. 19. Минималният срок за престояване
във военно звание е:
1. за всички войнишки звания
– 1 година;
2. за всички сержантски звания
– 2 години;
3. за „офицерски кандидат –
1-ви клас“
– 2 години;
4. за „лейтенант“
– 2 години;
5. за „старши лейтенант“
– 3 години;
6. за „капитан“ („капитан-лейтенант“) – 3 години;
7. за „майор“ („капитан ІІІ ранг“)
– 4 години;
8. за „подполковник“ („капитан
ІІ ранг“)
– 4 години;
9. за „полковник“ („капитан
І ранг“)
– 4 години;
10. за висшите офицерски звания
– 1 година.

Чл. 20. Максималният срок за престояване
във военно звание е:
1. за войниците (матросите), сержантите
(старшините), офицерските кандидати и офицерите с младши офицерски звания – до изтичане срока на договора или до назначаване на
длъжност, изискваща по-високо звание;
2. за офицерите с военни звания „майор“
(„капитан III ранг“), „подполковник“ („капитан
II ранг“) и „полковник“ („капитан I ранг“) – до
изтичане срока на договора или до назначаване
на длъжност, изискваща по-високо звание, или
до навършване на пределна възраст;
3. за офицерите с висши военни звания – до
назначаване на длъжност, изискваща по-високо
звание, или до навършване на пределна възраст.
Чл. 21. Военнослужещият може да бъде
повишен в следващо военно звание, ако са
налице следните условия:
1. да е изтекъл минималният срок за престояване във военно звание по чл. 19;
2. да притежава изискващото се за съответната длъжност образование, квалификация и
атестационна оценка;
3. да заема или да се назначава на длъжност,
изискваща по-високо военно звание;
4. да не изтърпява дисциплинарно наказание
по чл. 244, т. 4, 5 и 6 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
Чл. 22. Военно звание „офицерски кандидат –
1-ви клас“ се присвоява на сержанти (старшини) с военно звание „старшина“ („мичман“),
завършили курс за военно звание „офицерски
кандидат“ и ако са налице изискванията на
чл. 21.
Чл. 23. (1) Офицерите от кариерно поле
„командно“ се повишават във военно звание
„майор“ („капитан III ранг“) и „подполковник“
(„капитан II ранг“), ако са придобили образователно-квалификационна степен „магистър“ по
специалности от професионално направление
„Военно дело“ във военни академии или приравнени на тях специалности, придобити във
висши училища и колежи в чужбина, и ако са
налице изискванията на чл. 21.
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(2) Офицерите от кариерно поле „логистично и инженерно-техническо“, „комуникационно-информационно“ и „административно“ се
повишават във военно звание „подполковник“
(„капитан II ранг“), ако са придобили образователно-квалификационна степен „магистър“ по
специалности от професионално направление
„Военно дело“ или „Национална сигурност“
във военни академии или приравнени на тях
специалности, придобити във висши училища
и колежи в чужбина, както и ако са налице
изискванията на чл. 21.
(3) Офицерите от кариерно поле „професионално“ и от научно-преподавателския и
научноизследователския състав се повишават
във военно звание „подполковник“ („капитан
II ранг“), ако са придобили образователноквалификационна степен „магистър“ и ако са
налице изискванията на чл. 21.
Чл. 24. (1) Офицерите от кариерно поле
„командно“ се повишават в офицерско звание
„полковник“ („капитан I ранг“), ако са придобили образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалности от професионално
направление „Военно дело“ във военни академии или приравнени на тях специалности,
придобити във висши училища и колежи в
чужбина, завършили са стратегически курс и
ако са налице изискванията на чл. 21.
(2) Офицерите от кариерно поле „логистично и инженерно-техническо“, „комуникационно-информационно“ и „административно“ се
повишават в офицерско звание „полковник“
(„капитан I ранг“), ако са придобили образователно-квалификационна степен „магистър“ по
специалности от професионално направление
„Военно дело“ или „Национална сигурност“
във военни академии или приравнени на тях
специалности, придобити във висши училища
и колежи в чужбина, и ако са завършили курс
по мениджмънт на отбраната или приравнен
на него курс в чужбина и са налице изискванията на чл. 21.
(3) Офицерите от кариерно поле „професионално“ и от научно-преподавателския и
научноизследователския състав се повишават
във военно звание „полковник“ („капитан I
ранг“), ако са налице изискванията на чл. 21.
Чл. 25. (1) Офицерите от кариерно поле
„командно“ се повишават във висше офицерско
звание, ако са завършили генералщабен курс
или приравнен на него курс в чужбина и ако
са налице изискванията на чл. 21, а офицерите
от кариерно поле „логистично и инженернотехническо“, „комуникационно-информационно“, „административно“ и „професионално“ се
повишават във висше офицерско звание, ако
са завършили генералщабен или стратегически
курс или приравнени на тях курсове в чужбина
и ако са налице изискванията на чл. 21.
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(2) Предложенията за удостояване на офицери с висши офицерски звания, както и за
назначаването и освобождаването им от висши
командни длъжности се разглеждат в Съвета
по отбрана.
Чл. 26. Военнослужещите се понижават във
военно звание при наложено дисциплинарно
наказание „понижаване на военното звание с
една степен за срок от 6 месеца до една година“.
Раздел V
Назначаване и преназначаване на длъжност
Чл. 27. (1) В структурите по управление
на човешките ресурси (по личния състав) на
Министерството на отбраната, в структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и в Българската армия се определят кадрови
съветници, които консултират военнослужещите
при планиране на кариерното им развитие.
(2) Кадровите съветници по ал. 1 и офицерите, за които отговарят, се определят със
заповед на министъра на отбраната или на
оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Кадровите съветници за офицерските
кандидати, сержантския и войнишкия състав се
определят със заповед на съответния командир
(началник).
Чл. 28. (1) Кариерното развитие на офицерите
се осъществява чрез заемане на длъжности в
определени кариерни области и полета.
(2) Кариерната област обхваща длъжностите,
изискващи младши офицерски звания и военно
звание „майор“ от кариерно поле „логистично
и инженерно-техническо“, „комуникационноинформационно“ и „административно“, и военноотчетна специалност, придобита във висше
военно училище.
(3) С акт на министъра на отбраната се
определят съответните военноотчетни специалности по ал. 2.
(4) Кариерното поле обхваща длъжностите,
изискващи старши офицерски звания, с изключение на длъжностите, изискващи военно
звание „майор“ от карирно поле „логистично и
инженерно-техническо“, „комуникационно-информационно“ и „административно“, и определя
основния характер на изпълняваните функционални задължения на съответната длъжност.
(5) Кариерните полета са:
1. командно;
2. логистично и инженерно-техническо;
3. комуникационно-информационно;
4. административно;
5. професионално.
(6) С акт на министъра на отбраната се определят съответните специалности за отделните
кариерни полета по ал. 5.
(7) В Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия по чл. 24
от Закона за отбраната и въоръжените сили
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на Република България за всяка от длъжности
те по ал. 4 се определя и съответстващото є
кариерно поле.
Чл. 29. (1) В кариерното развитие на старшите офицери се прилага принципът за ротация.
(2) Ротацията се осъществява чрез назначаване на длъжности:
1. в едно управленско ниво в различни военни
формирования или административни структури,
включително на международни длъжности или
на длъжности в различни кариерни полета;
2. в различни управленски нива, включително
на международни длъжности.
Чл. 30. (1) Кариерното развитие на сержантите (старшините) и офицерските кандидати
се осъществява чрез заемане на длъжности в
определени професионални области.
(2) Професионалната област обхваща длъжностите, изискващи определена професия,
придобита в професионален сержантски (старшински) колеж.
(3) Професионалните области са:
1. командна;
2. логистична;
3. техническа;
4. административна;
5. инструкторска;
6. други – по професии, по които не се извършва обучение в професионалните сержантски
(старшински) колежи (санитарни инструктори,
метролози, служители от службите по чл. 100
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България и други, определени
в Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия).
Чл. 31. Длъжностното развитие на войниците
(матросите) се осъществява в съответствие с
придобитата в учебните центрове военноотчетна
специалност.
Чл. 32. Военнослужещите се назначават и
преназначават на длъжност:
1. по време на годишното разместване:
а) по Регистъра на вакантните длъжности
за офицери и офицерски кандидати;
б) по предложение на комисиите за кариерно развитие на офицерите, на които изтича
максималният срок за престояване в звание
и/или длъжност;
2. по списък:
а) на длъжности, определени за заемане от
завършилите военни академии, висшите военни училища и професионалните сержантски
(старшински) колежи в страната и в чужбина,
и за стипендиантите на Министерството на
отбраната – след завършване на обучение;
б) на длъжности, определени за заемане от
военнослужещите, завръщащи се от изпълнение на военна служба извън територията на
страната по чл. 67, ал. 1, т. 2 и 3;
3. при спечелване на конкурс;
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4. през цялата година:
а) по решение на министъра на отбраната
след мотивирано предложение на ръководителите на административни структури от
Министерството на отбраната, ръководителите
на структурите на подчинение на министъра
на отбраната и командирите (началниците) на
военни формирования от Българската армия;
б) по подаден рапорт по Регистъра за вакантните длъжности за сержанти (старшини)
и войници (матроси);
5. при организационно-щатни промени.
Чл. 33. (1) Военнослужещите се преназначават на длъжност от министъра на отбраната
или от оправомощени от него длъжностни
лица при:
1. назначаване на по-висока длъжност;
2. назначаване на равна длъжност;
3. назначаване на по-ниска длъжност.
(2) Военнослужещите се назначават и преназначават на длъжност, ако отговарят на изискванията за заемането є, в т. ч. на изискванията
за притежаваното военно звание по чл. 22 – 25.
Чл. 34. Военнослужещите могат да се преназначават на по-ниска длъжност в обхвата на
притежаваното от тях военно звание:
1. по подаден рапорт от военнослужещия;
2. в случаите по чл. 47;
3. в случаите по чл. 164, т. 1 и 2 от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република
България;
4. в случаите, когато изтича максималният
срок за престояване в длъжност на военнослужещия.
Чл. 35. Организационно-щатни промени се
извършват при условия и по ред, определени
със заповед на министъра на отбраната.
Чл. 36. Годишното разместване на военнослужещите се извършва еднократно в календарната
година при условия и по ред, определени със
заповед на министъра на отбраната.
Чл. 37. (1) Структурата по управление на
човешките ресурси към министъра на отбраната
изготвя Регистър на вакантните длъжности за
офицери и офицерски кандидати и Регистър
на вакантните длъжности за сержанти (старшини) и войници (матроси) след изготвяне на
списъците по чл. 32, т. 2.
(2) В Регистъра на вакантните длъжности
за офицери и офицерски кандидати се обявяват
длъжностите, заемани от военнослужещите, на
които през календарната година изтича максималният срок за престояване във военно звание
или длъжност, вакантните длъжности и тези,
които се овакантяват през календарната година.
(3) В Регистъра на вакантните длъжности
за сержанти (старшини) и войници (матроси)
периодично се обявяват овакантените длъжности
за сержанти (старшини) и войници (матроси).
(4) Командирите (началниците) на военни
формирования и ръководителите на съответните
структури представят вакантните длъжности за

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

офицери и офицерски кандидати в сроковете,
определени със заповедта по чл. 36, а вакантните длъжности за сержанти (старшини) и
войници (матроси) в срокове, определени със
заповед на министъра на отбраната.
(5) Редът и сроковете за изготвяне и изпращане на Регистъра на вакантните длъжности
за офицери и офицерски кандидати и на Регистъра на вакантните длъжности за сержанти
(старшини) и войници (матроси) до военните
формирования се определят със заповедите
по ал. 4.
(6) Регистрите на вакантните длъжности
по ал. 1 се публикуват в Автоматизираната
информационна система на Министерството
на отбраната и на интернет страницата на
Министерството на отбраната.
(7) Вакантните длъжности в служба „Военна
полиция“ и в служба „Военна информация“ не
се обявяват в регистрите по ал. 1.
Чл. 38. (1) Командирът (началникът) на
военното формирование или ръководителят на
съответната структура запознава военнослужещите с Регистъра на вакантните длъжности за
офицери и офицерски кандидати и с Регистъра
на вакантните длъжности за сержанти (старшини) и войници (матроси).
(2) Редът за подаване на рапорти за назначаване на длъжност от офицерите и офицерски
кандидати е, както следва:
1. военнослужещият подава рапорт до
длъжностното лице по ал. 1, като посочва не
повече от три длъжности; рапортът се завежда
в съответната регистратура;
2. командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на съответната
структура отразява становището си на рапорта;
3. всяка командна инстанция отразява своето
мнение на гърба на рапорта или на отделен
лист, който се завежда към рапорта, без да се
спира движението на рапорта;
4. рапортът и документите на военнослужещите се изпращат до структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав),
осигуряваща работата на съответната комисия
по чл. 53, ал. 1 или по чл. 58, ал. 2.
(3) Сержантите (старшините) и войниците
(матросите) подават рапорт за назначаване на
длъжност до съответния командир (началник)
на военното формирование или ръководител
на съответната структура по реда на чл. 64.
Чл. 39. (1) Структурата по управление на
човешките ресурси към министъра на отбраната
изготвя обобщен списък на военнослужещите,
на които изтича максималният срок за пре
стояване във военно звание или в длъжност,
както и наименованието на заеманите от тях
длъжности въз основа на изпратените є по
команден ред списъци от структурите по управление на човешките ресурси (по личния
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състав) на съответните военни формирования
или структури. Обобщеният списък се изпраща
на комисиите по чл. 53, ал. 1 или чл. 58, ал. 2.
(2) Структурите по управление на човешките
ресурси (по личния състав) на съответните военни формирования или структури изпращат на
съответната структура по управление на човешките ресурси (по личния състав), обслужваща
работата на комисиите по чл. 53, ал. 1 или
чл. 58, ал. 2, заверено копие от документите
на военнослужещите от списъка по ал. 1, от
атестирането и кадрова справка.
Чл. 40. (1) След успешно завършване на
обучението на курсантите и слушателите от
военните академии се предлагат длъжности от
списъка по чл. 32, т. 2, буква „а“.
(2) Условията и редът за предлагане на
длъжностите по чл. 32, т. 2, буква „а“ се определят със заповед на министъра на отбраната.
(3) Ако на курсант не може да бъде предложена длъжност в съответствие с придобитата
военноотчетна специалност, му се предлага
друга длъжност и му се осигурява курс за
преквалификация.
(4) Курсантите, отказали да приемат предложената им длъжност, се назначават на някоя
от незаетите длъжности от списъка по чл. 32,
т. 2, буква „а“.
(5) Кадетите, които са прекъснали обучението или не са издържали държавните изпити на
редовната и поправителната сесия, се назначават
на войнишки длъжности.
Чл. 41. В случаите по чл. 164, т. 1 и 2 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България военнослужещите в срока
на предизвестието могат да кандидатстват за
назначаване на длъжност по регистрите по
чл. 37, ал. 1 при спазване на следната процедура:
1. подават рапорт заедно с необходимите
документи до командира (началника) на съответното военно формирование или до ръководителя на съответната структура, където се
водят на отчет и доволствие, като посочват не
повече от три длъжности; рапортът се завежда
в съответната регистратура;
2. длъжностното лице по т. 1 отразява своето
становище на рапорта и го изпраща по реда
на чл. 38.
Чл. 42. Минималният срок за престояване от
военнослужещите на длъжност е една година.
Чл. 43. (1) Максималният срок за престояване
от военнослужещите на длъжност, изискваща:
1. висше офицерско звание, е до навършване
на пределна възраст за съответното звание;
2. старше офицерско звание, е 5 години или
до преназначаване на друга длъжност, или до
изтичане срока на договора за военна служба,
или до навършване на пределна възраст за
притежаваното военно звание;
3. младше офицерско звание, е 10 години
или до преназначаване на друга длъжност, или
до изтичане срока на договора;
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4. военно звание за войник (матрос), сержант
(старшина) и офицерски кандидат, е до преназначаване на друга длъжност или до изтичане
на срока на договора.
(2) За офицерите от кариерно поле „професионално“ и от научно-преподавателския и
научноизследователския състав максималният
срок за престояване на длъжност е до преназначаване на друга длъжност или до изтичане
срока на договора, или до навършване на пределна възраст за притежаваното военно звание.
Чл. 44. (1) По предложение на непосредствения командир (началник) или ръководител
офицерите, офицерските кандидати, сержантите
(старшините) и войниците (матросите) могат
да бъдат назначавани да заместват отсъстващ
съответно друг офицер, сержант, офицерски
кандидат или войник от военното формирование
или от съответната структура при условията и
по реда на чл. 215 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България, ако
отговарят на изискванията на длъжностната
характеристика за длъжността на отсъстващия
военнослужещ.
(2) По предложение на непосредствения
командир (началник) или ръководител офицерите, офицерските кандидати, сержантите
(старшините) и войниците (матросите) от постоянния резерв (резервисти) могат да бъдат
назначавани да заместват отсъстващ офицер,
сержант, офицерски кандидат или войник от
военното формирование или от съответната
структура. Резервистите следва да отговарят на
условията на чл. 270 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и да са сключили договор при условията и по
реда на чл. 271 и 272 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
(3) Офицерите, офицерските кандидати,
сержантите (старшините) и войниците (матросите) могат да бъдат назначавани да заместват
отсъстващ до 30 работни дни съответно друг
офицер, сержант, офицерски кандидат или
войник от военното формирование или от съответната структура със заповед на командира
(началника) или ръководителя, ако отговарят на
изискванията на длъжностната характеристика
за длъжността на отсъстващия военнослужещ.
В този случай не се изплаща допълнително
възнаграждение по чл. 215, ал. 5 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България.
Чл. 45. (1) По предложение на непосредствения командир (началник) или на ръководителя
на съответната структура офицерите, офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) могат да бъдат назначавани
за временно изпълняващи вакантна длъжност
съответно на друг офицер, офицерски кандидат,
сержант или войник от военното формирование
или от съответната структура при условията и
по реда на чл. 216 от Закона за отбраната и
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въоръжените сили на Република България, ако
отговарят на изискванията на длъжностната
характеристика за вакантната длъжност.
(2) При назначаване на военнослужещ
временно да изпълнява вакантна длъжност, за
която се изисква по-високо военно звание, то
не се присвоява.
Чл. 46. Военнослужещите, взети в специални щатове на министъра на отбраната, както
и подали рапорт за прекратяване на договора
за военна служба на основание чл. 162, т. 1
и 1а, чл. 163 и 169 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България не
могат да бъдат назначавани да заместват други
военнослужещи по реда на чл. 44 или да изпълняват задълженията на вакантна длъжност
по реда на чл. 45.
Чл. 47. (1) При установяване на заболявания
или увреждания, получени при или по повод
изпълнение на военната служба, заболявания
от общ характер и професионални заболявания,
в резултат на което военнослужещите не могат
да изпълняват служебните си задължения в пълен обем, може да им бъдат предложени други
подходящи длъжности след освидетелстване на
годността за военна служба и издадено експертно решение от Централната военномедицинска
комисия към Военномедицинската академия.
(2) Военнослужещите се назначават на
длъжността по ал. 1 след писмено съгласие
от тяхна страна.
(3) В случаите по ал. 1, когато на новата
длъжност военнослужещите получават по-ниско
възнаграждение, те получават обезщетение,
равняващо се на разликата между възнаграждението за старата и възнаграждението за новата
длъжност до освобождаване от военна служба.
(4) Условията и редът за установяване на
заболявания и увреждания, получени при или
по повод изпълнение на военната служба, както
и списъкът на подходящите длъжности, които
могат да заемат лицата по ал. 1, се определят
с акт на министъра на отбраната.
Чл. 48. (1) Военнослужещите жени, които
са бременни или кърмачки и извършват неподходяща за състоянието си работа, изпълняват
служебните си задължения при облекчени
условия в съответствие с предписанието на
здравните органи.
(2) Военнослужещите жени могат да се
откажат от правата си по ал. 1 с писмена
декларация.
(3) Военнослужещи жени, които са бременни
или майки на деца до 3 години, не могат да
бъдат командировани освен с тяхно писмено
съгласие.
(4) Правата на майката по ал. 3 могат да се
ползват от самотните бащи – военнослужещи,
на деца до 3 години.
Чл. 49. (1) През работно време военнослужещите подлежат на задължителни и/или внезапни изследвания за употреба на алкохол или
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злоупотреба, и/или зависимост от наркотични
вещества. Редът за установяване употребата на
алкохол и злоупотребата с наркотични вещества се определя с наредба на министъра на
отбраната.
(2) Командирът (началникът) на военното
формирование или ръководителят на съответната структура може да отстрани временно от
служба военнослужещ, който се явява в състояние, което не му позволява да изпълнява
служебните си задължения, или след употреба
на алкохол, или злоупотреба с наркотични
вещества.
(3) Отстраняването от служба се извършва
с писмена заповед на командира (началника)
в момента на установяване състоянието на
военнослужещия, което не му позволява да
изпълнява служебните си задължения.
(4) Срокът за отстраняване от служба по
ал. 3 е до възстановяване годността на военнослужещия да изпълнява задълженията си.
Чл. 50. Военнослужещият се преназначава на
длъжност в обхвата на притежаваното военно
звание, когато:
1. е изтекъл минималният срок за престояване в длъжност;
2. притежава необходимото образование,
образователно-квалификационна степен, квалификация и атестационна оценка;
3. не изтърпява дисциплинарно наказание
по чл. 244, т. 4, 5 и 6 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
Чл. 51. Военнослужещият се преназначава
на длъжност и се повишава във военно звание,
когато:
1. е изтекъл минималният срок за престояване в длъжност и в звание;
2. притежава необходимото образование,
образователно-квалификационна степен, квалификация и атестационна оценка;
3. не изтърпява дисциплинарно наказание
по чл. 244, т. 4, 5 и 6 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
Чл. 52. (1) Офицерите и офицерските кандидати се преназначават на длъжност и се
повишават във военно звание в случаите по
чл. 32, т. 1 въз основа на решение на комисиите за кариерно развитие по чл. 53, ал. 1 и
чл. 58, ал. 2.
(2) Комисиите по ал. 1 работят в следната
последователност:
1. разглеждат и класират военнослужещите,
подали рапорт по Регистъра на вакантните
длъжности за офицери и офицерски кандидати;
2. разглеждат и класират офицерите и офицерските кандидати, на които изтича максималният срок за престояване в звание и/или
в длъжност.
(3) Редът и организацията на работа на комисиите по ал. 1, критериите за оценяване и
редът за класиране на кандидатите се определят
с акт на министъра на отбраната.
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Чл. 53. (1) Изборът за назначаване на длъжности в обхвата на всяко от старшите офицерски
звания „майор“ („капитан ІІІ ранг“), „подполковник“ („капитан ІІ ранг“) и „полковник“
(„капитан І ранг“) се извършва от комисия
за кариерно развитие на военнослужещите за
всяко от старшите офицерски звания, която се
състои от председател и 8 членове.
(2) За председатели и членове на комисиите
по ал. 1 се определят военнослужещи, които
отговарят на следните изисквания:
1. за председател на комисия:
а) да притежава по-високо военно звание
от званието, за което се извършва изборът;
б) да не изтърпява дисциплинарно наказание
по чл. 244, т. 4, 5 и 6 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България;
2. за членове на комисии – да не изтърпяват дисциплинарно наказание по чл. 244, т. 4,
5 и 6 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България, разпределени,
както следва:
а) трима военнослужещи, притежаващи
военно звание, равно на званието, за което се
извършва изборът;
б) трима военнослужещи, притежаващи военно звание с една степен по-ниско от званието,
за което се извършва изборът;
в) един военнослужещ, притежаващ военно
звание с една степен по-високо от званието, за
което се извършва изборът;
г) командирът (началникът) на военното
формирование или ръководителят на съответната структура, в чийто състав е разглежданата
длъжност.
(3) Предложенията по ал. 2, т. 1 и т. 2,
букви „а“, „б“ и „в“ се правят от началника на
отбраната, от командващия на Съвместното
оперативно командване, от началниците на
видовете въоръжени сили и от ръководителите
на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.
(4) Структурата по управление на човешките
ресурси към министъра на отбраната организира
номинирането на председателите и членовете
на комисиите по ал. 1 и прави предложение
до министъра на отбраната за обявяването им
със заповед.
Чл. 54. (1) В деня на започване работа на
всяка от комисиите чрез жребий се определят
председател и 7 членове от военнослужещите,
определени по реда на чл. 53, ал. 4, което се
удостоверява с протокол.
(2) Председателят на комисията, членовете
є, включително командирът на военното формирование или ръководителят на съответната
структура, от чийто състав е длъжността, имат
право на един глас.
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(3) Документално-техническото осигуряване на всяка от комисиите по чл. 53, ал. 1 се
осъществява от технически секретари от съответната структура по управление на човешките
ресурси (по личния състав).
Чл. 55. (1) Комисиите по чл. 53, ал. 1
провеждат заседанията си последователно в
низходящ ред на военните звания.
(2) Комисиите проверяват съответствието
на военнослужещите с изискванията на длъжностите и избират военнослужещ за заемане на
вакантна длъжност в обхвата на съответното
военно звание чрез тайно гласуване. За избран
се счита кандидатът, получил повече от половината гласове.
(3) В случай че нито един от кандидатите
не получи повече от половината гласове, се
провежда второ гласуване, в което участват
първите двама кандидати, получили най-много
гласове, или всички кандидати, получили равен
брой гласове.
(4) Председателите на комисиите по ал. 1 с
мотивиран отказ връщат документите на кандидатите, които не отговарят на изискванията.
Чл. 56. (1) След приключване работата на
комисиите техническите секретари изготвят
протокол за всяка длъжност.
(2) Председателите на комисиите следят за
спазването на процедурата и подписват извлечения от протоколите по ал. 1, които се изпращат
във военните формирования или в съответните
структури, откъдето са разглежданите офицери.
Чл. 57. (1) След приключване работата на
съответната комисия по реда на чл. 52, ал. 2,
т. 1 се изготвя списък на останалите вакантни
длъжности.
(2) За длъжностите от списъка по ал. 1 съответната комисия избира офицери, на които
изтича максималният срок за престояване във
военно звание или в длъжност, и техническите
секретари изготвят протокол за всяка длъжност.
(3) Извлечение от протокола по ал. 2 се
изпраща на командира (началника) на военното формирование или на ръководителя на
съответната структура, от която е разглежданият
военнослужещ.
Чл. 58. (1) Изборът за назначаване на длъжности в обхвата на всяко от младшите офицерски
звания и званията за офицерски кандидати се
извършва от комисия за кариерно развитие на
военнослужещите с младши офицерски звания,
която се състои от председател и 6 членове.
(2) Комисията по ал. 1 се назначава в
Министерството на отбраната, в Съвместното
оперативно командване, в щабовете на видовете въоръжени сили, в структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и в
други структури, определени със заповед на
министъра на отбраната.
(3) За председатели и членове на комисиите
по ал. 1 се определят военнослужещи, които
отговарят на следните изисквания:
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1. за председател на комисия:
а) да притежава военно звание „полковник“
или „подполковник“;
б) да не изтърпява дисциплинарно наказание
по чл. 244, т. 4, 5 и 6 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България;
2. за членове на комисиите – да не изтърпяват дисциплинарно наказание по чл. 244, т. 4,
5 и 6 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България, разпределени,
както следва:
а) двама военнослужещи, притежаващи
военно звание „капитан“;
б) двама военнослужещи, притежаващи
военно звание „старши лейтенант“;
в) един военнослужещ, притежаващ военно
звание „майор“;
г) командирът (началникът) на военното
формирование или ръководителят на съответната структура, в чийто състав е разглежданата
длъжност.
(4) Съответната структура по управление
на човешките ресурси (по личния състав)
организира номинирането на председателите
и членовете на комисиите по ал. 2 и прави
предложение до командира (началника) на
военното формирование или до ръководителя
на съответната структура за обявяването им
със заповед.
Чл. 59. (1) В деня на започване работа на
всяка от комисиите чрез жребий се определят
председател и 5 членове от военнослужещите,
определени по реда на чл. 58, ал. 3, т. 1 и т. 2,
букви „а“, „б“ и „в“, което се удостоверява с
протокол.
(2) Председателят на комисията, членовете
є, включително командирът на военното формирование или ръководителят на съответната
структура, от чийто състав е длъжността, имат
право на един глас.
(3) Документално-техническото осигуряване на всяка от комисиите по чл. 58, ал. 2 се
осъществява от технически секретари от съответната структура по управление на човешките
ресурси (по личния състав).
Чл. 60. (1) Комисиите по чл. 58, ал. 2
провеждат заседанията си след завършване
работата на комисията за кариерно развитие
на офицерите с военно звание „майор“.
(2) Комисиите по ал. 1 проверяват съответствието на военнослужещите с изискванията
на длъжностите и избират военнослужещи за
заемане на вакантните длъжности в обхвата на
съответното военно звание чрез тайно гласуване. За избран се счита кандидатът, получил
повече от половината гласове.
(3) В случай че нито един от кандидатите
не получи повече от половината гласове, се
провежда второ гласуване, в което участват
първите двама кандидати, получили най-много
гласове, или всички кандидати, получили равен
брой гласове.
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(4) Председателите на комисиите по ал. 1 с
мотивиран отказ връщат документите на кандидатите, които не отговарят на изискванията.
Чл. 61. (1) След приключване работата на
комисиите техническите секретари изготвят
протокол за всяка длъжност.
(2) Председателите на комисии следят за
спазването на процедурата и подписват извлечения от протоколите по ал. 1, които се изпращат
във военните формирования или в съответните
структури, откъдето са разглежданите офицери.
Чл. 62. (1) След приключване работата на
съответната комисията по реда на чл. 52, ал. 2,
т. 1 се изготвя списък на останалите вакантни
длъжности.
(2) За длъжностите от списъка по ал. 1 съответната комисия избира офицери, на които
изтича максималният срок за престояване в
длъжност, и техническите секретари изготвят
протокол за всяка длъжност.
(3) Извлечение от протокола по ал. 2 се
изпраща на командира (началника) на военното формирование или на ръководителя на
съответната структура, от която е разглежданият
военнослужещ.
Чл. 63. Въз основа на протоколите на комисиите по чл. 53, ал. 1 и чл. 58, ал. 2 съответната структура по управление на човешките
ресурси (по личния състав) изготвя проекти
на заповеди за преназначаване, повишаване
във военно звание на военнослужещите или за
прекратяване на договора им за военна служба
поради изтичане на максималния срок за престояване в длъжност или във военно звание и
ги предлага по команден ред на длъжностните
лица по чл. 146, т. 2 и 3 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
Чл. 64. (1) Сержантите (старшините) и
войниците (матросите) се преназначават на
длъжност по подаден рапорт за заемане на
длъжност от Регистъра на вакантните длъжности
за сержанти (старшини) и войници (матроси)
със заповед на министъра на отбраната или
на оправомощено от него длъжностно лице.
(2) В случаите, когато новата длъжност е
в друго военно формирование или структура,
лицата по ал. 1 подават рапорт до командира
(началника) на военното формирование или
до ръководителя на съответната структура,
в която служи. При положително становище
командирът (началникът) или ръководителят
изпраща рапорта във военното формирование
или структура, в които е вакантната длъжност.
Раздел VI
Изменение на договора за военна служба
Чл. 65. (1) При изменение на правата и
задълженията на страните или на условията и
срока, уговорени в договора за военна служба
между военнослужещия и министъра на отбра-
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ната или оправомощено от него длъжностно
лице, се сключва допълнително споразумение
по инициатива на една от двете страни.
(2) Допълнителното споразумение се изготвя
в писмена форма в 3 екземпляра и се сключва
по реда на чл. 7 и се счита за неразделна част
от сключения договор за военна служба.
(3) Допълнително споразумение задължително се сключва в следните случаи:
1. при приемане на военнослужещ за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по военна
специалност;
2. при приемане на военнослужещ за обучение в професионален сержантски (старшински) колеж или в приравнено на него военно
училище в чужбина;
3. при постъпване на военнослужещ на
редовно обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор“;
4. при разрешаване на военнослужещ на
обучение за придобиване на образователноквалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“ по гражданска специалност;
5. при разрешаване на военнослужещ, дипломирал се по специалността „Право“, да завърши
изискващия се стаж като стажант-юрист;
6. при изпращане на военнослужещ на
обучение в чужбина в случаите, когато това
обучение е с продължителност не по-малка от
6 месеца;
7. при удължаване срока на договора;
8. при изпращане на военнослужещ на служба
извън територията на страната, ако това не е
уговорено в договора.
Чл. 66. (1) Не по-късно от 3 месеца преди
изтичане срока на договора всяка от страните
по него може да отправи предложение до другата страна за удължаването му с не по-малко
от две години, като:
1. министърът на отбраната, съответно оправомощеното от него длъжностно лице, отправя
предложение до военнослужещия;
2. военнослужещият подава рапорт чрез командира (началника) на военното формирование
или ръководителя на съответната структура, в
която служи, до длъжностното лице, което има
право да прекрати договора и да го освободи
от военна служба, съответно да удължи срока
на договора.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2:
1. командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на съответната
структура дава становище по рапорта в 3-дневен
срок и го изпраща придружен с кадрова справка
по команден ред до длъжностното лице, което
има право да прекрати договора и да освободи
военнослужещия от военна служба, съответно
да удължи срока на договора;
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2. рапортът се завежда в деловодството на
длъжностното лице, което има право да прекрати договора и да освободи военнослужещия
от военна служба.
(3) Всяка от страните по договора може да
оттегли направеното предложение до другата
страна до един месец преди изтичане срока
на договора. Ако другата страна е получила
предложението, оттеглянето се извършва с
нейно съгласие.
(4) Ако нито една от двете страни не отправи
предложение по ал. 1 до другата за удължаване
на срока, договорът се прекратява с изтичането
на уговорения срок.
Раздел VII
Изпълнение на военна служба извън територията на страната. Назначаване и преназначаване
на длъжност
Чл. 67. (1) Военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия изпълняват военна служба
извън територията на страната:
1. в състава на български или многонационални формирования;
2. в задграничните представителства на
Република България;
3. на национални или международни длъжности в щабове и/или органи на международни
организации и/или във връзка с участието на
Република България в международни договори
и инициативи.
(2) Със заповед на министъра на отбраната
военнослужещите се освобождават от заеманата
длъжност, вземат се във временен задграничен
щат на министъра на отбраната, назначават се
на длъжност и се командироват в съответната
държава.
(3) След приключване изпълнението на
военна служба извън територията на страната
военнослужещите се назначават от министъра
на отбраната или от оправомощените от него
длъжностни лица, както следва:
1. военнослужещите, които изпълняват
военна служба извън територията на страната
по ал. 1, т. 1 – на заеманите преди командироването им длъжности;
2. военнослужещите, които изпълняват военна служба извън територията на страната по
ал. 1, т. 2 и 3 – на длъжност в съответствие с
притежаваните военно звание и квалификация
по списъка по чл. 32, т. 2, буква „б“.
Чл. 68. (1) В случаите по чл. 67, ал. 1, т. 1
военнослужещите изпълняват военна служба
извън територията на страната в състава на
въоръжени военни формирования при участие
на Република България в операции и мисии
при условията на глава трета, раздел II от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
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(2) Статусът на военнослужещите по ал. 1
се определя за всяка конкретна мисия в съответствие с принципите и нормите на международното право, приложимия международен
договор и националното законодателство.
(3) Подборът на военнослужещите и на
военните формирования по ал. 1 и подготовката им се извършват при условия и по ред,
определени с акт на министъра на отбраната.
(4) При нарушаване на военната дисциплина
по време на мисията военнослужещият може
да бъде откомандирован от района на мисията
от министъра на отбраната или от оправомощено от него длъжностно лице. Разходите по
завръщането са за сметка на откомандирования.
Чл. 69. (1) В случаите по чл. 67, ал. 1, т. 2
военнослужещите изпълняват военна служба във
или към дипломатическите представителства
на Република България в друга държава или
в международни правителствени организации.
(2) Службата на военния аташе към дипломатическите представителства може да включва:
аташе по отбраната, военни аташета по видовете
въоръжени сили, помощник военни аташета,
секретари и технически сътрудници.
(3) Подборът на военнослужещите за назначаване на длъжностите по чл. 67, ал. 1, т. 2 се
извършва при условия и по ред, определени с
акт на министъра на отбраната.
(4) Статусът на военнослужещите, назначени
на длъжности по чл. 67, ал. 1, т. 2, се определя
в съответствие с принципите и нормите на
международното право, международните договори, по които Република България е страна,
и националното законодателство.
(5) Дейността на военнослужещите в дипломатическите представителства и мисии на
Република България се определя с акт на министъра на отбраната съгласувано с министъра
на външните работи.
Чл. 70. (1) В случаите по чл. 67, ал. 1, т. 3
военнослужещите изпълняват военна служба във
или към щабове или органи на международни
организации или във връзка с участието на
Република България в международни договори
и инициативи.
(2) Статусът на военнослужещите, назначени
на длъжности по чл. 67, ал. 1, т. 3, се определя
за всеки конкретен случай в съответствие с
международните договори, по които Република
България е страна, постигнатите конкретни
договорености с приемащата страна и изискванията за заемането на съответната длъжност,
както и с националното законодателство.
(3) Подборът на военнослужещите за назначаване на длъжностите по чл. 67, ал. 1, т. 3 се
извършва при условия и по ред, определени с
акт на министъра на отбраната.
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(4) Военнослужещите изпълняват служебните
си задължения в съответствие със съществуващите правилници за вътрешния ред в приемащата
организация и длъжностната характеристика за
заеманата длъжност.
(5) В заповедта за назначаване се определя
длъжностното лице, което изпълнява функциите на непосредствен командир (началник)
на военнослужещия за срока на изпълнение
на длъжността извън територията на страната.
(6) Срокът на командироване на лицата по
чл. 67, ал. 1, т. 3 се определя в съответствие с
изискванията и правилата на приемащата държава за конкретната длъжност или по взаимна
договореност между нея и Министерството на
отбраната.
Чл. 71. Финансовото осигуряване на военнослужещите, назначени на длъжности по чл. 67,
ал. 1, се урежда с акт на Министерския съвет.
Раздел VIII
Прекратяване на договора за военна служба,
освобождаване от длъжност и от военна служба
Чл. 72. Военнослужещите се освобождават
от длъжност при:
1. преназначаване на друга длъжност;
2. вземане в специален щат или във временен
задграничен щат на министъра на отбраната;
3. прекратяване на договора за военна служба.
Чл. 73. (1) Договорът за военна служба се
прекратява със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно
лице за освобождаване от военна служба.
(2) В заповедта по ал. 1 задължително се
посочват:
1. длъжностното лице, което я издава;
2. правните и фактическите основания за
прекратяване на договора за военна служба;
3. разпоредителна част, която съдържа:
а) права и задължения, ред за изпълнение;
б) разпоредби за зачисляване на военен
отчет или за снемане от отчет;
в) срок за сдаване на длъжността;
г) имуществени последици от прекратяване
на договора за военна служба;
д) срок и ред за обжалване на заповедта.
(3) Срокът за сдаване на длъжността може
да бъде от 3 работни дни до два месеца в зависимост от спецификата на длъжността.
(4) Заверени копия от заповедта по ал. 1 се
изпращат до всички командни инстанции по
низходящ команден ред.
(5) Ръководителят на съответната структура
по управление на човешките ресурси (по личния
състав) запознава военнослужещия със съдържанието на заповедта и със срока за сдаване
на длъжността срещу подпис.
(6) Срокът за сдаване на длъжността започва
да тече от първия работен ден, следващ запознаването на военнослужещия със заповедта.
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(7) След сдаване на длъжността командирът (началникът) на военното формирование
или ръководителят на съответната структура
връчва заповедта за освобождаване от военна
служба при условията и по реда на чл. 170 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България. В случаите по чл. 170,
ал. 2, изречение второ от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
заповедта се счита за връчена с удостоверяването
на отказа или с получаването на препоръчано
писмо с обратна разписка.
(8) Командирът (началникът) на военното
формирование или ръководителят на съответната структура издава заповед за отчисляване
на военнослужещия от списъчния състав на
формированието считано от деня на връчване
на заповедта по ал. 7.
(9) Ръководителят на съответната структура
по управление на човешките ресурси (по личния
състав) връчва на военнослужещия заверено
копие от заповедта за отчисляване от списъчния
състав на формированието.
(10) Когато в мотивите на заповедта за
прекратяване на договора за военна служба
се съдържат факти и сведения, съставляващи
класифицирана информация, на военнослужещия се връчва препис-извлечение от заповедта,
който не съдържа такава информация.
(11) Копие от заповедите по ал. 1 и 8 се
изпраща в съответното военно окръжие в
30-дневен срок.
Чл. 74. (1) Прекратяване на договора за
военна служба и освобождаване от военна
служба на основание чл. 162, т. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България (по взаимно съгласие на страните) се
извършва при спазване на следната процедура:
1. военнослужещият подава рапорт по команден ред до длъжностното лице, което има
право да прекрати договора за военна служба;
2. рапортът, придружен с кадрова справка,
се изпраща по команден ред;
3. всяка командна инстанция отразява своето
становище на гърба на рапорта или на отделен
лист, който се завежда към рапорта;
4. рапортът се завежда в деловодството на
длъжностното лице, което има право да прекрати договора за военна служба; от датата на
завеждане на рапорта тече 30-дневен срок за
вземане на отношение по рапорта и за уведомяване на военнослужещия;
5. длъжностното лице, което има право да
прекрати договора за военна служба, взема
отношение по рапорта и уведомява военнослужещия в срока по т. 4;
6. при положително становище към рапорта
се изготвя проект на заповед за прекратяване
на договора за военна служба.
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(2) В случай че заповедта не бъде връчена
на военнослужещия в 30-дневен срок от завеждането на рапорта, се счита, че предложението
не е прието.
(3) Предложение за прекратяване на договора
за военна служба по взаимно съгласие може да
отправи и длъжностното лице, което има право
да прекрати договора. Предложението се отправя лично до военнослужещия и му се връчва
срещу подпис от ръководителя на структурата
по управление на човешките ресурси (по личния състав) във военното формирование или в
съответната структура с отбелязване датата на
връчване. Ако в 30-дневен срок от получаване
на предложението военнослужещият не вземе
отношение по него и не уведоми писмено
длъжностното лице за съгласието си, се счита,
че предложението не е прието.
Чл. 75. Прекратяване на договора за военна
служба и освобождаване от военна служба на
основание чл. 162, т. 1а от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
(с изтичане на уговорения срок) се извършва
при спазване на следната процедура:
1. по реда на чл. 66 се взема решение за
прекратяване на договора;
2. министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед,
с която договорът се прекратява и военнослужещият се освобождава от военна служба;
3. екземпляри от заповедта по т. 2 се изпращат до всички командни инстанции по
низходящ команден ред;
4. към момента на изтичане срока на договора
военнослужещият следва да е сдал длъжността.
Чл. 76. (1) Прекратяване на договора за
военна служба и освобождаване от военна
служба на основание чл. 162, т. 2 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България (при навършване на пределна възраст
от военнослужещия) се извършва при спазване
на следната процедура:
1. командирите (началниците) на военни
формирования или ръководителите на структури до 31 октомври на предходната година
изготвят списък на военнослужещите, които
навършват пределна възраст за притежаваното
военно звание през следващата година, и го
представят по команден ред до длъжностното
лице, което има право да прекрати договорите
им за военна служба;
2. за прекратяване на договора за военна
служба и освобождаване от военна служба се
издава заповед, с която договорът се прекратява
и военнослужещият се освобождава от военна
служба считано от датата на навършване на
пределната възраст.
(2) При промяна на военното звание на
военнослужещия командирът (началникът) на
военното формирование или ръководителят на
съответната структура изпраща донесение по
команден ред до структурата по управление на
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човешките ресурси (по личния състав), обслужваща длъжностното лице, което има право да
освободи военнослужещия от военна служба,
за заличаването му от списъка по ал. 1, т. 1.
(3) В случаите по чл. 160, ал. 3 от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република
България военнослужещите могат да продължат да заемат длъжностите до навършване на
60 години по предложение на началниците на
военните академии и висшите военни училища
или ръководителите на съответните структури.
Предложенията се изпращат до структурата по
управление на човешките ресурси към министъра на отбраната не по-късно от 3 месеца преди
датата на навършване на пределната възраст.
Решение се взема за всеки конкретен случай
от министъра на отбраната.
(4) Договорът за военна служба на военнослужещ, който е навършил пределна възраст
за притежаваното военно звание, се прекратява
независимо дали е придобил право на пенсия
по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване.
Чл. 77. (1) Прекратяване на договора за
военна служба и освобождаване от военна
служба на основание чл. 162, т. 3 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България (при настъпила негодност за военна
служба или психологична непригодност) се
извършва въз основа на експертно решение
на военномедицинските органи или заключение на органите по чл. 141, ал. 3 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, което е окончателно и не подлежи
на обжалване.
(2) Експертното решение или заключението
по ал. 1 се изпраща до длъжностното лице,
което има право да прекрати договора за военна служба и да освободи военнослужещия
от военна служба.
(3) Заповедта за прекратяване на договора
за военна служба и освобождаване от военна
служба се издава от министъра на отбраната
или от оправомощено от него длъжностно лице
не по-късно от 30 дни от датата на издаване на
експертното решение или заключението по ал. 1.
Чл. 78. (1) Прекратяване на договора за
военна служба и освобождаване от военна
служба на основание чл. 162, т. 4 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България (при преминаване на платена изборна
длъжност с изключение на случаите по чл. 187,
ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България) се извършва при
спазване на следната процедура:
1. военнослужещият, избран на платена
изборна длъжност, е длъжен да представи по
местослужене документ за избора в 5-дневен
срок от датата на избора;
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2. командирът (началникът) на военното
формирование или ръководителят на съответната структура издава заповед за прекратяване
на договора за военна служба и освобождава
от военна служба военнослужещия.
(2) В случаите, когато прекратяването на
договора не е в неговите правомощия, командирът (началникът) на военното формирование
или ръководителят на съответната структура
в 3-дневен срок изготвя предложение и го
изпраща по команден ред до длъжностното
лице, което има право да прекрати договора за
военна служба и да освободи от военна служба
военнослужещия.
Чл. 79. (1) Прекратяване на договора за
военна служба и освобождаване от военна
служба на основание чл. 162, т. 5 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България (при отказ на военнослужещия да
приеме предложената му длъжност по реда
на чл. 206, ал. 3 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България) се
извършва при спазване на следната процедура:
1. след изтичане срока на договора по чл. 206,
ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България на военнослужещия се предлага длъжност, съответстваща на
притежаваното военно звание и квалификация;
2. при отказ на военнослужещия да приеме предложената му длъжност командирът
(началникът) на военното формирование или
ръководителят на съответната структура издава
заповед за прекратяване на договора за военна
служба и за освобождаване от военна служба
на военнослужещия.
(2) В случаите, когато прекратяването на
договора по ал. 1 не е в правомощията на командира (началника) на военното формирование
или на ръководителя на съответната структура,
се прилага процедурата по чл. 78, ал. 2.
Чл. 80. (1) За прекратяване на договора за
военна служба и за освобождаване от военна
служба на основание чл. 162, т. 6 от Закона за
отбраната и въоръжените на Република България (поради неявяване на военнослужещия
за заемане на длъжността в срока по чл. 172,
ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България) се изпраща донесение от командира (началника) на военното
формирование или от ръководителя на съответната структура директно до длъжностното
лице, в чиито правомощия е прекратяването
на договора за военна служба.
(2) Заповедта за прекратяване на договора
за военна служба и за освобождаване от военна
служба на военнослужещия се издава от министъра на отбраната или от оправомощено от
него длъжностно лице, в чиито правомощия е
прекратяването на договора за военна служба.
Чл. 81. (1) За прекратяване на договора за
военна служба и за освобождаване от военна
служба на основание чл. 162, т. 7 от Закона за
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отбраната и въоръжените сили на Република
България (поради смъртта на военнослужещия)
командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на съответната
структура изпраща донесение, придружено с
копие на акт за смърт, в 7-дневен срок от датата на получаване на акта за смърт.
(2) Донесението по ал. 1 се изпраща директно до структурата по управление на човешките
ресурси (по личния състав) на длъжностното
лице, което има право да прекрати договора за
военна служба и да освободи военнослужещия
от военна служба.
(3) Длъжностното лице по ал. 2 издава заповед за прекратяване на договора за военна
служба и освобождаване от военна служба,
с която военнослужещият се снема от отчет
считано от датата на смъртта.
Чл. 82. (1) За прекратяване на договора за
военна служба и освобождаване от военна служба на основание чл. 163 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
(с писмено предизвестие на военнослужещия)
военнослужещият подава рапорт до министъра
на отбраната, съответно до оправомощените от
него длъжностни лица по чл. 161, т. 2 и 3 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
(2) Рапортът по ал. 1, придружен с кадрова
справка, се изпраща от командира на военното
формирование или от ръководителя на съответната структура директно до длъжностното
лице, в чиито правомощия е прекратяването на
договора за военна служба и освобождаването
от военна служба.
(3) С рапорта военнослужещият уведомява
длъжностното лице, в чиито правомощия е
прекратяването на договора за военна служба
и освобождаването от военна служба, че след
изтичането на срока на предизвестието едностранно прекратява договора.
(4) Срокът на предизвестието е 3 месеца и
започва да тече от деня, следващ получаването
на предизвестието.
(5) Предизвестието може да бъде оттеглено
до изтичането му със съгласието на министъра
на отбраната, съответно на оправомощените от
него длъжностни лица по чл. 161, т. 2 и 3 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България. Оттеглянето се извършва
с рапорт по предвидения в ал. 2 ред.
(6) Договорът за военна служба се прекратява със заповед на министъра на отбраната
или на оправомощеното от него длъжностно
лице след изтичане срока на предизвестието.
Чл. 83. (1) Военнослужещите, чиито договори за военна служба се прекратяват на
основание чл. 164 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България,
се вземат в разпореждане по специален щат
на министъра на отбраната и им се отправя
писмено предизвестие.
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(2) С предизвестието си по ал. 1 министърът на отбраната или оправомощеното от него
длъжностно лице уведомява военнослужещия,
че са налице законоустановени основания,
поради което едностранно прекратява договора за военна служба след изтичане срока на
предизвестието.
(3) Срокът на предизвестието е 6-месечен,
освен ако в решението на Народното събрание по чл. 164, т. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България е
определен друг срок.
(4) В срока на предизвестието военнослужещият сдава длъжността и ползва правото
си по чл. 226е, ал. 2 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
(5) Предизвестието се връчва на военнослужещия срещу подпис с отбелязване датата на
връчване. Срокът на предизвестието започва да
тече от деня, следващ получаването му.
(6) Предизвестия не се връчват на военнослужещите, които са в отпуск поради временна
неработоспособност.
(7) Предизвестията на материалноотговорните лица се връчват след окончателното сдаване
на материалните средства, а на членовете на
ликвидационната комисия – след утвърждаването на акта за ликвидация на военното формирование или съответната структура.
(8) Договорът за военна служба се прекратява
и военнослужещият се освобождава от военна
служба със заповед на министъра на отбраната
или на оправомощено от него длъжностно лице
след изтичане срока на предизвестието.
Чл. 84. (1) Прекратяване на договора за
военна служба и освобождаване от военна
служба на основание чл. 164, т. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България (поради организационно-щатни промени или при пълна или частична ликвидация
въз основа на акт на Министерския съвет или
при съкращаване числеността на въоръжените
сили или на отделни техни формирования по
решение на Народното събрание) се извършва
при наличието на едно от следните условия:
1. решение на Народното събрание за съкращаване числеността на въоръжените сили
или на отделни техни формирования и издадена
заповед на министъра на отбраната, с която
се организира изпълнението на решението на
Народното събрание;
2. акт на Министерския съвет за пълна или
частична ликвидация и издадена заповед на
министъра на отбраната, с която се организира
изпълнението на акта на Министерския съвет;
3. заповед на министъра на отбраната за
извършване на организационно-щатни промени
в Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия в изпълнение на акт на
Министерския съвет и утвърдено длъжностно
разписание.
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(2) С влизането в сила на акта по ал. 1 воен
нослужещите, чиито длъжности са съкратени,
се предлагат от командирите (началниците) на
военни формирования или от ръководителите на
съответните структури за отправяне на предизвестие за прекратяване на договора за военна
служба и освобождаване от военна служба на
основание чл. 164, т. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
Чл. 85. (1) Прекратяване на договора за
военна служба и освобождаване от военна
служба на основание чл. 164, т. 2 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България (при промяна в изискванията за
заемане на длъжността по Класификатора на
длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, в структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и в
Българската армия, на които военнослужещият не отговаря) се извършва при наличието
на акт на Министерския съвет на Република
България за промяна в изискванията за заемане
на длъжността.
(2) При промяна на изискванията за заемане на длъжността съответната структура
по управление на човешките ресурси (по
личния състав) установява съответствието на
военнослужещия с променените изисквания за
длъжността, като съставя протокол, който се
утвърждава от командира (началника) или от
ръководителя на съответна структура.
(3) При установяване на несъответствие
командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на съответната
структура предлага военнослужещия за отправяне на предизвестие за прекратяване на
договора за военна служба и освобождаване
от военна служба на основание чл. 164, т. 2 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
Чл. 86. (1) Прекратяване на договора за
военна служба и освобождаване от военна
служба на основание чл. 164, т. 3 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България (поради 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) се
извършва при наличие на следната процедура:
1. командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на съответната
структура запознава срещу подпис военнослужещия с решението на съответната комисия
за кариерно развитие на военнослужещите
със старши офицерски звания за липсата на
възможност да му бъде предложена длъжност,
изискваща по-високо военно звание и съответстваща на образованието и на професионалната
му квалификация;
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2. в 5-дневен срок след запознаването командирът (началникът) на военното формирование
или ръководителят на съответната структура
издава заповед за прекратяване на договора за
военна служба и за освобождаване от военна
служба.
(2) В случаите, когато прекратяването на
договора не е в правомощията на командира
(началника) на военното формирование или
на ръководителя на съответната структура, се
прилага процедурата по чл. 78, ал. 2.
Чл. 87. Прекратяване на договора за военна
служба и освобождаване от военна служба на
основание чл. 164, т. 4 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
(поради изтичане на максималния срок за
престояване в длъжност и невъзможност да
се предложи длъжност, съответстваща на
образованието и на професионалната квалификация на военнослужещия) се извършва по
реда на чл. 86.
Чл. 88. (1) Прекратяване на договора за
военна служба и освобождаване от военна
служба на основание чл. 164, т. 5 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България (поради придобиване право на пенсия
при условията на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване) се извършва от министъра на
отбраната, съответно от оправомощено от него
длъжностно лице, по мотивирано предложение
на командира (началника) на военното формирование или на ръководителя на съответната
структура.
(2) Предложението по ал. 1, придружено
със справка за осигурителен стаж и кадрова
справка, се изпраща по команден ред до министъра на отбраната или до оправомощеното
от него длъжностно лице.
(3) Длъжностното лице по ал. 2 се произнася по предложението в 30-дневен срок от
получаването му.
(4) При положително решение длъжностното лице по ал. 2 издава заповед, с която
военнослужещият се освобождава от заеманата
длъжност, взема се в разпореждане по специален
щат и му се отправя писмено предизвестие за
прекратяване на договора за военна служба и
освобождаване от военна служба.
(5) В срока на предизвестието военнослужещият сдава числящото му се имущество и
ползва правото си по чл. 226е, ал. 2 от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република
България.
Чл. 89. (1) Прекратяване на договора за
военна служба и освобождаване от военна
служба без предизвестие на основание чл. 165,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (при отпадане на
основанието за приемане на военна служба по
чл. 141, ал. 1, т. 6, с изключение на случаите
по чл. 141, ал. 5 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България) се
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извършва, при условие че е налице влязъл в
сила акт за придобиване на друго освен българско гражданство от военнослужещия.
(2) Договорът за военна служба в случаите
по ал. 1 се прекратява и военнослужещият се
освобождава от военна служба при спазване
на следната процедура:
1. командирът (началникът) или ръководителят на съответна структура изготвя предложение за прекратяване на договора за военна
служба и за освобождаване от военна служба,
към което прилага копие от акта по ал. 1;
2. предложението се изпраща по команден
ред до длъжностното лице, в чиито правомощия е прекратяването на договора за военна
служба и освобождаването от военна служба.
Чл. 90. (1) За прекратяване на договора за
военна служба и за освобождаване от военна
служба на основание чл. 165, т. 2 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България (когато след приемането на военна
служба лицето не завърши обучението за придобиване на военна квалификация) се изпраща
донесение от длъжностното лице, отговорно
за провеждане на обучението, до командира
(началника) на военното формирование или до
ръководителя на съответната структура, където
служи военнослужещият.
(2) Командирът (началникът) на военното
формирование или ръководителят на съответната структура издава заповед за прекратяване на
договора за военна служба и за освобождаване
от военна служба.
(3) В случаите, когато прекратяването на
договора по ал. 1 не е в правомощията на командира (началника) на военното формирование
или на ръководителя на съответната структура,
се прилага процедурата по чл. 78, ал. 2.
Чл. 91. Договорът за военна служба се прекратява и военнослужещият се освобождава
от военна служба на основание чл. 165, т. 3
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България от датата на връчване
на заповедта за налагане на дисциплинарно
наказание „уволнение“.
Чл. 92. (1) Договорът за военна служба се
прекратява и военнослужещият се освобождава
от военна служба на основание чл. 165, т. 4 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България от датата на регистриране
на военнослужещия като кандидат за изборна
длъжност от политическа партия или коалиция
в избори за президент, вицепрезидент на Република България, народни представители, членове на Европейския парламент от Република
България, общински съветници или кметове.
(2) В случаите по ал. 1 командирът (началникът) на военното формирование или
ръководителят на съответната структура издава
заповед за прекратяване на договора за военна
служба и за освобождаване от военна служба,

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

а когато прекратяването на договора не е в
неговите правомощия, се прилага процедурата
по чл. 78, ал. 2.
Чл. 93. (1) Прекратяване на договора за
военна служба и освобождаване от военна
служба на основание чл. 165, т. 5 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България (при установяване на несъвместимост
по чл. 188 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България) се извършва със заповед на командира (началника) на
военното формирование или на ръководителя
на съответната структура.
(2) В случаите, когато прекратяването на
договора по ал. 1 не е в правомощията на
командира (началника) на военното формирование или на ръководителя на съответната
административна структура, се прилага процедурата по чл. 78, ал. 2.
Чл. 94. (1) Договорът за военна служба се
прекратява и военнослужещият се освобождава
от военна служба на основание чл. 165, т. 7 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България със заповед на командира
(началника) на военното формирование или
на ръководителя на съответната структура в
5-дневен срок от получаване на документа,
удостоверяващ отказ за издаване на разрешение
за достъп до класифицирана информация, за
отнемане на разрешение за достъп до класифицирана информация или отказа на военнослужещия да подаде документи за проучване
при условията и по реда на Закона за защита
на класифицираната информация.
(2) В случаите, когато военнослужещият
обжалва отказа за издаване или отнемане на
разрешението за достъп до класифицирана информация в законоустановения срок, срокът за
издаване на заповедта по ал. 1 започва да тече
след получаването на решението по жалбата.
(3) При отказ на военнослужещия да подаде
документи за проучване при условията и по
реда на Закона за защита на класифицираната
информация се съставя протокол от беседа,
която се провежда от командира (началника)
на военното формирование или от ръководителя на съответната структура в присъствието
на двама свидетели, единият от които е длъжностното лице по сигурността на информацията
на военното формирование или на съответната
структура.
(4) В случаите, когато прекратяването на
договора по ал. 1 не е в правомощията на командира (началника) на военното формирование
или на ръководителя на съответната структура,
се прилага процедурата по чл. 78, ал. 2.
Чл. 95. (1) Прекратяване на договора за
военна служба и освобождаване от военна
служба на основание чл. 165, т. 8 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България (при изтичане на максималния срок за
престояване в старши офицерски звания и отказ
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на военнослужещия да заеме предложената му
длъжност, изискваща по-високо военно звание
и съответстваща на образованието и професионалната му квалификация) се извършва при
спазване на следната процедура:
1. ръководителят на структурата по управление на човешките ресурси (по личния
състав) на военното формирование или на
съответната структура запознава военнослужещия с решението на съответната комисия
за кариерно развитие на военнослужещите със
старши офицерски звания, с което му се предлага длъжност, изискваща по-високо военно
звание и съответстваща на образованието и
професионалната му квалификация;
2. при отказ на военнослужещия да заеме
предложената длъжност по т. 1, удостоверен
с протокол от проведена беседа, командирът
(началникът) на военното формирование или
ръководителят на съответната структура издава
заповед за прекратяване на договора за военна
служба и за освобождаване на военнослужещия
от военна служба.
(2) В случаите, когато прекратяването на
договора по ал. 1 не е в правомощията на командира (началника) на военното формирование
или на ръководителя на съответната структура,
се прилага процедурата по чл. 78, ал. 2.
Чл. 96. (1) Прекратяване на договора за
военна служба и освобождаване от военна
служба на основание чл. 165, т. 9 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България (при изтичане на максималния срок
за престояване в длъжност и отказ на военнослужещия да заеме предложената му длъжност, съответстваща на неговите образование
и професионална квалификация) се извършва
при спазване на следната процедура:
1. ръководителят на структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав)
на военното формирование или на съответната структура запознава военнослужещия с
решението на съответната комисия за кариерно развитие на военнослужещите по чл. 53,
ал. 1 или чл. 58, ал. 2, с което му се предлага
длъжност, съответстваща на образованието и
професионалната му квалификация;
2. при отказ на военнослужещия да заеме
предложената длъжност по т. 1, удостоверен
с протокол от проведена беседа, командирът
(началникът) на военното формирование или
ръководителят на съответната структура издава
заповед за прекратяване на договора за военна
служба и освобождаване на военнослужещия
от военна служба.
(2) В случаите, когато прекратяването на
договора по ал. 1 не е в правомощията на командира (началника) на военното формирование
или на ръководителя на съответната структура,
се прилага процедурата по чл. 78 , ал. 2.
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Чл. 97. (1) Прекратяване на договора за военна служба и освобождаване от военна служба
на основание чл. 169 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България от
военнослужещи, придобили право на пенсия
при условията на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, се извършва при спазване
на следната процедура:
1. военнослужещият подава рапорт по команден ред, придружен със справка за осигурителния му стаж и кадрова справка; в рапорта
военнослужещият изявява желанието си или
нежеланието си да се ползва от правото си по
чл. 226е, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
2. министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице по чл. 161, т. 2
и 3 в двуседмичен срок от датата на завеждане
на рапорта в регистратурата издава заповед за
прекратяване на договора за военна служба и
освобождаване на военнослужещия от военна
служба.
(2) В случаите, когато военнослужещите
ползват правото по чл. 226е, ал. 2 от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република България, се вземат в разпореждане по
специален щат на министъра на отбраната за
времето на курса.
Чл. 98. (1) При отмяна на освобождаването
от военна служба от съда военнослужещият
получава обезщетение за времето, през което
е останал без работа, но за не повече от 6 месеца, след представяне на документ от Агенцията по заетостта или писмена декларация,
че не е работил по трудово или по служебно
правоотношение през този период. Когато
през това време военнослужещият е работил
на по-нископлатена работа, той има право на
разликата във възнагражденията.
(2) Командирът (началникът) на военното
формирование или ръководителят на съответната структура, където е възстановен военнослужещият:
1. издава заповед, с която възстановява
военнослужещия, или изготвя писмено предложение до длъжностното лице, което има право
да възстанови военнослужещия на заеманата
или на друга подходяща длъжност;
2. изготвя писмено донесение по команден
ред до длъжностното лице, имащо правомощия да издаде заповед за възстановяване на
военнослужещия, ако длъжността, на която
трябва да бъде възстановен, е съкратена или
са променени изискванията за заемането є, на
които военнослужещият не отговаря, и няма
друга подходяща длъжност; към донесението
се прилага протокол от проведената беседа;
3. структурата по управление на човешките
ресурси (по личния състав) към длъжностното
лице, имащо правомощия да издаде заповед за
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възстановяване, предлага на военнослужещия
подходяща длъжност в подчинените структури
срещу подпис.
(3) Длъжностното лице, имащо право да
възстанови военнослужещия, издава заповед,
с която обявява решението на съда и възстановява военнослужещия на длъжност считано
от влизането в сила на съдебното решение.
Военнослужещият, който в момента заема тази
длъжност, се освобождава от нея и се назначава
на друга подходяща длъжност или се взема в
специален щат на министъра на отбраната до
осигуряването на подходяща длъжност.
(4) В случай че длъжността, която е заемал
военнослужещият преди освобождаването му
от военна служба, е съкратена и не може да
му бъде предложена подходяща вакантна длъжност или е отказал да заеме предложената му
такава длъжност, военнослужещият се взема в
щат на министъра на отбраната за отправяне
на предизвестие за прекратяване на договора
за военна служба и освобождаване от военна
служба на основание чл. 164, т. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България.
(5) В случай че изискванията за длъжността,
която е заемал военнослужещият преди освобождаването от военна служба, са променени
и той не отговаря на тях и не може да му бъде
предложена подходяща вакантна длъжност или
е отказал да заеме предложената му длъжност,
военнослужещият се взема в щат на министъра
на отбраната за отправяне на предизвестие за
прекратяване на договора за военна служба
и освобождаване от военна служба на основание чл. 164, т. 2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България. За
прекратяване на договора за военна служба се
прилага процедурата по чл. 85.
Чл. 99. Министърът на отбраната със заповед обявява всеки специален щат и определя
условията, на които следва да отговарят военнослужещите, за да се вземат в него.
Раздел IX
Ред за разрешаване и ползване на отпуските
от военнослужещите. Отлагане и прекъсване
на отпуските
Чл. 100. (1) За ползването на платените годишни отпуски от военнослужещите се изготвя
план-график.
(2) План-графикът се изготвя с отчитане
желанията на военнослужещите, годишните
задачи на формированието и възможностите за
пълноценното използване на почивната база,
санаториалните и профилактичните заведения
към Министерството на отбраната.
(3) План-графикът се изготвя до 30 ноември
на предходната година и се утвърждава от командира (началника) на военното формирование
или от ръководителя на съответната структура.
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Чл. 101. Командирите (началниците) или
ръководителите на структури при необходимост
могат да разрешават ползването на платените
годишни отпуски извън посоченото в планграфика време, но в рамките на календарната
година.
Чл. 102. (1) Военнослужещият ползва платен годишен отпуск след подаване на писмен
рапорт по команден ред или след изготвяне на
писмен доклад от непосредствения командир
(началник) до командира (началника) или до
ръководителя на съответната структура, който
разрешава отпуска.
(2) На основание на рапорта или доклада по
ал. 1 се изготвя заповед, в която задължително
се посочват времето на отпуска, точният адрес
на местопребиваването по време на ползването
на платения годишен отпуск, начинът, по който
да бъде уведомен при необходимост, както и
военнослужещият, който ще изпълнява задълженията му по време на неговото отсъствие.
Чл. 103. (1) Когато възникне право за
ползване на друг вид платен отпуск по време
на ползването на платения годишен отпуск,
ползването на платения годишен отпуск от
военнослужещия се прекъсва по писмен доклад
на военнослужещия или на прекия му началник.
(2) Ползването на платения годишен отпуск
може да се прекъсва еднократно с писмена
заповед на командира (началника) или на ръководителя на съответната структура, разрешил
отпуска, в която се посочват:
1. основанието за прекъсването;
2. времето и мястото за явяване на военнослужещия.
(3) Уведомяването на военнослужещия за
прекъсване на платения му годишен отпуск
се извършва по реда на уставите на въоръже
ните сили.
(4) При прекъсване на платения годишен
отпуск по ал. 2 пътуването на военнослужещите
до мястото на явяване и обратно до мястото
на ползване на отпуска е за сметка на Министерството на отбраната.
(5) Остатъкът от отпуска се ползва веднага
след отпадане на основанието за прекъсване
въз основа на заповед на съответния командир
(началник) или ръководител на структура.
Чл. 104. На длъжностите за военнослужещи
жени, които ползват отпуск поради бременност
и раждане, за времето на ползване на отпуска
могат да се назначат военнослужещи по реда
на чл. 44.
Чл. 105. (1) Военнослужещите имат право
на отпуск за временна неработоспособност
в размер, определен от военномедицинските
експертни органи или от органите на експертизата на работоспособността в съответствие
с Наредбата за медицинската експертиза на
работоспособността, приета с Постановление
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№ 99 на Министерския съвет от 2005 г. (обн.,
ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 89 и 96
от 2005 г. и бр. 23 от 2007 г.).
(2) Военнослужещите, ползвали максималния размер на отпуска поради временна неработоспособност по Наредбата за медицинска
експертиза на работоспособността, се представят
пред Централната военна медицинска комисия
за определяне на годността за военна служба
по ред, определен с наредба на министъра на
отбраната.
(3) Решението по ал. 2 се изпраща до
командирите (началниците) на военните формирования, където служат военнослужещите,
или до ръководителя на съответната структура.
Чл. 106. (1) Отпускът за временна неработо
способност прекъсва друг вид разрешен отпуск.
(2) По време на отпуск за временна неработоспособност военнослужещите не могат да
бъдат освобождавани от военна служба освен
по взаимно съгласие на страните при навършване на пределна възраст или при налагане на
дисциплинарно наказание „уволнение“.
Чл. 107. За ползването на другите законоустановени платени отпуски военнослужещите
прилагат към рапорта си документите, даващи
право на такъв отпуск.
Чл. 108. (1) За ползването на неплатен
отпуск с продължителност до 30 дни в една
календарна година военнослужещите подават
рапорт до съответния командир (началник) на
военно формирование или до ръководителя на
съответната структура.
(2) Неплатеният отпуск се разрешава по
преценка на командирите (началниците) или
ръководителите на структури при важни лични
или семейни нужди и ако интересите на службата позволяват това.
(3) Неплатен отпуск може да се ползва,
след като вече е използван полагащият се
платен отпуск.
Чл. 109. (1) За ползването на неплатен отпуск с продължителност до 6 месеца веднъж
за целия период на службата военнослужещите
подават рапорт по команден ред до министъра
на отбраната.
(2) Отпускът по ал. 1 може да се ползва, ако
военнослужещите са прослужили не по-малко
от 10 години в Министерството на отбраната, в
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и в Българската армия.
(3) Отпускът по ал. 1 може да се ползва
еднократно.
(4) Отпускът по ал. 1 се отразява в азбучната
служебна карта на военнослужещия.
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Раздел Х
Обучение и квалификация на военнослужещите
и цивилните служители
Чл. 110. (1) Военнослужещите имат право да
кандидатстват и да се обучават за придобиване
на образователно-квалификационна степен във
военни и граждански висши училища, академии
и колежи в страната и в чужбина.
(2) За обучение във военни и граждански
висши училища или академии в страната военнослужещите могат да кандидатстват и да
се обучават за придобиване на образователноквалификационна степен след получаване на
разрешение от министъра на отбраната.
(3) Рапорт за разрешение по ал. 2 се подава
по команден ред до министъра на отбраната,
придружен с обосновано становище за необходимостта от обучението от съответния командир
(началник) или ръководител.
(4) Военнослужещите, получили разрешение и приети за обучение по ал. 2, ползват
допълнителен платен отпуск за кандидатстване
и обучение във висшите военни граждански
училища или академии при условията на чл. 197,
ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
(5) Военнослужещите, които не са получили
разрешение за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен във висши
граждански и военни училища или академии
в страната, могат да се обучават за собствена
сметка, без да ползват допълнителен платен
отпуск при условията на ал. 4.
Чл. 111. (1) Офицерите могат да кандидатстват за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“
във военна академия по специалности от професионално направление „Военно дело“ и по
специалности от професионално направление
„Национална сигурност“, ако притежават военно звание „капитан“ („капитан-лейтенант“), в
което са престояли не по-малко от две години,
или по-високо военно звание.
(2) Офицери могат да кандидатстват за
обучение във военни академии не по-късно от
навършване на 38-годишна възраст за редовна
форма на обучение и 43-годишна възраст за
задочна и дистанционна форма на обучение,
а в генералщабен курс или в курс със статут,
приравнен на него – не по-късно от навършване
на 49-годишна възраст.
(3) Изискванията на ал. 1 и 2 следва да са
налице към 31 декември в годината на кандидатстване.
(4) Военнослужещите, които се обучават във
военни академии в редовна форма на обучение,
се вземат в специален щат на министъра на
отбраната за срока на обучението.
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Чл. 112. (1) Офицери с висше медицинско
образование могат да кандидатстват за придобиване на медицинска специалност най-рано
две години след приемане на военна служба.
(2) Военнослужещите, на които е разрешено да се обучават по специалността „Право“
и които са се дипломирали и са определени
за назначаване на длъжности, изискващи
юридическа правоспособност, се назначават
в специален щат на министъра на отбраната
за преминаване на стаж като стажант-юрист.
Чл. 113. Военнослужещите могат да кандидатстват и да се обучават за придобиване на
образователна и научна степен „доктор“ след
разрешение от министъра на отбраната при
условията и по реда, определени с правилниците
за устройството и дейността на съответните
военни и граждански висши училища или
академии в страната.
Чл. 114. Военнослужещите могат да се обучават във военни училища, академии и колежи
в чужбина при условия и по ред, определени
от министъра на отбраната в съответствие със
споразуменията за военно сътрудничество в
областта на обучението.
Чл. 115. (1) Придобитото образование във
военни училища, академии и колежи в чужбина
се признава при условия и по ред, определени
с акт на Министерския съвет.
(2) Министърът на отбраната със своя заповед приравнява квалификацията, придобита
във военни училища, академии и колежи в
чужбина, към квалификацията, която се получава във военните академии и висшите военни
училища в страната.
Чл. 116. (1) Войниците (матросите) могат
да се обучават в професионалните сержантски (старшински) колежи след прослужване
на 3 години военна служба и номиниране от
преките си командири (началници).
(2) Кандидатите по ал. 1 подават рапорт по
команден ред.
(3) За времето на обучението в професионалните сержантски (старшински) колежи
военнослужещите се освобождават от длъжност
и се вземат в специален щат на министъра на
отбраната.
Чл. 117. (1) Военнослужещите могат да се
обучават в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и за преквалификация.
(2) Условията и редът за разработване и
планиране на курсовете по ал. 1, както и за
кандидатстване за обучение в тях се определят
с акт на министъра на отбраната.
(3) Офицерите могат да се обучават в генералщабен курс или в курс със статут, приравнен
на него, ако притежават военно звание „полковник“ („капитан І ранг“), в което са престояли
не по-малко от две години.
(4) В „стратегически курс“ могат да се обучават офицерите от кариерно поле „командно“
с военно звание „подполковник“ и офицери с
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военно звание „полковник“ от кариерно поле
„логистично и инженерно-техническо“, „комуникационно-информационно“, „административно“
и „професионално“, ако са престояли не помалко от две години в това звание.
(5) В курс по мениджмънт на отбраната могат да се обучават офицерите с военно звание
„подполковник“, ако са престояли не по-малко
от две години в това звание.
(6) В курс за офицерски кандидат могат да
се обучават военнослужещи с военно звание
„старшина“ („мичман“), ако са престояли не
по-малко от една година в това звание.
Чл. 118. (1) Обучението, квалификацията
и професионалната подготовка на цивилните
служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия се извършват във военни и граждански висши училища,
академии, колежи и центрове в страната и в
чужбина.
(2) Цивилните служители, завършили граждански училища, чиито функционални задължения изискват допълнителна квалификация,
която се придобива във военна академия или
военно висше училище, преминават курс за
придобиването є.
Чл. 119. (1) Цивилните служители имат
право с разрешение на органа по назначаването
или на работодателя да кандидатстват и да се
обучават във военни и граждански училища,
академии и центрове в страната и в чужбина
в съответствие със споразуменията за сътрудничество в областта на обучението.
(2) Цивилните служители по служебни
правоотношения, които заемат ръководни
длъжности в Министерството на отбраната, се
обучават в курс по мениджмънт на отбраната.
(3) Цивилните служители с разрешение на
органа по назначаването или на работодателя
могат да се обучават във:
1. задочна форма на обучение – във военни
академии, военни и граждански висши училища в страната и в чужбина, за придобиване
на образователна и научна степен „доктор“;
2. задочна и дистанционна форма на обучение – във военни академии, военни и граждански висши училища в страната, за придобиване
на образователно-квалификационна степен по
гражданска специалност.
Чл. 120. Цивилните служители могат да
кандидатстват и да се обучават за придобиване
на образователната и научна степен „доктор“
след разрешение от министъра на отбраната по
предложение на работодателя или на ръководителя на съответната структура при условията
и по реда, определени с правилниците за устройството и дейността на съответните военни
и граждански висши училища в страната.
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Чл. 121. (1) Обучението на цивилни служители в курсове за придобиване и повишаване
на квалификацията се утвърждава от министъра
на отбраната в ежегоден план.
(2) Зачисляването на цивилните служители
в курсове за придобиване и повишаване на
квалификацията в съответствие с утвърдения
план се извършва от министъра на отбраната
или от оправомощено от него длъжностно лице
по предложение на ръководителя на организационната структура, финансираща обучението.
Чл. 122. (1) На задължително обучение
подлежат постъпилите за първи път на държавна служба, както и назначените за първи
път на ръководна длъжност цивилни служители. Министърът на отбраната е длъжен да
осигури обучението им в едногодишен срок от
встъпването им длъжност.
(2) Цивилните служители по служебни
правоотношения подлежат на специализирано
обучение.
Чл. 123. Условията и редът за обучение на
цивилни служители в курсове за придобиване
и повишаване на квалификация се определят
с акта по чл. 117, ал. 2.
Чл. 124. Правата и задълженията на цивилните служители и организацията на обучението във
военните академии и висшите военни училища
се определят с правилниците за устройството
и дейността им.
Раздел ХI
Условия и ред за награждаване на военнослужещите и цивилните служители
Чл. 125. Военнослужещите могат да бъдат
награждавани с награди и отличия за високи постижения в службата и за заслуги към
отбраната от министъра на отбраната или от
оправомощени от него длъжностни лица.
Чл. 126. Военнослужещите могат да бъдат
награждавани със следните награди и отличия:
1. обявяване на благодарност;
2. грамота;
3. парична награда;
4. предметна награда;
5. хладно оръжие;
6. поименно лично оръжие;
7. наградни знаци.
Чл. 127. (1) Наградите са индивидуални и
колективни.
(2) Видът на наградата се определя съобразно
конкретния личен или колективен принос за
изпълнението на служебните задължения и от
значимостта на постигнатите крайни резултати.
(3) Не може да бъде награждаван военнослужещ за времето на изтърпяване на дисциплинарно наказание по чл. 244, т. 4, 5 и 6 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
Чл. 128. (1) С парична награда по чл. 126,
т. 3 могат да награждават:
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1. министърът на отбраната – до две основни
месечни възнаграждения за индивидуални награди и до 4 основни месечни възнаграждения
за колективни награди;
2. оправомощените от министъра на отбраната длъжностни лица – до едно основно месечно възнаграждение за индивидуални награди
и до две основни месечни възнаграждения за
колективни награди.
(2) Министърът на отбраната и оправомощените от него длъжностни лица могат да награждават и с предметни награди на стойност
до посочените в ал. 1 размери.
Чл. 129. (1) За особени заслуги към отбраната
военнослужещите могат да бъдат награждавани
от министъра на отбраната с поименно лично
оръжие, което не се облага с данък.
(2) Предложенията за награждаване се правят
по команден ред.
Чл. 130. Най-високата професионална награда в Министерството на отбраната, в структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия е „Награден знак“,
който се връчва от министъра на отбраната.
Чл. 131. Предложенията за награждаване
с наградите по чл. 126, т. 3 – 5 се представят
по команден ред в съответната структура по
управление на човешките ресурси (по личния
състав) не по-късно от 30 дни преди датата на
награждаване.
Чл. 132. За високи постижения в работата
цивилните служители в Министерството на
отбраната, в структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и в Българската
армия могат да бъдат награждавани с отличия
и с награди от министъра на отбраната или от
оправомощено от него длъжностно лице.
Чл. 133. Цивилните служители могат да
бъдат награждавани със:
1. грамота;
2. парична награда;
3. предметна награда;
4. наградни знаци.
Чл. 134. (1) В рамките на утвърдените
средства за награди по бюджета на Министерството на отбраната с парични награди могат
да награждават:
1. министърът на отбраната – до две основни месечни възнаграждения – за цивилните
служители в Министерството на отбраната, в
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и в Българската армия;
2. оправомощените от министъра на отбраната длъжностни лица – до едно основно
месечно възнаграждение за цивилните служители от подчинената структура или военно
формирование.
(2) Длъжностните лица по ал. 1 могат да
награждават и с предметни награди на стойност
до посочените в ал. 1 размери.
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Чл. 135. (1) Пенсионираните военнослужещи, ветераните от войните и военноинвалидите
могат да бъдат награждавани от министъра на
отбраната или от оправомощени от него длъжностни лица със следните награди и отличия:
1. грамота;
2. предметна награда;
3. хладно оръжие;
4. награден знак.
(2) Предложенията за награждаване по
ал. 1 се изготвят от съответната структура по
управление на човешките ресурси (по личния
състав).
(3) Лицата по ал. 1 могат да бъдат награждавани по повод кръгли годишнини, национални
и официални празници и празнични дни за
военнослужещите.
Раздел ХII
Дисциплинарна отговорност на военнослужещите. Ред за провеждане на дисциплинарно
производство
Чл. 136. (1) За нарушение на военната дисциплина военнослужещите се наказват с предвидените в Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България дисциплинарни
наказания.
(2) Дисциплинарната отговорност е лична.
Чл. 137. (1) Дисциплинарното наказание
„забележка“, „мъмрене“ и „строго мъмрене“
се налага от преките командири (началници).
(2) Дисциплинарното наказание „понижаване
на военното звание с една степен за срок от
6 месеца до една година“ се налага от длъжностните лица, имащи правата да присвояват
съответното военно звание.
(3) Дисциплинарното наказание „предупреждение за понижаване на военното звание с една
степен за срок от 6 месеца до една година“ се
налага от длъжностните лица по ал. 2 или от
длъжностните лица с една степен по-ниска.
(4) Дисциплинарното наказание „уволнение“
се налага от длъжностните лица, които имат
право да прекратяват договора за военна служба
и да освобождават от военна служба.
(5) Дисциплинарното наказание „предупреждение за уволнение“ се налага от длъжностните
лица по ал. 4 или от длъжностни лица с една
степен по-ниска.
(6) Когато длъжностно лице по ал. 1 – 5 няма
право да издава писмена заповед, то изготвя
предложение за налагане на дисциплинарно
наказание по команден ред.
(7) Преките командири (началници) и ръководители на съответните структури могат да
налагат и дисцилинарните наказания, които
са в правомощията на подчинените им длъжностни лица.
(8) Началникът на отбраната може да налага дисциплинарните наказания по чл. 244
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България на военнослужещите
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от Щаба на отбраната и Българската армия
с изключение на дисциплинарното наказание
„уволнение“ за офицерите.
(9) Министърът на отбраната може да налага
на военнослужещите всички дисциплинарни
наказания по чл. 244 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
Чл. 138. Дисциплинарното наказание „понижаване на военното звание с една степен за
срок от 6 месеца до една година“ не се налага
на военнослужещи, притежаващи военно звание
„лейтенант“, „офицерски кандидат – 1-ви клас“,
„младши сержант“ („старшина II степен“) или
„редник – 1-ви клас“ („матрос – 1-ви клас“).
Чл. 139. (1) При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта
на нарушението, обстоятелствата, при които е
извършено, и поведението на военнослужещия
до извършване на нарушението.
(2) Дисциплинарното нарушение се смята
за установено от момента на узнаването му от
дисциплинарнонаказващия орган.
Чл. 140. Дисциплинарното наказание „уволнение“ се налага задължително в случаите по
чл. 245 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
Чл. 141. Основание за назначаване на служебна проверка извън случаите по чл. 246, ал. 2
и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България може да бъдат:
1. сигнали до министъра на отбраната от
държавни органи, организации, длъжностни
лица и граждани;
2. публикации и предавания в средствата за
масово осведомяване;
3. рапорти, докладни записки и донесения
за констатирани инциденти и нарушения от
длъжностни лица и цивилни служители от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия;
4. непосредствено разкриване.
Чл. 142. (1) Служебна проверка се назначава
с писмена заповед на министъра на отбраната,
на прекия командир (началник) или ръководител на съответната структура.
(2) Когато прекият командир (началник)
няма право да издава писмени заповеди, той
изготвя предложение, което изпраща по команден ред до командира (началника), който има
право да издава писмени заповеди.
(3) Служебната проверка се извършва от
назначена комисия. За председател на комисията за извършване на служебната проверка
се назначава военнослужещ с военно звание,
равно или по-високо от това на нарушителя.
Чл. 143. (1) За дейността си комисията
изготвя протокол, който съдържа:
1. данни, които конкретизират нарушителя
на военната дисциплина;
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2. описание на нарушението (деяние, действие или бездействие, време, място и начин на
извършване);
3. вредни последици и причинна връзка с
нарушението;
4. данни за вината на нарушителя за извършване на конкретното нарушение;
5. причини и условия, довели до извършване
на нарушението;
6. предложение за търсене на дисциплинарна
отговорност, както и за вида на дисциплинарното наказание.
(2) Към протокола по ал. 1 се прилагат всички събрани доказателства и писмени обяснения.
Чл. 144. (1) В срок до 5 работни дни от
получаване на протокола по чл. 143, ал. 1 длъжностното лице по чл. 142, ал. 1 и 2, назначило
служебната проверка, или оправомощено от него
лице провежда беседа с нарушителя, на която:
1. запознава военнослужещия със събраните
доказателства, които дават основание за налагане на дисциплинарно наказание;
2. изслушва военнослужещия или приема
писмените му обяснения.
(2) В беседата по ал. 1 вземат участие
председателят или членове на комисията за
извършване на служебната проверка. За беседата се съставя протокол, който се подписва
от участвалите лица.
(3) Отказът на нарушителя да даде писмени
обяснения или да подпише протокола от беседата се удостоверява с подписите на двама
военнослужещи.
(4) Писмените обяснения на военнослужещия
се прилагат към протокола.
Чл. 145. (1) Командирът (началникът), назначил служебната проверка, прави преценка на
събраните доказателства и на обстоятелствата,
при които е извършено нарушението, както
и на направеното предложение за наказание.
(2) Тежестта на нарушението се определя с
оглед значимостта на неизпълненото задължение
и степента на неизпълнението.
(3) Настъпилите последици се определят
в зависимост от резултатите от извършеното
дисциплинарно нарушение.
(4) Обстоятелствата, при които е извършено
дисциплинарното нарушение, обхващат фактическата обстановка, при която е извършено
нарушението, като се отчитат причините и
предпоставките, довели или способствали за
неговото извършване.
(5) Степента на вината се определя от това,
дали дисциплинарното нарушение е извършено
умишлено, или по непредпазливост.
Чл. 146. (1) В случаите, когато определеното
дисциплинарно наказание е в правомощията
на командира (началника), той издава заповед,
с която налага дисциплинарно наказание в
установените в чл. 249 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
срокове.
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(2) В случаите, когато командирът (началникът) прецени, че за извършеното дисциплинарно нарушение е необходимо да се
наложи дисциплинарно наказание, което не е
в неговите правомощия, не по-късно от 5 дни
след приключването на служебната проверка
той изготвя предложение за дисциплинарно
наказание, което изпраща по команден ред до
компетентните длъжностни лица по чл. 137.
Чл. 147. (1) Предложението за вида на наказанието по чл. 146, ал. 2 не обвързва длъжностното лице, в чиито правомощия е налагането
на наказанието. То има право на преценка за
вида на наказанието съобразно данните, които
се съдържат в преписката.
(2) В случай че предложеното дисциплинарно наказание е в правомощията на длъжностното лице, то е длъжно да издаде заповед
за дисциплинарно наказание в 10-дневен срок
от получаване на предложението. В този срок
то може да извърши и допълнителна служебна
проверка, ако прецени, че това е необходимо.
(3) Предложението по ал. 1 не може да се
задържа от командна инстанция повече от 5 дни.
Чл. 148. (1) Дисциплинарното наказание се
налага с мотивирана писмена заповед, в която
се посочват извършителят, мястото, времето
и обстоятелствата, при които е извършено
нарушението, доказателствата, въз основа на
които е установено нарушението, правното основание и наказанието, което се налага, срокът
на наказанието, срокът и редът за обжалване
на заповедта.
(2) Мотивите представляват описание на
фактическата обстановка, разпоредбите и задълженията, които са нарушени, и настъпилите
вредни последици.
(3) Екземпляр (копие) от заповедта за
налагане на дисциплинарно наказание се
изпраща във формированието, където служи
военнослужещият.
(4) В случай че заповедта за налагане на
дисциплинарно наказание е издадена от постарши командир (началник), екземпляр (копие) от заповедта се изпраща и на командира
(началника), назначил служебната проверка.
Чл. 149. (1) Ръководителят на структурата
по личния състав във формированието, където
служи нарушителят, връчва заверено копие
от заповедта за дисциплинарното наказание
срещу подпис, като отбелязва датата и часа
на връчване.
(2) При отказ военнослужещият да се запознае със заповедта срещу подпис тя му се
обявява в присъствието на двама военнослужещи, което се удостоверява с подписите им.
(3) При невъзможност заповедта за налагане
на дисциплинарно наказание да бъде връчена
лично на военнослужещия командирът (началникът) я изпраща с препоръчано писмо с
обратна разписка.

ВЕСТНИК

БРОЙ 25

(4) Заповедта за налагане на дисциплинарно
наказание подлежи на изпълнение от деня на
връчването є на военнослужещия или от деня
на нейното получаване, когато е изпратена с
препоръчано писмо с обратна разписка.
Чл. 150. (1) При налагане на дисциплинарно
наказание „понижаване на военното звание с
една степен за срок от 6 месеца до една година“
военнослужещият остава на заеманата длъжност
и получава заплата за най-високата степен за
по-ниското военно звание от притежаваното
военно звание.
(2) За срока на изтърпяване на наказанието
военнослужещият носи отличителни знаци за
военното звание, в което е понижен.
(3) Срокът за изтърпяване на наказанието
не се признава за срок за престояване в звание.
(4) След изтичането на срока на наложеното наказание по ал. 1 военнослужещият
възстановява правата си за военното звание,
притежавани до налагане на наказанието.
Чл. 151. За срока на изтърпяване на дисциплинарните наказания „предупреждение за
понижаване на военното звание с една степен за
срок от 6 месеца до една година“, „понижаване
на военното звание с една степен за срок от
6 месеца до една година“ и „предупреждение за
уволнение“ военнослужещият не може да бъде:
1. назначаван на по-висока длъжност;
2. повишаван във военно звание;
3. награждаван за годишни резултати;
4. изпращан на курс за квалификация за
заемане на по-висока длъжност;
5. допускан до кандидатстване за обучение
във военна академия или висше военно училище
или в генералщабен, стратегически курс или
курс по мениджмънт на отбраната;
6. допускан до кандидатстване за обучение
в граждански или висшите военни училища за
обучение по гражданска специалност;
7. допускан до кандидатстване в докторантура.
Раздел ХIII
Заличаване на дисциплинарните наказания
Чл. 152. (1) Дисциплинарните наказания
„забележка“, „мъмрене“ и „строго мъмрене“ се
заличават след изтичане на 6 месеца от датата
на налагане на наказанието.
(2) Дисциплинарното наказание „предупреждение за уволнение“ се заличава след
изтичане на една година от датата на налагане
на наказанието.
(3) Дисциплинарните наказания „предупреждение за понижаване на военното звание с една
степен за срок от 6 месеца до една година“ и
„понижаване на военното звание с една степен
за срок от 6 месеца до една година“ се заличават с изтичането на срока на наказанието.
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(4) Заличаването на дисциплинарните наказания се отразява в картона за награди, отличия и наказания на военнослужещия и има
действие занапред.
Чл. 153. (1) Командирът (началникът) или
ръководителят на съответната структура може
да заличи предсрочно наложено дисциплинарно
наказание, когато са изтекли две трети от срока
на наложеното наказание, за показани високи
резултати от военнослужещия при изпълнение
на военната служба и видимо наказанието е
изпълнило своята положителна роля.
(2) Дисциплинарното наказание се заличава
предсрочно с писмена заповед на командира
(началника), наложил наказанието, което се
отразява в картона за награди, отличия и наказания на военнослужещия.
(3) Заличаването има действие занапред.
Раздел ХIV
Ред за съхраняване и ползване на служебните
дела на военнослужещите
Чл. 154. В Министерството на отбраната, в
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и в Българската армия се изготвят
и водят служебни дела за военнослужещите.
Чл. 155. Служебното дело на военнослужещия съдържа:
1. първи раздел:
а) автобиография;
б) копия или заверени преписи от дипломи
за завършено образование;
в) копия или заверени преписи от дипломи
за научни степени;
г) копия на свидетелства и удостоверения
за участие в квалификационни курсове у нас
и в чужбина;
д) копия на свидетелства и удостоверения
за владеене на чужди езици;
е) копия на документи за трудов стаж преди
приемане на военна служба;
ж) копия на разрешения за достъп до класифицирана информация;
з) екземпляр на договора за военна служба;
и) екземпляри на допълнителни споразумения към договора за военна служба, удостоверения, сертификати и декларации;
2. втори раздел:
а) служебни характеристики;
б) атестации;
в) служебен картон за награди, отличия и
наказания;
3. трети раздел:
а) азбучна служебна карта (АСК);
б) снимка в цял ръст; след всяко ново военно
звание се добавя нова снимка;
в) картон за ползване на служебното дело
или на документи от него;
г) писмено съгласие от военнослужещия за
предоставяне и обработване на данни;
д) опис на служебното дело.
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Чл. 156. (1) Служебното дело на военнослужещия се изготвя от структурата по управление
на човешките ресурси (по личния състав) при
приемането му на военна служба.
(2) Служебното дело получава уникален
инвентарен номер от Регистъра за отчитане
на служебните дела.
(3) Служебното дело се завежда в книга за
отчитане на служебните дела.
(4) Редът за изготвяне на Регистър за отчитане
на служебните дела и начинът на определяне
на уникалните инвентарни номера на служебните дела се определя с акт на министъра на
отбраната.
Чл. 157. (1) Книгата за отчитане на служебните дела се води общо за всички военнослужещи, като се разделя на офицери, офицерски
кандидати, сержанти и войници.
(2) Книгата по ал. 1 се извежда в регистратурата на военното формирование.
Чл. 158. (1) За всеки военнослужещ се води
само едно служебно дело, което се съхранява
във военното формирование или в съответната
структура, в която той служи.
(2) В структурата по управление на човешките ресурси в Министерството на отбраната
се изготвят и водят азбучни служебни карти
на офицерите от Министерството на обраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия.
(3) Служебните дела на командирите (началниците) на военни формирования се съхраняват и водят в съответната старша командна
инстанция.
(4) Служебните дела по ал. 1, 2 и 3 се съхраняват по реда за съхранение на документите,
съдържащи лични данни по Закона за защита
на личните данни.
Чл. 159. (1) Съставянето и актуализирането
на служебните дела се извършват от определените за това длъжностни лица от структурите
по личния състав.
(2) Основание за изменения и допълнения
в служебното дело са:
1. промени във военното звание, образованието и квалификацията на военнослужещия;
2. документи, издадени от съда или от
органите на централната и териториалната
администрация, относно семейното положение;
3. заповед на съответния командир (началник) – ръководител на военнослужещия, с
която се обявява промяната на фамилия, име
и презиме.
(3) Военнослужещите представят документи
по ал. 2 в структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав) в 14-дневен
срок от издаването им.
(4) За всяко изменение в служебното дело
длъжностното лице, което го е нанесло, се подписва, като посочва документите, въз основа
на които е нанесена поправката, и прилага
копие от тях.
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Чл. 160. (1) При прекратяване на договора
за военна служба и освобождаване от военна
служба служебното дело на военнослужещия
се съхранява във военното формирование до
3 години с копие на АСК.
(2) Азбучните служебни карти на военнослужещите по ал. 1 (оригинал) с приложени копия
на разрешенията за достъп до класифицирана
информация се изпращат във военното окръжие
по постоянен адрес на военнослужещия.
(3) След изтичането на срока по ал. 1 в
съответния архив от служебните дела на военнослужещите се изпращат следните документи:
1. автобиография;
2. копие на АСК;
3. служебен картон за награди, отличия и
наказания;
4. последна атестация.
(4) При освобождаване от военна служба на
офицери със звание „полковник“ („капитан I
ранг“) и по-високи копие от служебното дело
се изпраща в структурата по управление на
човешките ресурси на министъра на отбраната.
(5) След навършване на пределна възраст за
отчет в мобилизационния резерв АСК се изпращат от военните окръжия в съответния архив.
Чл. 161. Достъп до служебните дела се предоставя при условията и по реда на Закона за
защита на личните данни.
Чл. 162. (1) Военнослужещият има право
на достъп до служебното си дело.
(2) При освобождаване от военна служба
военнослужещият има право да получи заверено
копие от служебното си дело с изключение на
документите, представляващи класифицирана
информация.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на правилника:
1. „Пълна ликвидация“ е закриване на
структура на Министерството на отбраната,
на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната или на структура (военно
формирование) от Българската армия с акт на
министъра на отбраната въз основа на акт на
Министерския съвет.
2. „Частична ликвидация“ е закриване на част
от структура на Министерството на отбраната,
на част от структура на пряко подчинение на
министъра на отбраната или на част от структура (военно формирование) от Българската
армия с акт на министъра на отбраната въз
основа на акт на Министерския съвет.
3. Организационно-щатните промени се извършват със заповед на министъра на отбраната
в изпълнение на акт на Министерския съвет, в
резултат на което се извършват промени в утвърдените длъжностни разписания на отделните
военни формирования и съответни структури.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Правилникът се приема на основание
§ 45, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България във връзка с § 154,
ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България (ДВ, бр. 16 от 2010 г.).
§ 3. До 31 декември 2012 г. офицерите от
кариерно поле „командно“ могат да заемат
длъжности, изискващи военно звание „майор“
(„капитан III ранг“), без да са придобили образователно-квалификационна степен „магистър“
по специалности от професионално направление
„Военно дело“ във военни академии.
§ 4. До 31 декември 2012 г. офицерите със
звание „подполковник“ („капитан II ранг“) от
кариерни полета „логистично и инженерно-техническо“, „комуникационно-информационно“ и
„административно“ могат да заемат длъжности,
изискващи военно звание „подполковник“ („капитан II ранг“), без да са придобили образователно-квалификационна степен „магистър“ по
специалности от професионално направление
„Военно дело“ или „Национална сигурност“
във военни академии.
§ 5. До 31 декември 2012 г. офицерите,
които притежават военно звание „полковник“
(„капитан I ранг“), могат да заемат длъжности,
изискващи военно звание „полковник“ („капитан
I ранг“), без да са завършили стратегически
курс (висш щабен курс) или курс по мени
джмънт на отбраната.
§ 6. Офицерите от кариерни полета „логистично и инженерно-техническо“, „комуникационно-информационно“ и „административно“,
завършили до 1 септември 2010 г. стратегически
курс (висш щабен курс или щабен курс) във
военни академии в страната и в чужбина, могат
да се повишават в офицерско звание „полковник“ („капитан I ранг“) и да заемат длъжности, изискващи военно звание „полковник“
(„капитан I ранг“), ако са придобили образователно-квалификационна степен „магистър“ по
специалности от професионално направление
„Военно дело“ или „Национална сигурност“
във военни академии или приравнени на тях
специалности, придобити във висши училища
и колежи в чужбина, и са налице изискванията
на чл. 21.
§ 7. До 31 декември 2012 г. на длъжности,
изискващи по длъжностно разписание военно
звание „младши сержант“ или „сержант“, могат
да се назначават войници, притежаващи военно
звание „ефрейтор“.
§ 8. На войниците, които към датата на
влизане в сила на този правилник са завършили
обучание в I и II сержантски модул във висше
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военно училище, може да им бъде присвоено
военно звание „младши сержант“ и да бъдат
назначавани и преназначавани на длъжности,
изискващи младши сержантски военни звания.
§ 9. До 31 декември 2012 г. в рамките на
определените квоти от личен състав по звания за съответните структури длъжностите за
военнослужещи могат да се заемат съответно:
1. длъжностите, изискващи по длъжностно
разписание звание „младши сержант“ – и от
военнослужещи със звание „сержант“;
2. длъжностите, изискващи по длъжностно
разписание звание „сержант“ – и от военнослужещи със звание „старши сержант“;
3. длъжностите, изискващи по длъжностно
разписание звание „старши сержант“ – и от
военнослужещи със звание „старшина“;
4. длъжностите, изискващи по длъжностно
разписание звание „старшина“ – и от военнослужещи със звание „офицерски кандидат
1-ви клас“.
§ 10. (1) Условията и редът за приемане
на военна служба, за сключване, изменение и
прекратяване на договорите за военна служба
и за освобождаването от военна служба на
служителите в Националната служба за охрана
и в Националната разузнавателна служба се
определят с актове на техните ръководители.
(2) Присвояването, повишаването и понижаването във военно звание, кариерното развитие
и изпълнението на службата, назначаването,
преназначаването и освобождаването от длъжност, максималният и минималният срок за
престояване във военно звание и в длъжност на
служителите от Националната служба за охрана
и от Националната разузнавателна служба се
извършват при условия и по ред, определени
с актове на ръководителите на тези ведомства.
(3) Дисциплинарните наказания на военнослужещите от Националната служба за охрана
и от Националната разузнавателна служба се
налагат от ръководителите на тези ведомства
или от оправомощени от тях длъжностни лица.
(4) Началната военна подготовка, професионалната подготовка, обучението, квалификацията и награждаването на служителите от
Националната служба за охрана и от Националната разузнавателна служба се извършват
при условия и по ред, определени с актове на
ръководителите на тези ведомства.
(5) Съдържанието на служебното дело на
военнослужещите в Националната служба за
охрана и в Националната разузнавателна служба се определя с актове на ръководителите на
тези ведомства.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51
ОТ 26 МАРТ 2010 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление
№ 140 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 44 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2009 г.),
се правят следните изменения:
1. Член 18 се отменя.
2. Навсякъде в правилника думите „главен/
главния/главният секретар“ се заменят съответно с „постоянен/постоянния/постоянният
секретар на отбраната“.
§ 2. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
приет с Постановление № 229 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 102 от 2009 г. и бр. 15 от 2010 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 33, ал. 3, изречение второ накрая се
поставя запетая и се добавя „а за Министерството на отбраната – от постоянния секретар
на отбраната.“
2. В чл. 35, ал. 1:
а) в основния текст след думите „главен
секретар“ се добавя „за Министерството на
отбраната – от постоянния секретар на отбраната“ и се поставя запетая;
б) в т. 2 след думите „главния секретар“ се
добавя „за Министерството на отбраната – от
постоянния секретар на отбраната“ и се поставя запетая.
§ 3. В Единния класификатор на длъжности
те в администрацията, приет с Постановление
№ 47 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 от
2004 г., бр. 58, 74 и 78 от 2005 г., бр. 24, 40
и 46 от 2006 г., бр. 11, 46, 61, 88 и 100 от
2007 г., бр. 3, 34, 37, 52, 64, 71 и 91 от 2008 г.,
бр. 2, 3, 18, 34, 44, 80, 83, 84, 85 и 90 от 2009 г.
и бр. 4 от 2010 г.), в длъжностно ниво А2,
колона 2 след думите „Главен секретар на
министерство“ се поставя точка и запетая и
се добавя „Постоянен секретар на отбраната
в Министерството на отбраната“.
§ 4. В чл. 4 от Наредбата за условията и
реда за атестиране на служителите в държавната администрация, приета с Постановление
№ 105 на Министерския съвет от 2002 г. (обн.,
ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 6 и 46
от 2004 г., бр. 83 от 2005 г., бр. 46 от 2006 г.,
бр. 64 и 92 от 2008 г. и бр. 5 и 102 от 2009 г.),
се създава ал. 3:
„(3) За главните директори и директорите
на дирекции в Министерството на отбраната
оценяващ ръководител е постоянният секретар
на отбраната.“
§ 5. В Наредбата за административното
обслужване, приета с Постановление № 246 на
Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 47 и 64 от 2008 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
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1. В чл. 1, ал. 2 след думите „главният секретар“ се добавя „/постоянният секретар на
отбраната в Министерството на отбраната“.
2. В чл. 3, ал. 2 след думите „главният секретар“ се добавя „/постоянният секретар на
отбраната в Министерството на отбраната“.
3. В чл. 16, ал. 6 след думите „главния секретар“ се добавя „/постоянния секретар на
отбраната в Министерството на отбраната“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2822

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (обн., ДВ,
бр. 39 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 29, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 8 се изменя така:
„8. дирекция „Обществени поръчки и административно обслужване“;“.
2. Създава се т. 12:
„12. отдел „Управление на човешките ресурси“.“
§ 2. В чл. 33 се създават т. 12, 13 и 14:
„12. ръководи, организира и контролира
дейностите по поддръжка, ремонт и развитие
на устройствата за контрол на загрети повърхности и осно натоварване на вагоните;
13. ръководи, организира и контролира експлоатацията на електроснабдителните обекти
с цел безопасно и надеждно функциониране,
както и дейността по отчитане разхода на
електроенергия;
14. разработва програми за контрол и развитие на системите за електроснабдяване, както
и за отчитане разхода и ефективното използване
на електроенергията.“
§ 3. В чл. 43 т. 22 – 28 се отменят.
§ 4. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. Дирекция „Обществени поръчки
и административно обслужване“ изпълнява
следните функции:
1. координира цялостния процес по възлагането на обществените поръчки в предприятието;
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2. разработва вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки и контрол
на изпълнението на сключените договори в
предприятието;
3. организира подготовката и осъществява
провеждането на процедурите за възлагане на
обществените поръчки за доставки, услуги и
строителство по реда на Закона за обществени
поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и другите нормативни актове;
4. участва в процеса по контрол на изпълнението на задълженията на изпълнителите по
сключените договори;
5. създава, води и актуализира единна база
данни „Регистър за обществените поръчки“ в
предприятието с отделни идентификационни
номера за всяка поръчка;
6. изпраща цялата информация, свързана
с обществените поръчки, която подлежи на
вписване в Европейската комисия и в Регистъра по обществените поръчки на Агенцията
по обществените поръчки и обнародване в
електронната страница на „Държавен вестник”;
7. изготвя и представя годишни статистически
отчети за възложените обществени поръчки;
8. извършва системно и експлоатационно поддържане на информационната инфраструктура
на предприятието, като осигурява технически
и технологично каналите за пренос на данни;
9. организира и контролира процеса на подготовка и реализация на проекти в областта
на информационните системи;
10. осъществява текущо поддържане на
електронния каталог на жп гарите и обмена на
информация с каталога ENEE на UIC;
11. организира деловодната обработка, архивирането и съхраняването на кореспонденцията
и документацията в централното управление;
12. организира и извършва снабдяването,
съхраняването и стопанисването на стоковоматериални ценности в централното управление;
13. организира международните прояви на
територията на страната; изготвя периодична
информация за европейската политика в областта на железопътния транспорт; подготвя
позициите на предприятието в тази област;
извършва писмени и устни преводи.“
§ 5. Създава се чл. 49в:
„Чл. 49в. (1) Отдел „Управление на човешките
ресурси“ е на пряко подчинение на генералния директор на предприятието и изпълнява
следните функции:
1. разработва и осъществява политиката по
управлението на човешките ресурси в предприятието;
2. разработва системи за заплащане на труда
съобразно спецификата на дейностите;
3. разработва критерии и показатели за
оценка на трудовото участие и обвързването
му с ефективни системи за стимулиране и
санкциониране;
4. организира провеждането на атестацията
на персонала;
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5. осъществява контрол по спазването на
нормативната уредба и законосъобразното полагане на труда, като прави анализ и предлага
решения на ръководството;
6. организира разработването на вътрешните
документи, свързани с трудовия ред, организацията и заплащането на труда, и осъществява
контрол по прилагането им;
7. изготвя методически указания по прилагането на нормативните документи и подпомага
поделенията в областта на организацията и
заплащането на труда;
8. участва в преговорите по колективния
трудов договор и разработва документите по
прилагането му;
9. изготвя и актуализира разписанието на
длъжностите на централното управление на
предприятието и съгласува щатните разписания
на поделенията на предприятието;
10. организира обучението на служителите
на предприятието с цел повишаване на квалификацията им;
11. организира дейности, свързани със социалното и почивното дело на предприятието;
12. извършва подбор на кадрите, като разработва критерии и показатели за извършването му;
13. изготвя и съхранява актове и документи,
свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения с работниците и служителите в предприятието, съхранява
трудовите и служебните досиета.
(2) Отдел „Управление на човешките ресурси“
се ръководи от ръководител, чиито правомощия се определят в утвърдена от генералния
директор длъжностна характеристика.“
§ 6. В чл. 53, ал. 2 т. 5 се изменя така:
„5. утвърждава длъжностни и поименни
щатни разписания на поделението съгласувано
с директора на съответното експлоатационно
поделение в централното управление и на
дирекция „Финанси и управление на собствеността“, ръководителя на отдел „Управление
на човешките ресурси“, главния юрисконсулт
и главния ревизор по безопасността, както и
длъжностни характеристики;“.
§ 7. В чл. 55 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 2, 3 и 4 и се изменят така:
„2. ръководи, организира и контролира
дейностите по разпределяне на тягова електроенергия, ремонта, поддържането и експлоатацията на структурната подсистема „Енергия“ и
релсовите самоходни специализирани машини,
за ремонт и поддържане на контактната мрежа
и създава условия за осигуряване на надеждно,
непрекъснато и качествено електрозахранване
на електрическия тягов подвижен състав;
3. ръководи, организира и контролира дейностите по поддържане и ремонт на трансформаторите и фидерите за захранване от контактна
мрежа на: сигналните точки на автоблокировките, автоматичните прелезни устройства, базовите
станции на влаковите диспечерски радиовръзки,
устройствата за контрол на загрети повърхности
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и осно натоварване на вагоните, резервните
фидери на централизациите и други, свързани
с безопасността на превозните устройства;
4. предлага решения, свързани с изпълнение
на изискванията за безопасност, надеждност
и енергийна ефективност при решаването на
конкретни проблеми с оглед спазване на национални и ведомствени норми и стандарти,
свързани с подсистема „Енергия“;“
б) точка 11 се изменя така:
„11. изготвя процедури и технологии за
разследване на произшествия, инциденти и
нарушения в технологиите и процедурите или
други нередности, свързани с обектите на подсистема „Енергия“;“
в) точка 14 се отменя;
г) точки 15 и 16 се изменят така:
„15. изготвя годишен доклад за фактическото
състояние на обектите на подсистема „Енергия“,
съдържащ експлоатационни параметри, параметри на съоръженията по нея, вкл. защитните
съоръжения, прилаганите такси, ограничения
за ползване на обектите и др.;
16. изготвя и актуализира програми за иновации, поддържане и ремонт на подсистема
„Енергия“ съгласно политиката на предприятието.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Директорът на поделението утвърждава
длъжностни и поименни щатни разписания
на поделението съгласувано с директора на
дирекция „Финанси и управление на собствеността“, ръководителя на отдел „Управление
на човешките ресурси“, главния юрисконсулт
и главния ревизор по безопасността, както и
длъжностни характеристики.“
§ 8. В чл. 56, ал. 3 се създава изречение
второ: „Директорът на поделението утвърждава
длъжностни и поименни щатни разписания
на поделението съгласувано с директора на
дирекция „Финанси и управление на собствеността“, ръководителя на отдел „Управление
на човешките ресурси“, главния юрисконсулт
и главния ревизор по безопасността, както и
длъжностни характеристики.“
Министър: Ал. Цветков
2593

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Наредба за изменение на Наредба № РД-07-2
от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж
на работниците и служителите по правилата
за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.;
попр., бр. 4 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 2 числото „9“ се заменя с „8“.
§ 2. В чл. 15, ал. 1 думите „при производство
и леене на метали“ се заличават.
Министър: Т. Младенов
2326
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № 706
от 4 март 2010 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Шкорпиловци“,
разположена в землището на с. Шкорпиловци,
община Долни чифлик, и с. Самотино, община
Бяла, област Варна
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 във връзка с § 86 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет № 7 от 17 февруари 2010 г.
разрешавам на „Ескана“ – АД, Варна, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
103044056, със седалище и адрес на управление
Варна, район „Приморски“, ул. Арх. Петко Момилов 26, 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 „Шкорпиловци“, разположена в
землището на с. Шкорпиловци, община Долни
чифлик, и с. Самотино, община Бяла, област Варна:
1. Срокът на разрешението е 7 месеца.
2. Размерът на площта е 0,9 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 5 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
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
2596

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 708
от 4 март 2010 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Мадлен“, разположена в землището на с. Горско Сливово, община
Летница, област Ловеч
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 във връзка с § 86 от

преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 7 от 17 февруари
2010 г. разрешавам: на „БС – Консулт инженеринг“ – ЕООД, София, титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията под ЕИК 131364412,
със седалище и адрес на управление София 1309,
район „Илинден“, ж.к. Илинден, бл. 137, вх. Б, ет.
7, 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 „Мадлен“, разположена в землището на с.
Горско Сливово, община Летница, област Ловеч:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,58 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 6 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
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
Министър: Н. Караджова
2597
РАЗРЕШЕНИЕ № 710
от 11 март 2010 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Водицата“,
разположена в землищата на с. Ново Лески,
община Хаджидимово, и с. Мусомище, община
Гоце Делчев, област Благоевград
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 № 8 от 24 февруари 2010 г.
разрешавам на „Пирин Кам“ – ООД, гр. Гоце
Делчев, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 200505403, със седалище
и адрес на управление гр. Гоце Делчев, област
Благоевград, ул. Христо Ботев 12, 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
„Водицата“, разположена в землищата на с. Ново
Лески, община Хаджидимово, и с. Мусомище,
община Гоце Делчев, област Благоевград, при
следните условия:
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1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,30 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 5 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 правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания 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: Е. Манева
2699
РАЗРЕШЕНИЕ № 711
от 11 март 2010 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Ливадата – 1“,
разположена в землищата на с. Поповяне и
с. Ковачевци, община Самоков, Софийска област
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 № 8 от 24 февруари
2010 г. разрешавам на „Нови кариери“ – ООД,
София, като титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 200591249, със седалище и
адрес на управление София 1142, район „Средец“,
бул. Васил Левски 31, ет. 1, 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 „Ливадата – 1“,
разположена в землищата на с. Поповяне и с.
Ковачевци, община Самоков, Софийска област:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,46 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 4 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 правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.

ВЕСТНИК

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 360
от 23 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 2 и чл. 31, ал. 1 и 2 ЗПСК, чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Велики Преслав, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за следните недвижими имоти:
1.1. незавършена общинска сграда в УПИ I-1163,
кв. 64 по плана на с. Драгоево, община Велики
Преслав, област Шумен, актувана с АЧОС № 360
от 25.І.2006 г., с обща площ 6558 кв. м, застроена
площ 1145 кв. м, разгъната застроена площ 4582
кв. м, начална тръжна цена – 150 000 лв. с ДДС,
стъпка на наддаване 1500 лв.;
1.2. общинска сграда в УПИ V, кв. 5 в с. Суха
река, община Велики Преслав, област Шумен,
актувана с АЧОС № 807 от 24.ІІІ.2009 г., с обща
площ на имота 3450 кв. м, на един етаж, застроена
площ 280 кв. м, начална тръжна цена – 75 000 лв.
с ДДС, стъпка на наддаване 500 лв.;
1.3. общинска сграда в УПИ VII-281, кв. 23 в
с. Осмар, община Велики Преслав, област Шумен,
актувана с АЧОС № 842 от 2.VІІ.2009 г., обща
площ на имота 4000 кв. м, застроена площ 314
кв. м, на два етажа, с разгъната застроена площ
628 кв. м, с пристройка от 180 кв. м на един
етаж, начална тръжна цена – 200 000 лв. с ДДС,
стъпка на наддаване 2000 лв.;
1.4. бивш общински обор, представляващ
УПИ IV-245 в кв. 21, с. Осмар, община Велики
Преслав, област Шумен, актуван с АЧОС № 805
от 17.ІІІ.2009 г., с площ 295 кв. м, със застроена
паянтова сграда с площ 47 кв. м и паянтов навес,
начална тръжна цена – 3600 лв. с ДДС, стъпка
на наддаване 200 лв.;
1.5. бивш общински обор, представляващ УПИ
XIV-502 в кв. 63, с. Златар, община Велики Преслав, област Шумен, актуван с АЧОС № 803 от
17.ІІІ.2009 г., с площ 905 кв. м, със застроена в него
през 1943 г. полумасивна сграда на един етаж с
площ 110 кв. м, начална тръжна цена – 12 000 лв.
с ДДС, стъпка на наддаване 500 лв.
2. Търгът ще се проведе в 13,30 ч. на 27.ІV.2010 г.
в заседателна зала № 406 на общинския съвет.
3�����������������������������������������
. Срок за закупуване на тръжната документация – до 16 ч. на 22.ІV.2010 г. в стая 210 на общинската администрация на цена 60 лв. с ДДС,
платими в брой в касата на общината.
4. Депозит за участие в търговете в размер
10 % от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на община Велики Преслав. Краен
срок за внасянето на депозитите – не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на подаване на предложенията за
участие в търга – до 16 ч. на 26.ІV.2010 г. в стая
№ 502 на общинската администрация.
6. Оглед на обектите – всеки работен ден до
деня, предхождащ търга, в работно време след
закупуване на тръжната документация.
7. При необходимост последващ търг ще се
проведе 14 дни след търга, на същото място и
при същите условия.

За министър: Е. Манева
2700

С Т Р. 6 5
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Председател: М. Ангелова

С Т Р.
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ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

СЪДИЛИЩА

ЗАПОВЕД № 3-01-278
от 17 март 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 6 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 2 ППЗНП и Решение №
4 на Общинския съвет – гр. Търговище, прието с
протокол № 30 от 29.���������������������������
I��������������������������
.2010 г., относно преобразуване на общински детски градини, нареждам:
1. Считано от 1.IV.2010 г. да се преобразуват
целодневните детски градини в селата, както
следва:
1.1. ЦДГ „1 юни“, с. Руец, ЦДГ – с. Овчарово,
ЦДГ – с. Кралево, ЦДГ „1 юни“, с. Баячево, ЦДГ
„Незабравка“, с. Дългач, в ЦДГ „1 юни“, Руец, с
филиали Овчарово, Кралево, Баячево, Дългач.
1.2. ЦДГ „1 юни“, с. Макариополско, ЦДГ
„Кирил и Методий“, с. Буйново, ЦДГ „Радост“,
с. Пробуда, ЦДГ – с. Острец, ЦДГ – с. Надарево,
в ЦДГ „1 юни“, с. Макариополско, с филиали
Буйново, Пробуда, Острец, Надарево.
1.3. ЦДГ „Зорница“, с. Дралфа, ЦДГ „1 юни“,
с. Подгорица, ЦДГ „Щастливо детство“, с. Голямо
Ново, ЦДГ „Калинка“, с. Росина, ЦДГ – с. Кръшно, ЦДГ „Радост“, с. Маково, в ЦДГ „Зорница“,
с. Дралфа, с филиали Подгорица, Голямо Ново,
Росина, Кръшно, Маково.
1.4. ЦДГ „Мир“, с. Търновца, ЦДГ – с. Вардун, ЦДГ – с. Черковна, ЦДГ – с. Драгановец,
в ЦДГ „Мир“, с. Търновца, с филиали Вардун,
Черковна, Драгановец.
2. Считано от 1.IV.2010 г. да се присъединят
целодневните детски градини, както следва:
2.1. ЦДГ „Пролет“, с. Разбойна, към ЦДГ № 3
„Здравец“, Търговище.
2.2. ЦДГ „1 юни“, с. Голямо Соколово, към
ЦДГ № 4 „Славейче“, Търговище.
2.3. ЦДГ „Радост“, с. Стража, към ЦДГ № 5
„Червената шапчица“, Търговище.
2.4. ЦДГ „Букет“, кв. Въбел, към ЦДГ № 10
„Радост“, Търговище.
2.5. ЦДГ „Детска радост“, с. Лиляк, и ЦДГ – с.
Божурка, към ЦДГ № 9 „Приказка“, Търговище.
3. Задължителната документация и имуществото на преобразуваните детски градини по
т. 1 и 2 да се приемат за съхранение, управление и стопанисване от съответните централни
градини, както следва: по т. 1.1 – ЦДГ „1 юни“,
с. Руец; по т. 1.2 – ЦДГ „1 юни“, с. Макариополско; по т. 1.3 – ЦДГ „Зорница“, с. Дралфа; по
т. 1.4 – ЦДГ „Мир“, с. Търновца; по т. 2.1 – ЦДГ
№ 3 „Здравец“, Търговище; по т. 2.2 – ЦДГ №
4 „Славейче“, Търговище; по т. 2.3 – ЦДГ № 5
„Червената шапчица“, Търговище; по т. 2.4 – ЦДГ
№ 10 „Радост“, Търговище; по т. 2.5 – ЦДГ № 9
„Приказка“, Търговище.
4. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваните детски градини да се уредят по
чл. 123, ал. 1, т. 2 КТ.
Контрола по заповедта възлагам на Д. Петкова – заместник-кмет.
Кмет: Кр. Мирев
2604

21. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през май 2010 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:

802. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за доценти по: 03.01.53 социална медицина – един, за Катедрата по здравна политика и
мениджмънт, със срок 2 месеца; 03.01.53 социална
медицина – един, за Катедрата по медицинска
етика и право, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки: тел.,
факс 943-21-27, София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ
„Царица Йоанна“, ет. 5, Факултет по обществено
здраве – деканат.
2709

НА 3.V.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000724/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2399/2007 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Айтен Алиосман Джефер чрез
адвокат Иван Василев Георгиев, София, ул. В.
Търново 22, срещу Надя Генчева ГроздановаСтанчева чрез адвокат Юлия Роджери, София,
ул. Хан Крум 18Б; Богой Любенов Соколов чрез
адвокат Юлия Роджери, София, ул. Хан Крум
18Б; Наталия Костадинова Станкова чрез адвокат
Юлия Роджери, София, ул. Хан Крум 18Б; Ваня
Любенова Георгиева чрез адвокат Юлия Роджери, София, ул. Хан Крум 18Б; Михаил Георгиев
Церовски чрез адвокат Юлия Роджери, София,
ул. Хан Крум 18Б; „Вата – П“ – ООД, представлявано от управителя Петър Дамянов Панайотов,
чрез адвокат Юлия Роджери със съдебен адрес
София, ул. Хан Крум 18Б.
Второ гражданско отделение, 001042/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2307/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Поля Стефанова Попова, София,
ул. Хан Крум 10, вх. А, ет. 4, ап. 9; Майя Михайлова Попова, София, ул. Хан Крум 10, вх. А,
ет. 4, ап. 9, срещу Стефан Емануилов Ненов,
София, Зона Б-5, бл. 10, вх. А, ет. 22, ателие № 2.
Второ гражданско отделение, 000003/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2454/2006 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Руска Николова Анастасова чрез
адвокат Михаела Попсавова със съдебен адрес
София, ул. П. Парчевич 52, ет. 1, ап. 2; Цветанка Георгиева Анастасова чрез адвокат Михаела
Попсавова със съдебен адрес София, ул. П.
Парчевич 52, ет. 1, ап. 2; Анастасия Георгиева
Анастасова чрез адвокат Михаела Попсавова със
съдебен адрес София, ул. П. Парчевич 52, ет. 1,
ап. 2; Тодорка Иванова Бозукова чрез адвокат
Михаела Попсавова със съдебен адрес София,
ул. П. Парчевич 52, ет. 1, ап. 2; Мария Димитрова
Бозукова чрез адвокат Михаела Попсавова със
съдебен адрес София, ул. П. Парчевич 52, ет. 1,
ап. 2; Христо Тодоров Бозуков чрез адвокат Михаела Попсавова със съдебен адрес София, ул. П.
Парчевич 52, ет. 1, ап. 2; Раймери Анастасова
Бозукова чрез адвокат Михаела Попсавова със
съдебен адрес София, ул. П. Парчевич 52, ет. 1,
ап. 2; Невенка Анастасова Бозукова чрез адвокат
Михаела Попсавова със съдебен адрес София,
ул. П. Парчевич 52, ет. 1, ап. 2; Мартин Маринов
Цветков чрез адвокат Михаела Попсавова със
съдебен адрес София, ул. П. Парчевич 52, ет. 1,
ап. 2; Мирела Маринова Цветкова чрез адвокат
Михаела Попсавова със съдебен адрес София,
ул. П. Парчевич 52, ет. 1, ап. 2; Марин Велчев
Цветков чрез адвокат Михаела Попсавова със
съдебен адрес София, ул. П. Парчевич 52, ет. 1,
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ап. 2; Тодорка Хараламбиева Глухарова чрез
адвокат Михаела Попсавова със съдебен адрес
София, ул. П. Парчевич 52, ет. 1, ап. 2; Мария
Хараламбова Куртенкова чрез адвокат Михаела
Попсавова със съдебен адрес София, ул. П. Парчевич 52, ет. 1, ап. 2; Юлиан Георгиев Илчев чрез
адвокат Михаела Попсавова със съдебен адрес
София, ул. П. Парчевич 52, ет. 1, ап. 2; Георги
Илчев Георгиев чрез адвокат Михаела Попсавова
със съдебен адрес София, ул. П. Парчевич 52,
ет. 1, ап. 2; Румяна Николова Джувкова чрез
адвокат Михаела Попсавова със съдебен адрес
София, ул. П. Парчевич 52, ет. 1, ап. 2; Михаил
Николов Джувков чрез адвокат Михаела Попсавова със съдебен адрес София, ул. П. Парчевич 52,
ет. 1, ап. 2; Асен Петров Кюлюмов чрез адвокат
Михаела Попсавова със съдебен адрес София,
ул. П. Парчевич 52, ет. 1, ап. 2; Михаил Петров
Кюлюмов чрез адвокат Михаела Попсавова със
съдебен адрес София, ул. П. Парчевич 52, ет. 1,
ап. 2; Лиляна Михайлова Айдам чрез адвокат
Михаела Попсавова със съдебен адрес София,
ул. П. Парчевич 52, ет. 1, ап. 2; Станка Лулчева
Узунова чрез адвокат Михаела Попсавова със
съдебен адрес София, ул. П. Парчевич 52, ет. 1,
ап. 2; Йовко Лулчев Обрейков чрез адвокат
Михаела Попсавова със съдебен адрес София,
ул. П. Парчевич 52, ет. 1, ап. 2; Петко Павлов
Хаджинеделев чрез адвокат Михаела Попсавова със съдебен адрес София, ул. П. Парчевич
52, ет. 1, ап. 2; Венета Кръстева Станева чрез
адвокат Михаела Попсавова със съдебен адрес
София, ул. П. Парчевич 52, ет. 1, ап. 2; Елисавета
Андонова Станева-Фогл чрез адвокат Михаела
Попсавова със съдебен адрес София, ул. П. Парчевич 52, ет. 1, ап. 2; Евгения Андонова Станева
чрез адвокат Михаела Попсавова със съдебен
адрес София, ул. П. Парчевич 52, ет. 1, ап. 2;
Елена Христова Станева чрез адвокат Михаела Попсавова със съдебен адрес София, ул. П.
Парчевич 52, ет. 1, ап. 2; Анастасия Анастасова
Бурова чрез адвокат Михаела Попсавова със
съдебен адрес София, ул. П. Парчевич 52, ет. 1,
ап. 2; Анастасия Константинова Куцуглу чрез
адвокат Михаела Попсавова със съдебен адрес
София, ул. П. Парчевич 52, ет. 1, ап. 2; Василка (Илка) Аврамов – по баща Константинова
Куцооглу, чрез адвокат Михаела Попсавова със
съдебен адрес София, ул. П. Парчевич 52, ет. 1,
ап. 2, срещу „Цигарена фабрика Пловдив“ – АД,
Пловдив, ул. Авксентий Велешки 23.
Второ гражданско отделение, 000058/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
303/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от „Юнион Констракшън Къмпани“ – ООД,
чрез адвокат Радостина Константинова със съдебен адрес София, ул. Алабин 48, срещу Румен
Калинов Огнянов чрез адвокат Иван Недев,
Пловдив, ул. Опълченска 4, ет. 1, офис 5; Звездица Фарадинова Мезинева чрез адвокат Иван
Недев, Пловдив, ул. Опълченска 4, ет. 1, офис
5; Илин Калинов Огнянов чрез адвокат Иван
Недев, Пловдив, ул. Опълченска 4, ет. 1, офис 5.
Второ гражданско отделение, 000268/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
710/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Георги Йорданов Тупаров чрез адвокат Иван Николов Църцаров, Пазарджик, ул. Хан
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Омуртаг 2, ет. 2, срещу Петя Георгиева Пенчева
чрез адвокат Йордан Атанасов Аршинков, Велинград, ул. Булаир 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 000631/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 554/2008 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Васил Тодоров Иванов, гр. Камено,
област Бургас, ул. Цар Иван Шишман 8, срещу
ЗКПУ „Обединение“, гр. Камено, ул. Гурко 18,
ет. 1 – адвокат Топалова.
Четвърто гражданско отделение, 000738/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1010/2005 по описа на Софийски градски съд, подадена от Александър Николов Чомаков, София,
ж.к. Суха река, ул. Владимир Вазов, бл. 11, вх. В,
ет. 4, ап. 51; етажна собственост – ул. Сердика
18, чрез председателя Румяна Стоилова Делева,
София, ул. Сердика 18, ет. 3; Маркрит Тануш
Берберян-Киразян, София, ул. Сердика 18, ет. 2,
ап. 7; Естер Тануш Берберян-Гюлиян, София,
ул. Искър 28, ет. 2, ап. 3; Теодора Стоилова Вентова, София, ул. Сердика 18; Весела Руменова
Вентова, София, ул. Сердика 18; Мартин Руменов
Вентов, София, ул. Сердика 18; Пенка Петрова
Стефанова, София, ул. Сердика 18, ет. 5; Стефанка
Петрова Венесианова, София, ж.к. Връбница 2,
бл. 632, вх. Д, ет. 11, ап. 48; Арман Едуард Сарафян, София, ул. Сердика 18; Дина Николова
Станчева, София, ул. Сердика 18; Доротея Иванова Ставрева, София, ул. Сердика 18; Росица
Николова Владимирова, София, ул. Сердика 18;
Мартин Николов Христов, София, ул. Сердика 18;
Прометей Пейчев Златанов, София, ул. Сердика
18; Трайко Кирилов Кирчанов, София, ул. Сердика 18; Веселина Александрова Делева, София,
ул. Сердика 18; Санда Велинова Пеева, София,
ж.к. Връбница 1, бл. 528, вх. А, ет. 2, ап. 10; Румен Симеонов Пеев, София, ж.к. Връбница 1, бл.
528, вх. А, ет. 3, ап. 10; Тодор Симеонов Пеев, с.
Долни Пасарел, ул. Дълга поляна 043-А; Анна
Антова, София, ул. Сердика 18; Горан Макавеев,
София, ул. Сердика 18; Руксанда Стефанова Бодакова, София, ул. Сердика 18; Надежда Любенова
Симеонова, София, ул. Сердика 18; Екатерина
Славева Ангелова, София, ул. Сердика 18, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение, 000843/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 272/2008 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Никола Стефанов Караколев със
съдебен адрес Силистра, ул. Христо Ботев 2, офис
2 – адвокат Ирена Русчева, срещу Основно училище „Христо Ботев“, с. Айдемир, област Силистра.
Четвърто гражданско отделение, 001045/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1056/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Ангел Георгиев Футеков чрез
пълномощник адвокат Веселина Вангелова, София, ул. Владайска 35, ет. 2, кантора 1; Йорданка
Димитрова Стойкова чрез адвокат Драгомир
Даков, София, бул. Цар Борис ІІІ № 204.
Четвърто гражданско отделение, 001069/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 728/2008 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Мати (Мазал) Барутчиева
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Френкел чрез пълномощник адвокат Борис Панов, Русе, ул. Доростол 147, адвокатска колегия,
срещу „Дунарит“ – АД, Русе, п. к. 12.
Четвърто гражданско отделение, 001085/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
643/2008 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Вихрен Маринов Узунов чрез адвокат
Петър Величков, София, ул. Граф Игнатиев 44,
вх. А, ап. 3, срещу ПФК „Марек“ – АД, Дупница,
стадион „Бончук“.
Четвърто гражданско отделение, 001109/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 574/2008 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Община Перник, Перник, пл. Св.
Иван Рилски 1, срещу Пламен Цветанов Лозанов
чрез адвокат Иван Витанов, Перник, адвокатска
колегия.
Четвърто гражданско отделение, 001136/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 164/2009 по описа на Окръжен съд Шумен,
подадена от Димитричка Василева Ганчева със
съдебен адрес Шумен, ул. Съединение 68, вх. 2,
ап. 20 – адвокат Снежка Иванова, срещу СОУ
„Васил Левски“, Шумен, ул. Дедеагач 24.
НА 4.V.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 001114/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2662/2007 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Георги Трендафилов Жеков, Варна,
ул. Цар Борис ІІІ № 139; Трендафил Петров Киров, Варна, ул. Константин Павлов 20; Парашкев
Димитров Лефтеров, Варна, ул. Димитър Солунски 1; Магдалена Димитрова Танева, Варна,
ул. Димитър Солунски 1; Марийка Трендафилова
Николова, Варна, ул. Димитър Солунски 15,
срещу Петя Иванова Ташева чрез адвокат Ивка
Стефанова Прахова, Варна, ж.к. Възраждане, бл.
79, вх. В, ет. 4, ап. 24; Йовка Тодорова Стоянова
чрез адвокат Николай Делчев Ташев, Варна,
бул. Владислав Варненчик 10, ет. 1; Йорданка
Иванова Петкова чрез адвокат Николай Делчев
Ташев, Варна, бул. Владислав Варненчик 10, ет. 1;
Димитър Лефтеров Парашкевов, Варна, ул. Св.
Димитър Солунски 1.
Второ гражданско отделение, 001134/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1387/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Стоянка Иванова Лакева чрез адвокат
Весела Цветанова Цонкова-Стоичкова, София,
ул. Граф Игнатиев 36 (партер); София Иванова
Роглева чрез адвокат Весела Цветанова ЦонковаСтоичкова, София, ул. Граф Игнатиев 36 (партер);
Иванка Стоянова Лукова чрез адвокат Весела
Цветанова Цонкова-Стоичкова, София, ул. Граф
Игнатиев 36 (партер); Елена Атанасова Тренева
чрез адвокат Весела Цветанова Цонкова-Стоичкова, София, ул. Граф Игнатиев 36 (партер); Димитър
Атанасов Луков чрез адвокат Весела Цветанова
Цонкова-Стоичкова, София, ул. Граф Игнатиев 36
(партер); Емилия Кирилова Лукова чрез адвокат
Весела Цветанова Цонкова-Стоичкова, София,
ул. Граф Игнатиев 36 (партер); Иван Томов Луков
чрез адвокат Весела Цветанова Цонкова-Стоичкова, София, ул. Граф Игнатиев 36 (партер); Елена
Томова Лукова чрез адвокат Весела Цветанова
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Цонкова-Стоичкова, София, ул. Граф Игнатиев
36 (партер), срещу Васил Асенов Стойчевски чрез
адвокат Кремен Маринов, София, ул. Тракия 26;
„Биляна трико“ – АД, Петрич, ул. Цар Симеон
60; „Доверие – обединен холдинг“ – АД, София,
ул. Княз Дондуков 82.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 004748/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2269/2007 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Марин Маринов Авернов, Варна,
бул. Владислав 10, чрез адвокат Ташев; Божанка
Маринова Димитрова, Варна, бул. Владислав 10,
чрез адвокат Ташев; Милка Костадинова Петрова,
Варна, бул. Владислав 10, чрез адвокат Ташев;
Никола Георгиев Карагеоргиев, Варна, бул. Владислав 10, чрез адвокат Ташев; Димитричка Петкова Тодорова, Варна, бул. Владислав 10, чрез
адвокат Ташев, срещу Андон Панайотов Боев,
Варна, ул. Цар Асен 11А, чрез адвокат Бердж
Хаджолян; Бонка Славчева Боева, Варна, ул. Цар
Асен 11А, чрез адвокат Бердж Хаджолян.
Четвърто гражданско отделение, 005327/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 118/2008 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Анна Богданова Гавраилова, София,
ул. Самоков 16, ет. 3, ап. 9; Богдан Ненов Ненов,
Пловдив, ул. Хан Кубрат 2, ет. 3, чрез адвокат
Михаил Екимджиев, срещу Жасмина Георгиева
Дачева, Созопол, ул. Стара планина 21; Александър Ненов Ненов, Бургас, ул. Съгласие 18, чрез
адвокат Жени Михайлова; Милчо Ненов Ненов,
Бургас, ул. Съгласие 18, чрез адвокат Жени
Михайлова; Министерство на икономиката и
енергетиката, София, ул. Славянска 8.
Четвърто гражданско отделение, 000082/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
313/2008 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Даниел Василев Стоименов със съдебен адрес София, бул. Васил Левски 69, ет. 3,
адвокат Кашъмов; Красимир Василев Стоименов
със съдебен адрес София, бул. Васил Левски 69,
ет. 3, адвокат Кашъмов, срещу Антоанета Дамянова Стоименова, Кюстендил, ул. Иван Вазов 4;
Васил Иванов Мушев, Кюстендил, ул. Демокрация
1, вх. А, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 000322/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
507/2008 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Община Кюстендил, Кюстендил,
пл. Велбъжд 1, срещу Незабравка Димитрова
Табачка-Ечева, Кюстендил, ул. Бузлуджа 94А.
Четвърто гражданско отделение, 000740/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 423/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Петър Иванов Иванов, Русе, ул. Тулча
4, вх. А; Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Варна, ул. Радко Димитриев 7,
чрез адвокат Анна Димитриева.
Четвърто гражданско отделение, 001266/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
839/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
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подадена от Владимир Стефанов Дончев, София,
ул. Оборище 18Б, срещу Лазар Тодоров Бъчваров,
София, ул. Шести септември 7.
Четвърто гражданско отделение, 001280/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
957/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Владимир Борисов Филчев със съдебен
адрес София, ул. Славянска 20, ет. 2, ап. 6, чрез
адвокат Венко Пенчев срещу Столична дирекция
на вътрешните работи, София, ул. Антим І № 5.
Четвърто гражданско отделение, 001478/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 729/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Заим Росенов Заимов, София,
ж.к. Дружба 1, бл. 42, вх. 5, ет. 5, ап. 87, срещу
Дафина Христова Кисимова, Ихтиман, ул. Иван
Вазов 30, Софийска област.
НА 5.V.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 000515/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1638/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Йорданка Василева Сакаджийска чрез
адвокат Ганка Трендафилова, Варна, бул. Сливница 100А, ет. 1, срещу „Земя – В“ – ООД, Варна,
ул. Стефан Стамболов 3; а) „Земя – В“ – ООД,
чрез адвокат Илия Костадинов Златев, Варна,
бул. Владислав Варненчик 277, ет. 4, административна сграда „Елпром“, стая 22.
Четвърто гражданско отделение, 000522/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1081/2007 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от „БДЖ Товарни превози“ – ЕООД, София, чрез „Поделение за товарни
превози“ – Горна Оряховица, ул. Цар Освободител
85 (97), срещу Марияна Асенова Панчалиева със
съдебен адрес Горна Оряховица, хотел „Раховец“,
ет. 2, стая 206, адвокат Тодорка Борисова; а)
Марияна Асенова Панчалиева, Горна Оряховица,
ул. Ю. Гагарин 47, вх. А, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 000531/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 724/2008 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Професионална гимназия по механоелектротехника – Плевен, ул. Св. К лимент
Охридски 25, срещу Албена Димитрова Винчева
чрез адвокат Анита Димчева със съдебен адрес
Плевен, ул. Ал. Стамболийски 1, офис 304.
Четвърто гражданско отделение, 000575/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 363/2008 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД,
Бургас, п. к. 8104, срещу Васил Йорданов Мирчев,
Бургас, ж.к. Лазур, бл. 74, ет. 3; а) Васил Йорданов
Мирчев със съдебен адрес Бургас, ул. Гладстон
1, ет. 1, адвокат Мима Иванова.
Четвърто гражданско отделение, 000788/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 68/2009 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от „Водоснабдяване и канализация „Йовковци“ – ООД, Велико Търново,
ул. Яворов 30, срещу Красимира Денева Николова
чрез адвокат Ганка Христанова, Велико Търново,
бул. България 2.
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Четвърто гражданско отделение, 000905/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
41/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Елена Стоянова Казакова, съдебен
адрес Пазарджик, ул. Ал. Стамболийски 25, адвокат Румен Петков, срещу „Технотекс“ – АД,
Пазарджик, чрез адвокат Бойко Манов, Пловдив,
ул. Райко Даскалов 53, ет. 3, стая 14.
Четвърто гражданско отделение, 001349/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1121/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Иван Ненков Чобанов със съдебен адрес
Пловдив, ул. 4 януари 32, адвокат Н. Абрашева,
срещу „Дружба стъкларски заводи“ – АД, София,
със съдебен адрес Пловдив, ул. Р. Даскалов 53,
ет. 3, стая 14, адвокат Бойко Манов; а) „Дружба
стъкларски заводи“ – АД, София, ул. Проф. Иван
Георгов 1.
Четвърто гражданско отделение, 001804/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 473/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Якоруда, област Благоевград, ул. Св.
св. Кирил и Методий 68; а) СОУ „Св. св. Кирил
и Методий“ – гр. Якоруда, чрез адвокат Ивайло
Петров, София, пл. Гарибалди, ул. Граф Игнатиев
7А, ет. 1, кантора Табаков, срещу Катя Николова
Бучкова, гр. Якоруда, ул. Места 16.
НА 10.V.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000513/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 373/2008 по описа на Окръжен съд Ямбол,
подадена от Калчо Илиев Янчев, Ямбол, ул. Сокол
3, ап. 8; Калчо Илиев Янчев чрез адвокат Димитрова, Ямбол, ул. Жорж Папазов 14 – съдебен
адрес, срещу Мария Цанева Иванова чрез адвокат
Весела Сотирова, Ямбол, ул. Жорж Папазов 14,
кантора 507.
Първо гражданско отделение, 000953/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 843/2008 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Община Перник, Перник, пл. Свети
Иван Рилски 1, срещу Павел Лозанов Ваклинов
чрез адвокат Христова, Перник, ул. Търговска 42,
ет. 1 – съдебен адрес; Павел Лозанов Ваклинов,
с. Дивотино, община Перник, ул. Струма 32.
Първо гражданско отделение, 000946/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
685/2007 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Стоян Димитров Терзиев чрез адвокат
Пламен Георгиев, Русе, ул. Бистрица 4, срещу
Стоян Димитров Терзиев, гр. Ветово, ул. Съединение 20; Радостин Витлиемов Станчев, Русе,
ул. Шести септември 33, вх. 3; Радостин Витлиемов Станчев чрез адвокат Пламен Георгиев,
Русе, ул. Бистрица 4; Витлием Стоянов Станчев,
с. Смирненски, област Русе; Божидар Кирилов
Антонов, Русе, ул. Стефан Стамболов 99; Божидар Кирилов Антонов чрез адвокат Христина
Атанасова, Русе, ул. Църковна независимост 2;
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Божидар Кирилов Антонов, Русе, ул. Видин 48,
вх. 1, ет. 3; Величка Борисова Локмаджиева, гр.
Исперих, ул. Иван Вазов 10.
Първо гражданско отделение, 001125/2006 по
описа на 4-А гр. на ВКС, по касационна жалба
срещу решението по гр. дело 954/2005 по описа на
Окръжен съд Благоевград, подадена от Надежда
Асенова Дундова, Банско, ул. Княз Борис І № 35;
Йордана Асенова Донева, Банско, ул. Иконом К.
Чучулайн 16; Борис Асенов Дивизиев чрез призоваване в „Държавен вестник“, София, срещу Иван
Георгиев Златев, Банско, ул. Хаджи Кандит 3.
Първо гражданско отделение, 002994/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 745/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Маргарита Аврамова Богданова,
Пловдив, ул. Скопие 88, вх. Б, ет. 1, ап. 1; Маргарита Аврамова Богданова чрез адвокат Катина
Бончева, Пловдив, ул. Хан Кубрат 2, ет. 3 – съдебен адрес, срещу Община Пловдив, Пловдив,
пл. Стефан Стамболов 1, и страна Върховна
касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2;
Иван Николов Хаджидемирев, Пловдив, ул. Славянска 40, ет. 4, ап. 9; Екатерина Иванова Радева,
Пловдив, ул. Славянска 25; Анастасия Тодорова
Лазарова-Илиева, Пловдив, ул. Гурко 13; Калина
Атанасова Желязкова, Пловдив, ул. Гурко 13.
Първо гражданско отделение, 000594/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1574/2008 по описа на Окръжен съд Стара
Загора, подадена от Снежана Русева Стойчева,
Стара Загора, ул. Антон Марчин 69, вх. А, ет. 4,
ап. 7; Снежана Русева Стойчева чрез адвокат
Мария Райчева, Стара Загора, ул. Цар Калоян
52, вх. А, ет. 2, ап. 3 – съдебен адрес, срещу
Георги Ненов Георгиев чрез адвокат Красимир
Кънев, Стара Загора, бул. Митрополит М. Кусев
35, вх. А, ет. 2, ап. 5.
Първо гражданско отделение, 000824/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 382/2008 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Анастас Желязков Анастасов, Бургас,
ул. Лермонтов 50а; Здравка Петрова Браткова,
Бургас, ул. Ал. Велики 25, вх. А, ет. 1, ап. 3; Костадин Георгиев Братков, Бургас, ул. Ал. Велики
25, вх. А, ет. 1, ап. 3.
Първо гражданско отделение, 000900/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1698/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Полимери“ – АД, Девня, чрез адвокат Жоро Недев, Варна, ул. Войнишка 3, вх. А,
ет. 3, ап. 12, срещу Анелия Миткова Атанасова,
Варна, ж.к. Младост, бл. 141, вх. 1, ет. 2, ап. 6;
Анелия Миткова Атанасова чрез адвокат Петър
Станев, Варна, ул. Александър Дякович 45, ет. 4,
офис 35; Милен Методиев Атанасов, Варна, ж.к.
Младост, бл. 141, вх. 1, ет. 2, ап. 6; Милен Методиев Атанасов чрез адвокат Петър Станев, Варна,
ул. Александър Дякович 45, ет. 4, офис 35.
Първо гражданско отделение, 000200/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
147/2008 по описа на 5 чл. на ВКС, подадена от
Румен Стоянов Димитров чрез адвокат Анжела
Милева, Видин, ул. Витоша 9, ет. 2 – съдебен
адрес, срещу „Видахим“ – АД, Видин, Южна
промишлена зона.
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Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 001082/2009 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
149/2009 по описа на Окръжен съд София, подадена от Стойка Стоянова Василева, с. Врачеш,
Софийска област, срещу Маргарита Христова
Василева чрез адвокат Коцева, Ботевград, пл.
Освобождение 5, вх. А, ет. 3; Мирослав Стоянов
Василев чрез адвокат Коцева, Ботевград, пл.
Освобождение 5, вх. А, ет. 3.
Второ гражданско отделение, 000091/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
305/2008 по описа на Окръжен съд Търговище, подадена от Ерол Ахмед Топчу чрез адвокат Румяна
Моллова със съдебен адрес Търговище, ул. Иван
Асен 1, партер, срещу Димитър Тенев Николов
чрез адвокат Светлан Атанасов, Търговище, хотел
„Мизия“, стая 104; Марин Йорданов Маринов, гр.
Лясковец, ул. Васил Левски 12; Пепа Бориславова
Банова, гр. Лясковец, ул. Петър Караминчев 10.
Второ гражданско отделение, 000317/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
156/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Слава Иванова Стайкова, с. Ръжево,
област Пловдив, ул. 14 № 10; Величка Иванова
Иванова, с. Ръжево, област Пловдив, ул. 4 № 4;
Ивана Иванова (Йовчева) Денкова, с. Ръжево,
област Пловдив, ул. 1 № 6, срещу Йордан Лазаров Йорданов със служебен адрес София, ул. Св.
Иван Рилски 8, ап. 1.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 003956/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1996/2006 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Община Варна, бул. Осми приморски полк 43; Недко Василев Недев чрез адвокат
Георги Шаренков, Варна, бул. Сливница 95, вх. Д.
Трето гражданско отделение, 000150/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
288/2008 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Гошо Минчев Ганев, Шумен, ул. Съединение 209, вх. 1, ап. 2, срещу Министерството на
вътрешните работи, София, ул. Шести септември
29, и контролираща страна Върховна касационна
прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 000194/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
236/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Илиян Христов Петров чрез адвокат Марияна
Пушева със съдебен адрес Бургас, ул. Ген. Гурко
18, ет. 3, срещу Министерството на отбраната,
София, ул. Дякон Игнатий 3.
Трето гражданско отделение, 000249/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 874/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Ивайло Пламенов Иванов чрез адвокат Марияна Пушева със съдебен адрес Бургас,
ул. Гурко 18, ет. 3; Министерство на отбраната на
Република България, София, ул. Дякон Игнатий 3.
Трето гражданско отделение, 000765/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1132/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Евтимка Кирилова Бояджиева, Благоевград, ул. Менча Кърничева 11; Райна Кирилова
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Попова, Благоевград, ул. Менча Кърничева 11;
Христо Георгиев Германов, Благоевград, ул. Менча Кърничева 11; Мария Йорданова Матеева,
Благоевград, ул. Менча Кърничева 11; Христина
Димитрова Зевгелиева, Благоевград, ул. Менча
Кърничева 11; Александър Димитров Германов,
Благоевград, ул. Менча Кърничева 11; Райна
Петрова Германова, Благоевград, ул. Менча Кърничева 11; Емил Николов Германов, Благоевград,
ул. Менча Кърничева 11; Елисавета Николова
Маеркова, Благоевград, ул. Менча Кърничева 11,
срещу ЕТ Димчо Атанасов Бельовски с фирма
„Бельовски – Димчо Бельовски“ чрез адвокат
Красимира Дойчинова, Благоевград, ж.к. Запад,
бл. 17, ет. 2, ап. 6.
Трето гражданско отделение, 000877/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
319/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от ЖСК „Български художник“ чрез
адвокат Симеон Рачев Миков, София, ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1, срещу Неди
Илиев Цекулов, София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259,
вх. И, ет. 3, ап. 104.
Трето гражданско отделение, 001584/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4006/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Александър Ненков Александров,
Перник, ул. Търговска 30, вх. А, ет. 4, ап. 18;
„Тепро стил“ – ЕАД, чрез адвокат Христо Михайлов, София, ж.к. Лозенец, ул. Бреза 2, ет. 4, ап. 7.
Трето гражданско отделение, 001629/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 63/2009 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от „Стомана Индъстри“ – АД, Перник,
ул. Владайско въстание 1, срещу Иван Стратков
Банков, Перник, ул. Люлин 118.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 000805/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1023/2007 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Живка Атанасова Янкова чрез пълномощник Татяна Златева, Варна, бул. Мария-Луиза
33; Куртеза Атанасова Кръстева чрез пълномощник Татяна Златева, Варна, бул. Мария-Луиза 33;
Живка Николова Цанкова чрез пълномощник
Татяна Златева, Варна, бул. Мария-Луиза 33;
Кръстинка Христова Петкова чрез пълномощник
Татяна Златева, Варна, бул. Мария-Луиза 33; Димка Христова Станчева чрез пълномощник Татяна
Златева, Варна, бул. Мария-Луиза 33; Радостина
Панайотова Попова, Варна, бул. Сливница 54;
Георги Радев Атанасов чрез пълномощник Татяна
Златева, Варна, бул. Мария-Луиза 33; Данка Великова Георгиева чрез пълномощник Любомира
Миткова, Варна, бул. Антим І № 3; Златинка
Атанасова Николова, Варна, ул. Евлоги Георгиев,
бл. 23, вх. Е, ап. 114, кв. Левски; Виктор Атанасов Николов, Варна, бул. Владислав Варненчик,
бл. 21, вх. 5, ап. 8; Румен Иванов Георгиев чрез
пълномощник Кирил Костов, Варна, ул. Страхил
войвода 22, ет. 7, ап. 21; Мая Иванова Георгиева чрез пълномощник Кирил Костов, Варна,
ул. Страх ил войвода 22, ет. 7, ап. 21
Четвърто гражданско отделение, 000918/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 8/2009 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Виолета Бахова Стоева-Николова,
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Добрич, ул. Сан Стефано 1, вх. А, ет. 6, ап. 16,
срещу Бранимир Атанасов Попов, Добрич, ул. Захари Стоянов 8, вх. А, ап. 9; Янка Бахова Стоева,
Добрич, ул. Захари Стоянов 8, вх. А, ет. 3, ап. 9.
Четвърто гражданско отделение, 001112/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1277/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Ивайло Ненков Петров, Благоевград,
ул. Борис Сарафов 15, срещу „Водоснабдяване и
канализация“ – ЕООД, Благоевград, ул. Антон
Чехов 3.
Четвърто гражданско отделение, 001113/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 164/2009 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Производствена кооперация „Зора“,
Добрич, бул. 25 септември 26, срещу 1-а) Димитър
Тодоров Николов, с. Победа, област Добрич; 1-б)
Димитър Тодоров Николов чрез пълномощник
Аргил Найденов Спасов, Добрич, бул. 25 септември 23, вх. Е, ет. 7, ап. 16.
Четвърто гражданско отделение, 001207/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1096/2007 по описа на Софийски градски
съд, подадена от 1-а) Любима Йорданова Димитрова, София, ж.к. Дървеница, бл. 45, вх. Б,
ет. 2, ап. 39; 1-б) Любима Йорданова Димитрова
чрез особен представител адвокат Боян Георгиев,
София, бул. Васил Левски 65, ет. 1, ап. 3, срещу
Институт за български език при БАН, София,
ул. Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 5.
Четвърто гражданско отделение, 001211/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
199/2009 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от 1-а) Иван Петков Илиев, Враца, ул. Цвета
Кръстенякова 16; 1-б) Иван Петков Илиев чрез
адвокат Пламен Манолов, Враца, ул. Лукашов
8, ет. 2, офис 5, срещу Пламен Кръстев Петров,
Враца, ул. Арда 10, ап. 14.
Четвърто гражданско отделение, 001441/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 395/2009 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от ОУ „Кирил и Методий“, с. Ясен,
област Плевен, ул. Кирил и Методий 12, срещу
Грета Николова Петкова-Бойкова със съдебен
адрес София, ул. Ал. Стамболийски 1, ет. 3, офис
304 – адвокат Анита Димчева.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 000667/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1077/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Николай Стоянов Тапански, с. Рупите,
област Благоевград; Николай Стоянов Тапански
чрез адвокат Кирил Михов, Петрич, ул. Самуилова
крепост 2, срещу Застрахователно дружество „Бул
Инс“ – АД, чрез адвокат Павлин Куюмджиев,
София, бул. Джеймс Баучър 87.
Първо търговско отделение, 000724/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
101/2009 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Макс Ам“ – ЕООД, с управител Петрунка
Георгиева Манова, София, ж.к. Славия, ул. Хайдушко изворче 13, бл. 30; „Макс Ам“ – ЕООД,
с управител Петрунка Георгиева Манова чрез
адвокат Сава Савов, София, ул. Генерал Паренсов 51, срещу Агенция за следприватизационен
контрол, София, бул. Г. М. Димитров 52А.
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Първо търговско отделение, 000726/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
95/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Грейъм Малкълм Джордж Дан от Великобритания чрез адвокат Яна Атанасова, Варна,
бул. Съборни 38, срещу Кръстинка Георгиева
Николова чрез адвокат Герман Германов, Варна,
ул. Ангел Георгиев 31, ап. 1; Дарина Георгиева
Владимирова чрез адвокат Герман Германов,
Варна, ул. Ангел Георгиев 31, ап. 1.
Първо търговско отделение, 000740/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1183/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от Златолина Иванова Мукова чрез адвокат
Богдан Петров, София, бул. Патриарх Евтимий
36Б, ет. 4, ап. 13, срещу Държавно предприятие
„Ръководство на въздушното движение“, представлявано от Емануил Радев, София, бул. Брюксел
1, Летище София.
Първо търговско отделение, 000757/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
132/2009 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Самсиеви“ – ЕООД, Варна, чрез
адвокат Росица Маринова, Варна, ул. Драгоман 5,
ет. 1, срещу „Е. ОН – България продажби“ – АД,
Варна, Бизнес парк – Варна, сграда 6.
Първо търговско отделение, 000832/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
59/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Пътстрой – 92“ – А Д, с изпълнителен директор Иван Илиев Цеков, София,
бул. Арсеналски 111; „Пътстрой – 92“ – АД, с
изпълнителен директор Иван Илиев Цеков чрез
адвокат Владимир Чернев, Враца, адвокатски
колектив, срещу „Пътстройинженеринг“ – АД,
Враца, ул. Стоян Кялъчев 6.
Първо търговско отделение, 000897/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2222/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Джи Ем Екс Логистик“ – ООД, с
управител Мариела Христова Грозданова, София,
ул. Поп Георги Величков 28; „Джи Ем Екс Логистик“ – ООД, с управител Мариела Христова
Грозданова чрез адвокат Виктор Георгиев, София, ул. Иван Вазов 21Б, ет. 3, ап. 9, срещу ЕТ
Евгени Стефанов Гайдаров с фирма „Евгени
Гайдаров – 93“ чрез адвокат Антонов, София,
ул. Кърниградска 5.
Първо търговско отделение, 000898/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
278/2009 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Веселина Димитрова Стефанова,
чрез лице за съдебен адрес адвокат Бранимир
Балачев, Варна, ул. Парижка комуна 2, ет. 2,
срещу „Тифани трейд“ – ЕООД, чрез адвокат
Димчо Стефанов Кьосев, Силистра, ул. Христо
Ботев 2, ет. 3, офис 6.
Първо търговско отделение, 000933/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
954/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Елфарма“ – АД, с изпълнителен
директор Огнян Донев чрез адвокат Веленин
Гачев, София, ул. Хан Крум 19, срещу „Биомеда
2000“ – ООД, чрез адвокат Станимир Сакутов,
Пловдив, ул. Четвърти януари 34; „Корал Инвест“ – ЕООД, в несъстоятелност, със синдик
Веселин Луканов, София, ул. Ивайло 23.
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Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 004949/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 239/2008 по описа на Окръжен съд
Кюстендил, подадена от Иван Славев Атов,
Кюстендил, ул. Даскал Димитрий 16; Павлина Първанова Атова, Кюстендил, ул. Даскал
Димитрий 16, срещу Никола Марков Марков,
Кюстендил, ул. Даскал Димитрий 16; Николета
Иванова Маркова, Костинброд, ж.к. Зора, бл. 4,
вх. Б, ап. 26; Йорданка Николова Маркова, Костинброд, ж.к. Зора, бл. 4, вх. Б, ап. 26; Свобода
Иванова Маркова, Костинброд, ж.к. Зора, бл. 5,
вх. Б, ет. 3, ап. 7.
Първо гражданско отделение, 000412/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1653/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Кремена Стоянова Карчина чрез адвокат Костадинова, София, ул. Генерал Паренсов
45, партер, ап. 1; Василка Стоянова Митова чрез
адвокат Костадинова, София, ул. Генерал Паренсов 45, партер, ап. 1; Веска Христова Узунова
чрез адвокат Костадинова, София, ул. Генерал
Паренсов 45, партер, ап. 1; Иван Христов Иванов
чрез адвокат Костадинова, София, ул. Генерал
Паренсов 45, партер, ап. 1; Рангел Христов Иванов
чрез адвокат Костадинова, София, ул. Генерал
Паренсов 45, партер, ап. 1; Румен Димитров Ценов
чрез адвокат Костадинова, София, ул. Генерал
Паренсов 45, партер, ап. 1; Снежанка Димитрова
Илиева чрез адвокат Костадинова, София, ул. Генерал Паренсов 45, партер, ап. 1; Радка Спасова
Иванова чрез адвокат Костадинова, Софи я,
ул. Генерал Паренсов 45, партер, ап. 1; Василка
Миткова Иванова чрез адвокат Костадинова,
София, ул. Генерал Паренсов 45, партер, ап. 1;
Спаса Златанова Борисова чрез адвокат Костадинова, София, ул. Генерал Паренсов 45, партер,
ап. 1; Митко Златанов Стоянов чрез адвокат
Костадинова, София, ул. Генерал Паренсов 45,
партер, ап. 1, срещу Васил Методиев Васев чрез
адвокат Ненчев, София, бул. Цариградско шосе
1А, ет. 2, ап. 3; Гюргена Димитрова Васева чрез
адвокат Ненчев, София, бул. Цариградско шосе
1А, ет. 2, ап. 3.
Първо гражданско отделение, 000581/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
658/2008 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Драган Георгиев Димитров чрез
адвокат Георгиева, Кюстендил, ул. Черенец 5;
Любка Боянова Кръстева чрез адвокат Георгиева, Кюстендил, ул. Черенец 5; Емил Костадинов
Кръстев чрез адвокат Георгиева, Кюстендил,
ул. Черенец 5, срещу Боян Георгиев Димитров
чрез адвокат Манова, Кюстендил, ул. Цар Освободител 64, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 000687/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1438/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Марио Олег Кръстев чрез адвокат
Цветковска, София, ул. Цар Самуил 48, ет. 3,
ап. 8, срещу Кирил Василев Панайотов чрез
адвокат Чолакова, София, бул. Цар Борис ІІІ
№ 7 – 9, ет. 3.
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Първо гражданско отделение, 000732/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 258/2008 по описа на Окръжен съд Разград,
подадена от Кристиян Василев Спиридонов чрез
адвокат Събева, Разград, ул. Иван Вазов 7, ст. 11;
Върбинка Василева Спиридонова чрез адвокат
Събева, Разград, ул. Иван Вазов 7, ст. 11, срещу
Румяна Дечева Тунтева, София, ул. Тинтява 20,
блок 3, вх. А; Миланка Дечева Ранкова, София,
ул. Николай Коперник 45, вх. Б, ап. 36; Община
Разград, „Свежест 98“ – АД, Разград, ул. Ропотамо 5; ЕТ Бонка Георгиева Цакова с фирма
„Перпера – Бонка Цакова“, Разград, ул. Димитър
Хранов 8А.
Първо гражданско отделение, 000805/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 561/2008 по описа на Окръжен съд София,
подадена от Веселина Симеонова Вековска чрез
адвокат Кърпачева, Ботевград, бул. България 1;
Иванка Георгиева Вековска чрез адвокат Кърпачева, Ботевград, бул. България 1; Николина
Георгиева Вековска чрез адвокат Кърпачева,
Ботевград, бул. България 1, срещу Георги Стоянов Генчев чрез адвокат Богданов, Ботевград,
ул. Васил Левски 18; Иван Петров Доков чрез
адвокат Богданов, Ботевград, ул. Васил Левски
18; Добринка Петрова Памукова чрез адвокат
Богданов, Ботевград, ул. Васил Левски 18; Евелина Валериева Диковска, Белене, ул. Кирил и
Методий 1; Ина Валериева Диковска чрез адвокат
Сомова, Ботевград, бул. България 1; Ветка Микова
Сариева, Ботевград, вилна зона „Зелин“; Верка
Микова Диковска, Ботевград, вилна зона „Зелин“.
Първо гражданско отделение, 000843/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
59/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Здравка Василева Петрова чрез адвокат
Бързанова, Пазарджик, ул. Иван Вазов 8, кантора
11, срещу Георги Атанасов Чернев чрез адвокат
Кръстев, Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 1.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 001162/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
511/2009 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Милка Иванова Ценева, Велико
Търново, ул. Георги Бенковски 3, вх. В, ап. 11;
Стоян Иванов Стоянов, гр. Дебелец, ул. Еньовец
70, ет. 2, срещу Васил Стоянов Тодоров чрез адвокат Николай Петров, Велико Търново, ул. Цанко
Церковски 16, ет. 2; Марина Тодорова Николова,
Балчик, ж.к. Балик, бл. 16, вх. А, ет. 1, ап. 1; Димка Първанова Никифорова, Павликени, ул. П.Р.
Славейков 25; Велика Стоянова Дойновска, с.
Средни колиби, община Елена.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 004204/2008
по описа на трето гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 1906/2007 по описа на Апелативен
съд София, подадена от Саша Стоилова Ватева,
гр. Сандански, ул. Климент Охридски 2, срещу
Марияна Димитрова Дукина, гр. Сандански,
ул. Хан Аспарух 2; Славчо Димитров Дукин, гр.
Сандански, ул. Хан Крум 2.
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Трето гражданско отделение, 000040/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4031/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Емилия Борисова Първанова, София,
ж.к. Овча купел 1, бл. 504, вх. Ж, ет. 7, ап. 19,
срещу Специализирана детска градина № 112,
София, кв. Бояна, ул. Детски мир 5.
Трето гражданско отделение, 000181/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
825/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Стефан Димов Варамезов чрез адвокат
Людмил Павлов и адвокат Христина Митрева
със съдебен адрес София, ул. Парчевич 35, ет. 2,
ап. 4, срещу Мая Георгиева Доковска като майка
и законен представител на малолетната Валентина Стефанова Варамезова и чрез адвокат Роза
Чакърова със съдебен адрес София, ул. Христо
Белчев 2, ет. 6, кантора 27.
Трето гражданско отделение, 000684/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
793/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Фанка Димитрова Симеонова, Поморие,
ул. Лозарска 3А; Иван Стойков Симеонов, Бургас,
ул. Шейново 12; Параскева Георгиева Симеонова, Поморие, ул. Лозарска 3; Георги Димитров
Симеонов, Поморие, ул. Лозарска 3; Стойка
Асенова Желязкова, Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 62,
вх. 1, ет. 14, ап. 66; Михаил Асенов Симеонов,
Поморие, ул. Симеон Стойков 4; Иван Димов
Димов, Поморие, ул. Морска 15; Татяна Николова
Димова, Поморие, ул. Морска 15; Светла Георгиева Урумова-Иванова чрез адвокат Мариана
Трифонова със съдебен адрес Бургас, ул. Левски 7;
Стойка Георгиева Урумова чрез адвокат Мариана
Трифонова със съдебен адрес Бургас, ул. Левски
7, срещу Парашкева Иванова Гочева, Поморие,
ул. Лозарска 3А; Иван Димов Димов, Поморие,
ул. Морска 15; Стойка Симеонова Ватовска
чрез адвокат Н. Кожухаров, Бургас, ул. Любен
Каравелов 12; Велина Тодорова Симеонова, с.
Гильовци, област Бургас, община Несебър; Иван
Стойков Симеонов чрез адвокат Георги Костов,
Бургас, ул. Отец Паисий 11, ет. 3; Кера Иванова
Симеонова, Поморие, ул. Лозарска 3А.
Трето гражданско отделение, 000773/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
549/2008 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Община Бобов дол, ул. 27 октомври
2, срещу Любомир Христов Ветренски, Дупница,
ул. Бяла 1.
Трето гражданско отделение, 000907/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
48/2009 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Румен Василев Маноев, Козлодуй, ж.к.
2а, бл. 74, вх. Г, ап. 12, срещу Бранимир Митков
Тасков чрез адвокат Иван Стоянов, София, пл.
Райко Даскалов 4, ет. 1, ап. 1; Валери Митков
Попов, Козлодуй, ул. Христо Ботев, бл. 42, вх. А,
ет. 3, ап. 9.
Трето гражданско отделение, 001324/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
192/2009 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Тотка Атанасова Чанкова, Златоград,
ул. Беловидово, бл. 192, вх. А, ап. 5, срещу Професионална гимназия „Христо Ботев“, Златоград,
ул. Антим І № 10.
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Трето гражданско отделение, 001341/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
61/2009 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Румяна Тодорова Минкова чрез адвокат
Лорита Гочева със съдебен адрес Лом, ул. Георги
Манафски 3, срещу Божидар Кирилов Спасов, гр.
Вълчедръм, ул. Съединение 16; Валери Любенов
Минков, София, бул. Ген. Данаил Николаев 10,
вх. А, ет. 2, ап. 6; Валя Линколн Минкова чрез
адвокат Румяна Минкова, София, бул. Ген. Данаил
Николаев 10, вх. А, ет. 2, ап. 6; Луиза Линколн
Минкова чрез адвокат Румяна Минкова, София,
бул. Ген. Данаил Николаев 10, вх. А, ет. 2, ап. 6;
Луиза Тодорова Йорданова чрез адвокат Румяна
Минкова, София, бул. Ген. Данаил Николаев
10, вх. А, ет. 2, ап. 6; Юлия Георгиева Минкова
чрез адвокат Румяна Минкова, София, бул. Ген.
Данаил Николаев 10, вх. А, ет. 2, ап. 6; Харитина Божинова Христова чрез адвокат Румяна
Минкова, София, бул. Ген. Данаил Николаев 10,
вх. А, ет. 2, ап. 6.
Трето гражданско отделение, 001471/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 290/2009 по описа на Окръжен съд София,
подадена от Илиана Цветанова Гаврилова, с.
Гложене, област Враца, ул. Вела Пеева 24, срещу
„Балкан кейтъринг“ – ООД, гр. Елин Пелин,
ул. Витоша – сградата на „Булгарцвет“.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 003026/2007
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 2455/2006 по описа на Окръжен съд
Пловдив, подадена от Наим Ферадов Шабанов, Асеновград, ул. Искра 49, срещу Люблена
Николова Вучкова чрез адвокат Васил Димит
ров Котру ков, Асеновград, област Пловдив,
ул. Изложение 13; Пламен Николов Донев чрез
адвокат Васил Димитров Котруков, Асеновград,
ул. Изложение 13; Милка Борисова Донева чрез
адвокат Васил Димитров Котруков, Асеновград,
ул. Изложение 13; Люблена Николова Вучкова,
Асеновград, ул. Изложение 13, чрез адвокат
Котруков; Пламен Николов Донев, Асеновград,
ул. Изложение 13, чрез адвокат Котруков; Милка
Борисова Донева, Асеновград, ул. Изложение 13,
чрез адвокат Котруков.
Четвърто гражданско отделение, 002480/2008
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
4335/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Любомир Кирилов Петров, София, ж.к.
Надежда, бл. 105, вх. Е, ет. 8, ап. 140; Венцислава
Димитрова Петрова, София, ж.к. Надежда, бл.
105, вх. Е, ет. 8, ап. 140, срещу Красимира Благоева Василева-Донкова със съдебен адрес София,
ул. Цар Асен 11, ет. 2, ап. 11, адвокат Коларов.
Четвърто гражданско отделение, 000392/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
661/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от „Строител ВД“ – ООД, Стара Загора, ул. Свети Княз Борис 85, ет. 3, ап. 5, срещу
Николай Тодоров Русчев, Стара Загора, бул. Славянски 45, ет. 5, офис 14, чрез адвокат Димитров
и трето лице „Застрахователно дружество Евро
инс“ – АД, София, бул. Г. М. Димитров 16.
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Четвърто гражданско отделение, 000177/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 642/2005 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Никола Тодоров Николов, Варна,
ул. Цар Симеон І № 6А, ет. 3, чрез адвокат Петров;
Валентин Тодоров Николов, Варна, ул. Цар Симеон І № 6А, ет. 3 чрез адвокат Петров, срещу Петя
Тодорова Колева, Добрич, бул. Двадесет и пети
септември 56, вх. Б ап. 1, чрез адвокат Желева;
Радин Симеонов Колев, Добрич, бул. Двадесет и
пети септември 56, вх. Б ап. 1, чрез адвокат Желева; Марьо Петров Марев, Добрич, АК –Добрич,
чрез адвокат Стефан Георгиев; Мариана Стоянова Марева, Добрич, АК – Добрич, чрез адвокат
Стефан Георгиев; Галин Георгиев Величков,
Добрич, ул. Методи Кусевич 2, вх. Г, ап. 1; Емил
Стефанов Жечев, Добрич, ул. Методи Кусевич
2, вх. Г, ап. 1; Айхан Кемал Исмаил, Добрич,
ул. Методи Кусевич 2, вх. Г, ап. 3; Парашкева
Стоянова Иванова, Добрич, ул. Методи Кусевич
2, вх. Г, ап. 4; Кръстинка Милева Русева, Добрич,
ул. Методи Кусевич 2, вх. Г, ап. 5; Росен Борисов
Димитров, Добрич, ул. Методи Кусевич 2, вх. Г,
ап. 6; Васил Иванов Василев, Добрич, ул. Методи
Кусевич 2, вх. Г, ап. 7; Соня Димитрова Василева,
Добрич, ул. Методи Кусевич 2, вх. Г, ап. 8; Стоян
Керанов Стойков, Добрич, ул. Методи Кусевич
2, вх. Г, ап. 9; Стоян Георгиев Миланов, Добрич,
ул. Методи Кусевич 2, вх. Г, ап. 10; Величка Атанасова Миланова, Добрич, ул. Методи Кусевич 2,
вх. Г, ап. 10; Тошко Стоянов Димитров, Добрич,
ул. Методи Кусевич 2, вх. Г, ап. 11; Димитър
Петров Димитров, Добрич, ул. Методи Кусевич
2, вх. Г, ап. 12; Анастасия Драганова Димитрова,
Добрич, ул. Методи Кусевич 2, вх. Г, ап. 12; Койо
Атанасов Петров, Добрич, ул. Методи Кусевич 2,
вх. Д, ап. 1; Стоян Атанасов Арнаудов, Добрич,
ул. Методи Кусевич 2, вх. Д, ап. 3; Доньо Илиев
Стоянов, Добрич, ул. Методи Кусевич 2, вх. Д,
ап. 4; Любомир Николов Близнаков, Добрич,
ул. Методи Кусевич 2, вх. Д, ап. 5; Димо Минчев Хайдарлиев, Добрич, ул. Христо Ботев 6,
вх. А; Мария Върбанова Господинова, Добрич,
ул. Методи Кусевич 2, вх. Д, ап. 8; Петко Иванов
Господинов, Добрич, ул. Методи Кусевич 2, вх. Д,
ап. 8; Станка Сивкова Йорданова, Добрич, ул. Методи Кусевич 2, вх. Д, ап. 9; Иванка Николова
Йорданова, Добрич, ул. Методи Кусевич 2, вх. Д,
ап. 9; Маргарита Димитрова Атанасова, Добрич,
ул. Методи Кусевич 2, вх. Д, ап. 10; Петър Димитров Атанасов, Добрич, ул. Методи Кусевич 2,
вх. Д, ап. 10; Димо Василев Карадимов, Добрич,
ул. Методи Кусевич 2, вх. Д, ап. 11; Марияна Николова Стоянова, София, ул. Г. С. Раковски 127,
ет. 4, ап. 433; Стоянка Панчева Вълчева, Добрич,
ул. Методи Кусевич 2, вх. Д, ап. 13; Жельо Иванов Костадинов, Добрич, ул. Методи Кусевич 2,
вх. Д, ап. 16; Кирчо Стоянов Паскалев, Добрич,
ул. Методи Кусевич 2, вх. Д, ап. 17; Никола Иванов
Картелов, Добрич, ул. Капитан Андреев 2, ет. 3,
ап. 17; Йорданка Славова Петкова, с. Кардам,
област Добрич; Вайде Тефик Исмаил, Добрич,
ул. Методи Кусевич 2, вх. Г, ап. 14; Анка Илиева
Георгиева, Варна, ул. Юрий Венелин 3, вх. А, ет. 4,
ап. 16; Веселина Димитрова Иванова, Добрич,
ул. Методи Кусевич 2, вх. Г, ет. 2, ап. 4; Стоян
Керанов Стойков, Добрич, ул. Методи Кусевич
2, вх. Г, ет. 5, ап. 9; Станка Стоянова Керано-
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ва, Добрич, АК – Добрич, чрез адвокат Юлия
Отузбирова; Мария Стоянова Джартова, Добрич,
ж.к. Балик, бл. 21, вх. А, ет. 3, ап. 7; Красимира
Петрова Георгиева, Добрич, ул. Методи Кусевич
2, вх. Д, ет. 3, ап. 7; Ивелин Маринов Попов,
Добрич, ул. Методи Кусевич 2, вх. Г, ет. 3, ап. 5;
Мартин Ивелинов Попов, Добрич, ул. Методи
Кусевич 2, вх. Г, ет. 3, ап. 5.
Четвърто гражданско отделение, 000563/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 659/2008 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Пламен Атанасов
Костадинов, Плевен, ул. Ресен 8А, чрез адвокат
Валя Петкова.
Четвърто гражданско отделение, 000712/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 32/2008 по описа на Окръжен съд Шумен,
подадена от Деница Искренова Асенова лично и
със съгласието на Ваня Рупчева Хасан, София,
ул. Ген. Гурко 16, офис 108, чрез адвокат Надя
Кисьова, срещу Ибрахим Хасан Хасан със съдебен
адрес Шумен, ул. Съединение 119 А, ет. 3, ап. 1,
чрез адвокат М. Върбанова и страна Дирекция
„Социално подпомагане“, Шумен, ул. Съединение 107.
Четвърто гражданско отделение, 000813/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 499/2008 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от ЕТ Миннет Пашова
Демирова с фирма „Габриела – 63 – Миннет
Демирова“, Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 73, вх. В,
ет. 2, ап. 5, срещу Община Плевен.
НА 12.V.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000539/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
590/2005 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Франческо Бонеки чрез адвокат Димитър Горанов, София, бул. Македония 2; Корнелия Бонеки
чрез адвокат Д. Горанов, София, бул. Македония
2; Джузепе Джирарди чрез адвокат Д. Горанов,
София, бул. Македония 2; Силвана Джирарди
чрез адвокат Д. Горанов, София, бул. Македония
2; Мария Луиза Джирарди чрез адвокат Д. Горанов, София, бул. Македония 2; Лучана Пиати
чрез адвокат Д. Горанов, София, бул. Македония
2; Валентина Пиати чрез адвокат Д. Горанов,
София, бул. Македония 2; Мария Луиза Бреанца
чрез адвокат Д. Горанов, София, бул. Македония
2; Антонела Бреанца чрез адвокат Д. Горанов,
София, бул. Македония 2; Ана Мария Игнасия
Инграсия Берноки чрез адвокат Добромир Грозев,
София, ул. Антим І, бл. 2, вх. В, ап. 68; Никола
Марко Берноки чрез адвокат Грозев, София,
ул. Антим І, бл. 2, вх. В, ап. 68; Ералдо Антонио
Берноки чрез адвокат Грозев, София, ул. Антим І,
бл. 2, вх. В, ап. 68; Дебора Рафиела Берноки чрез
адвокат Грозев, София, ул. Антим І, бл. 2, вх. В,
ап. 68; Антонио Берноки чрез адвокат Д. Грозев,
София, ул. Антим І, бл. 2, вх. В, ап. 68; Бистра
Иванова Балабанова чрез адвокат Румен Котов,
София, ул. Московска 21; Иван Любомиров Златин чрез адвокат Р. Котов, София, ул. Московска
21; Цветанка Иванова Балабанова чрез адвокат
Котов, Софи я, ул. Московска 21; Владимир
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Любомиров Златин чрез адвокат Котов, София,
ул. Московска 21; Елена Стефанова Младжова
чрез адвокат Котов, София, ул. Московска 21;
„Мездратекст“ – ЕООД, чрез адвокат Радослав
Тонев, София, ул. Лавеле 38, ет. 1, ап. 4.
Първо гражданско отделение, 000700/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 425/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Ахмед Асанов Болгуров
чрез адвокат Ирина Пелтекова, гр. Гоце Делчев,
ул. Георги Раковски 7; Найле Акифова Болгурова
чрез адвокат Ирина Пелтекова, гр. Гоце Делчев,
ул. Г. Раковски 7, срещу Иван Атанасов Терзиев,
гр. Гоце Делчев, ул. Петър Сарафов 30; Виолина
Атанасова Терзиева, гр. Гоце Делчев, ул. Петър
Сарафов 30.
Първо гражданско отделение, 000749/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3158/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Неда Юрий Василева чрез адвокат
Симеон Миков, София, ул. Димитър Трайкович 1,
вх. В, ет. 1, ап. 1, срещу Неди Илиев Цекулов чрез
адвокат Дашина, София, ул. Три уши 2; Донка
Илиева Дамянова, София, ж.к. Гоце Делчев, бл.
259, вх. И, ет. 3, ап. 104.
Първо гражданско отделение, 001151/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 355/2009 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Добри Петров Стоянов, с.
Чешма, община Златарица, срещу Роза Петрова
Стойкова чрез адвокат Мария Стоянова, Горна
Оряховица, ул. Отец Паисий Хилендарски 11.
Първо гражданско отделение, 001208/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 221/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Танчи Христева Лозева чрез
адвокат Иван Паунов, Пловдив, бул. 6 септември
158, ет. 1, ап. 2, срещу Община Пловдив, пл. Ст.
Стамболов 1.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000168/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2445/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Йови Кирилов Йовев, Варна, ул. Народни
будители, бл. 77, вх. А, ап. 18, срещу Институт по
хидро- и аеродинамика, Варна, кв. Аспарухово,
ул. Уилям Фруд 1.
Трето гражданско отделение, 000581/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1293/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от ДКЦ І „Света Клементина – Варна“ – ЕООД,
със съдебен адрес Варна, ул. Парижка комуна
2, ет. 2, срещу Друми Вълчев Друмев, Варна,
ул. Велико Христов 16, вх. 1, ет. 5, ап. 13 (сем.
Миленкови).
Трето гражданско отделение, 000599/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 511/2007 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Раиса Александровна Петкова чрез
адвокат М. Пушева, Бургас, ул. Ген. Гурко 18,
ет. 3; Тодор Петков Петков чрез адвокат М.
Пушева, Бургас, ул. Ген. Гурко 18, ет. 3, срещу
СД „Мар – Маркови, Аладжови и сие“, Бургас,
ул. Черноморска 12.
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Трето гражданско отделение, 001169/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
167/2009 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Професионална гимназия по ветеринарна
медицина „Проф. д-р Д. Димов“, Ловеч, срещу
Марийка Танкова Маринова, Ловеч, ж.к. Младост,
бл. 328, вх. Г, ет. 6, ап. 16.
Трето гражданско отделение, 001273/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2125/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Силвия Емилова Атанасова чрез
адвокат Невена Личева, София, ул. Цар Асен 25,
срещу Димитрина Филипова Чапкънова, София,
ж.к. Дианабад, бл. 18, вх. Б, ап. 43.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 000441/2009
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 416/2008 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от Община Белоградчик, ул. Княз
Борис І № 6, срещу Милчо Ванков Иванов чрез
адвокат Ирена Венкова Иванова, АК, Белоградчик, ул. Стара планина 8, вх. А, ап. 2; а) Милчо
Ванков Иванов, с. Чифлици, област Видин, ул. 26,
бл. 67.
Четвърто гражданско отделение, 000476/2009
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 402/2008 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, подадена от Ангелина Добрева
Георгиева, Велико Търново, ул. Стоян Михайловски 3, вх. Б, ет. 4, ап. 12, срещу Пламена
Стойчева Донева чрез адвокат Веселка Илиева
Коева, Велико Търново, ул. България 1; Иван
Минчев Донев чрез адвокат Веселка Илиева
Коева, Велико Търново, ул. България 1.
Четвърто гражданско отделение, 000537/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 626/2008 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от „Ремонт сервиз“ – ЕООД, чрез адвокат Иван Чавдаров, Бургас, ул. Гурко 9, ет. 1,
срещу Петко Колев Панайотов, Карнобат, област
Бургас, ул. Антон Иванов 31; а) Петко Колев
Панайотов чрез адвокат Димитринка Вълева,
БАК, Карнобат, ул. Георги Димитров 6.
Четвърто гражданско отделение, 000682/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2760/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Стефан Бойков Мутафчиев, с.
Първенец, област Пловдив, ул. Антим І № 22; а)
Стефан Бойков Мутафчиев чрез адвокат Гено Василев, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 3, офис
18; „ЕВН България Електроразпределение“ – АД,
Пловдив, ул. Хр. Г. Данов 37.
Четвърто гражданско отделение, 000721/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3913/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Георги Йовчев Михов, съдебен адрес,
София, пл. Македония 1, ет. 8, стая 13 – адвокат
Иван Сотиров, срещу Столична община, София,
ул. Московска 33.
Четвърто гражданско отделение, 000730/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2/2009 по описа на Окръжен съд Видин,
подадена от Община Белоградчик, област Видин,
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ул. Княз Борис І № 6, срещу Надя Петрова Дамянова, Белоградчик, област Видин, ул. Поручик
Дворянов 29А.
Четвърто гражданско отделение, 000827/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1874/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Иван Георгиев Дойчев, Варна, кв.
Владиславово, бл. 214, вх. 7, ет. 9, ап. 221, срещу
„Финском“ – ООД, чрез адвокат Тодорка Рачева,
Варна, бул. Сливница 98, вх. 2, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 001405/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 350/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Александър Методиев Сандов, София,
ул. Поп Богомил 18; а) Александър Методиев
Сандов чрез адвокат Нели Виодорова, София,
област София-град, ул. Лавеле 30, ет. 2, ап. 13,
срещу Пламен Емилов Чунов, София, област София-град, ул. Цар Асен 10, ет. 4, ап. 7 – адвокат
Иван Вулджев.
Четвърто гражданско отделение, 000413/2010
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
18/2009 по описа на Камара на ЧСИ, подадена
от ЧСИ Иван Карапанчев, Плевен, ул. Дойран
154, ет. 2, срещу Камара на частните съдебни
изпълнители, София, ул. Пиротска 7, ет. 4.
НА 13.V.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000727/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
856/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Муалла Мюезиноглу чрез адвокат
Самуилов, Момчилград, ул. Гюмюрджинска 31;
Мюжкан Болелли чрез адвокат Самуилов, Момчилград, ул. Гюмюрджинска 31, срещу Общинска
служба „Земеделие и гори“, с. Струмяни, област
Благоевград; Община Струмяни, с. Струмяни.
Първо гражданско отделение, 005059/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
192/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Александър Кръстев Савов, Смолян,
ул. Кокиче 1, ап. 3, срещу Никола Лазаров Михайлов, Смолян, ул. Хан Аспарух 7, бл. 44, вх. Б.
Първо гражданско отделение, 000403/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 250/2008 по описа на Окръжен съд Стара
Загора, подадена от Окръжен съюз на трудовопроизводителните кооперации – Стара Загора,
ул. Свети Княз Борис 100; Марийка Енева Славова, Казанлък, ул. Отец Паисий Хилендарски 22,
ет. 3, ап. 7, и трето лице „Би Контрол“ – ЕООД,
Габрово, кв. Бойката, Северна индустриална зона;
ТПК „Единство“, Габрово, ул. Васил Левски 16.
Първо гражданско отделение, 001142/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
417/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Мария Николова Ковачева, Пловдив,
ул. Густав Вайганд 4, срещу Държавно лесничейство, Чепеларе, област Смолян; Регионално
управление на горите – Смолян, ул. Първи май 2;
Общинска служба „Земеделие и гори“ – Чепеларе,
област Смолян, ул. Мурджовска 1А.

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

Първо гражданско отделение, 001475/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
577/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Атанас Георгиев Илиев чрез адвокат Генова,
Варна, ул. Александър Пушкин 24, ет. 2, срещу
Мария Жекова Атанасова чрез адвокат Рачева,
Варна, ул. Марко Балабанов 18; Живко Цонев
Георгиев чрез адвокат Рачева, Варна, ул. Марко
Балабанов 18; Диана Цонева Георгиева чрез
адвокат Рачева, Варна, ул. Марко Балабанов 18.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000155/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
345/2007 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Васил Петков Бояджиев, Варна, ул. Под
игото, бл. 26, вх. В, ап. 49; Траяна Димитрова
Бояджиева, София, ул. Юрий Венелин 10; Полина
Делянова Бояджиева, София, ул. Юрий Венелин
10, срещу Краю Мирчев Краев, с. Горна Желязна,
община Троян; Йонка Краева Краева, с. Горна
Желязна, община Троян.
Второ гражданско отделение, 000353/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 416/2008 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Корнелия Тодорова Вузева чрез адвокат Петър Зафиров със съдебен адрес Бургас,
ул. Генерал Гурко 53, срещу Общинска служба
„Земеделие“, Созопол, ул. Аполония 31, ет. 2;
Община Созопол, пл. Хан Крум 2.
Второ гражданско отделение, 000381/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 688/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Алиосман Салих Севинч, гр.
Сърница, област Пазарджик, ул. Христо Ботев 2,
срещу Общинска служба „Земеделие“ – Батак, пл.
Освобождение 5; Община Батак, пл. Освобождение 5; Регионална дирекция по горите – Пазарджик, бул. Ал. Стамболийски 50; Държавно
ловно стопанство „Широка поляна“, гр. Батак,
м. Широка поляна.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 002636/2008
по описа на първо гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 758/2007 по описа на Окръжен съд
Сливен, подадена от Станимир Цонев Драганов,
Сливен, ул. Иван Александър 16; Цоньо Ганчев
Драганов, Сливен, ул. Иван А лександър 16;
„Монолит“ – ООД, Сливен, ул. Гогол 23, срещу
Георги Михайлов Михнев, Сливен, ул. Драган
Цанков 4; Румен Михайлов Михнев, Сливен,
ул. Драган Цанков 4.
Трето гражданско отделение, 001077/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
202/2009 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Ваня Христова Николова чрез
адвокат Пламена Гаджонова, Горна Оряховица,
ул. Вичо Грънчаров 11 А, срещу СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Златарица, ул. Д. Палев 3 – 5.
Трето гражданско отделение, 001083/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
535/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Симеон Христов Памуклийски чрез

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

адвокат Росен Кацарски, Благоевград, ул. Д-р
Христо Татарчев 36, ет. 1, срещу Лиляна Димитрова Памуклийска, Петрич, ул. Георги Бенковски
9А; Васил Йерусалимов Кочев, Петрич, ж.к. Самуил, бл. 41, ет. 4, ап. 12; Камелия Любомирова
Кочева, Петрич, ж.к. Самуил, бл. 41, ет. 4, ап. 12.
Трето гражданско отделение, 001170/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
595/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Иванчо Дамянов Григоров чрез адвокат
Евгени Христов, София, бул. Христо Ботев 59,
ет. 4, ап. 11, срещу „Монтажи“ – ЕАД, София,
ул. 165 № 3; Михалчо Йовев Рачев чрез адвокат
Веселинка Алексиева, Варна, бул. Владислав
Варненчик 61, ет. 3, офис 31; Йонка Лилова Рачева чрез адвокат Веселинка Алексиева, Варна,
бул. Владислав Варненчик 61, ет. 3, офис 31.
Трето гражданско отделение, 001228/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
61/2009 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от „Търговска лига – Национален аптечен
център“ – АД, София, ж.к. Дианабад, бул. Г. М.
Димитров 1, срещу Ваня Петрова Ковачева-Мирочник, Плевен, ул. Пирин 8.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 004549/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 177/2008 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от Никола Иванов Симеонов чрез адвокат Георги Младенов със съдебен адрес Русе,
бул. Цар Освободител 36, вх. А, ет. 3, кантора
13, срещу Ивелина Радкова Радославова чрез
адвокат Катина Христова със съдебен адрес Русе,
ул. Александровска 71.
Четвърто гражданско отделение, 004618/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
237/2008 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от Мими Михайлова Вълкова чрез адвокат
Мими Христова, Ямбол, ул. Жорж Папазов 14,
кантора 507, срещу Димитър Стефанов Бояджиев
чрез адвокат Алдинова, Ямбол, ж.к. Зорница, бл.
5, вх. Б, ет. 3, ап. 15.
Четвърто гражданско отделение, 000021/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 191/2008 по описа на Окръжен съд Габрово,
подадена от Живко Атанасов Куртев чрез адвокат
Николай Стойнов със съдебен адрес Габрово,
ул. Найден Геров 22, срещу Петър Тотев Петров
с фирма ЕТ „Проектстрой – Петър Петров“,
Габрово, ул. Неофит Рилски 33.
Четвърто гражданско отделение, 000113/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 593/2008 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Светла Красимирова Илиева чрез
адвокат Здравко Тончев, Плевен, ул. Димитър
Константинов 39, вх. А, ет. 3, ап. 6, срещу поделение 22160, Плевен, ул. Ген. Владимир Вазов
2; поделение 26140, Плевен, ул. Ген. Владимир
Вазов 2.
Четвърто гражданско отделение, 000140/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1719/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Оперно-филхармонично дружество – Пловдив, със съдебен адрес Пловдив, пл.
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Централен 1, срещу Румен Николов Градинаров
чрез адвокат Сиракова със съдебен адрес Пловдив, бул. Шести септември 146.
Четвърто гражданско отделение, 000101/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 669/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Мая Людмилова Куртева със
съдебен адрес София, бул. Драган Цанков 23,
вх. А, ет. 2, чрез адвокат Красимира Иванова;
Василиос Христос Бакалис със съдебен адрес
София, бул. Витоша 90, ет. 6, офис 7, чрез адвокат
Зорница Гъркова; 2а) Василиос Христос Бакалис
със съдебен адрес София, бул. Цар Борис ІІІ
№ 86 – 90, вх. Б, ет. 1, ап. 1, и контролираща
страна Дирекция „Социално подпомагане“, Русе,
ул. Ангел Кънчев 1, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 000187/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 668/2009 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от Иван Георгиев Вълков, гр. Две могили, ул. Тодор Каблешков 20, срещу Регионален
инспекторат по образованието, Русе, ул. Църковна
независимост 18.
Четвърто гражданско отделение, 000195/2010
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
933/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Иван Стоянов Коларов чрез адвокат Искра
Иванова със съдебен адрес Русе, ул. Църковна
независимост 18, срещу Илийчо Бянов Николов,
с. Щръклево, област Русе, ул. Иван Вазов 17.
Четвърто гражданско отделение, 000241/2010
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
597/2009 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Областна дирекция на МВР, Кюстендил, ул. Цар Освободител 12, срещу Милена
Георгиева Терзийска, с. Слокощица, област Кюстендил, ул. Марин Дринов 10.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 000679/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
25/2009 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от ЗПАД „ДЗИ – Общо застраховане“,
София, с адрес за призоваване Бургас, ул. Стефан
Стамболов 26, срещу Георги Любомиров Марков
със съгласието на своята майка и законен представител Пролетина Георгиева Дейви чрез адвокат
Илияна Ангелова, Бургас, ул. Гурко 11, ет. 2.
Първо търговско отделение, 000710/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1015/2007 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Фюнекс“ – ЕООД, чрез адвокат
Мариела Стайкова, София, ул. Мизия 23, ет. 4;
„Ружие“ – А Д, чрез адвокат Менко Менков,
София, ул. Мизия 23, ет. 4, срещу министъра на
финансите, представляван от Биляна Г. Янева,
София, ул. Г. С. Раковски 102.
Първо търговско отделение, 000824/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
971/2004 по описа на Софийски градски съд, подадена от Никола Янков Георгиев чрез адвокат
Кристиян Янев, София, ул. Граф Игнатиев 23,
ет. 2, ап. 12; Гено Янков Георгиев чрез адвокат
Кристиян Янев, София, ул. Граф Игнатиев 23,
ет. 2, ап. 12, срещу „Средец“ – АД, чрез адвокат
Борис Витанов, София, пл. Славейков 9.
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Първо търговско отделение, 000838/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
805/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от „Пътнически превози“ – ООД, с
управител Петър Дерменджиев, Благоевград,
бул. Св. Димитър Солунски 79, срещу Иван Котев Карабельов, Благоевград, ул. Хайдукови 11.
Първо търговско отделение, 000844/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
245/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЗК „Български имоти“ – АД, с изпълнителни директори Румен Иванов Янчев и
Клаус Мюледер чрез адвокат Йордан Дамянов,
София, ж.к. Иван Вазов, ул. Балша, бл. 8, срещу
Румяна Денева Тодорова чрез адвокат Атанас
Гергов, София, ул. Ивайло 29, ап. 1; Йоанна
Тодорова Иванова чрез адвокат Атанас Гергов,
София, ул. Ивайло 29, ап. 1; Диана Тодорова
Иванова чрез адвокат Атанас Гергов, София,
ул. Ивайло 29, ап. 1.
НА 17.V.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000616/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 484/2008 по описа на Окръжен съд София,
подадена от Павел Асенов Стоянов чрез адвокат
Панчев, Самоков, ул. Подридна 1; Божидар Асенов Стоянов, с. Бреница, област Плевен, ул. Яне
Сандански 9; Свилен Павлов Асенов, Самоков,
ул. Подридна 1, срещу Снежина Щерьова Славчева, София, ж.к. Надежда 3, бл. 319, вх. Б, ет. 8,
ап. 32; Снежина Щерьова Славчева чрез адвокат
Бочев, София, ул. Неофит Рилски 47.
Първо гражданско отделение, 000967/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3734/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Донка Лечева Данева чрез адвокат
Желязков, Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман
81, вх. Юг, ет. 1, срещу Николай Петков Тюркеджиев чрез адвокат Бъчварова, София, ул. Георги
Сава Раковски 127, ет. 3, кантора 334.
Първо гражданско отделение, 001010/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 72/2009 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Ваклин Лозанов Бошнаков чрез адвокат Светлана Николова, Смолян, ул. Бузлуджа
11, ет. 2, офис 8 – 8а, срещу Общинска служба
„Земеделие и гори“, Смолян, бул. България 12;
Държавно лесничейство, Смолян, бул. България
83; Регионална дирекция по горите, Смолян,
ул. Първи май 2.
Първо гражданско отделение, 004277/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 564/2007 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Андрей Костадинов Андреев чрез адвокат Тасков, Бургас, ул. Гурко 7а, ет. 4 – съдебен
адрес; Парашкева Койчева Андреева чрез адвокат Тасков, Бургас, ул. Гурко 7а, ет. 4 – съдебен
адрес, срещу Георги Атанасов Минчев, Созопол,
ул. Рибарска 16; Поля Дарвин Асенова-Минчева,
Созопол, ул. Рибарска 16.
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Първо гражданско отделение, 000572/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
268/2007 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Румен Димитров Кузов, Русе, ул. Александровска 97, вх. Ж, срещу Димитър Цветков Георгиев
чрез адвокат Грета Пенчева, Русе, ул. Александровска 62; Мария Добрева Георгиева чрез адвокат
Гр. Пенчева, Русе, ул. Александровска 62.
Първо гражданско отделение, 000733/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 55/2008 по описа на Окръжен съд Габрово,
подадена от Добринка Иванова Топалова, София, ж.к. Гоце Делчев, ул. Червена роза, бл. 46,
вх. В, ап. 42; Любен Стефанов Топалов, София,
ж.к. Гоце Делчев, ул. Червена роза, бл. 36, вх. В,
ап. 42, срещу Община Габрово, пл. Възраждане 3;
„Терахим 97“ – АД, Габрово, чрез адвокат Стефан
Йорданов Тончев, София, ул. Солунска 38, вх. Б.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000755/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 286/2007 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Халил Салихов Маслев със съдебен
адрес Пловдив, ул. Хан Кубрат 2, ет. 3, адвокат
Михаил Екимджиев, срещу Държавно горско
стопанство, гр. Доспат, и страна държавата,
представлявана от министъра на земеделието и
храните, София, бул. Хр. Ботев 55; Изпълнителна
агенция по горите, София, бул. Хр. Ботев 55.
Второ гражданско отделение, 000350/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
390/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Сашо Димитров Спасов чрез адвокат
Недялка Маргаритова, Смолян, бул. България 3,
хотел „Смолян“, офис 120, срещу Цонка Асенова
Спасова-Костадинова чрез адвокат Иван Апостолов, Бургас, ж.к. Славейков, бл. 12, вх. 7, ап. 14.
Второ гражданско отделение, 000396/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2239/2007 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Румен Истилиянов Кирилов
чрез адвокат Анна Теодосиева със съдебен адрес
София, ул. Света София 8, ет. 3, срещу Министерството на вътрешните работи, София, ул. Шести
септември 29.
Второ гражданско отделение, 000539/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
35/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Галя Тодорова Димитрова чрез адвокат Грета
Пенчева, Русе, ул. Александровска 62, ет. 3, срещу
Ангел Илиев Петков чрез адвокат Ив. Саралиева,
Русе, ул. Коледница 5.
Второ гражданско отделение, 001173/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
236/2009 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Татяна Борисова Масларска, Кюстендил, ул. Синчец 35, срещу Таня Станиславова
Миладинова, Кюстендил, ул. Асен Златаров 35.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 005833/2007 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
959/2006 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Стоянка Георгиева Стойкова, с. Кривина, област
София, ул. Розова градина 7; Мариана Ставрева
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Стойкова, с. Кривина, област София, ул. Розова
градина 7; Цветелина Бориславова Стойкова, с.
Кривина, област София, ул. Розова градина 7,
срещу Манол Борисов Стойков, София, ул. Струга,
бл. 40а, вх. В, ап. 35, ет. 6; Надка Борисова Цвет
кова, София, ул. Академик Никола Обрешков 7,
вх. А, ет. 1, ап. 13; Надка Борисова Цветкова,
София, ж.к. Дружба, бл. 43, вх. В, ет. 1, ап. 38;
Божидар Ставров Стойков, София, Централен
затвор, ЗО Кремиковци, отряд 40 група.
Трето гражданско отделение, 003361/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 285/2007 по описа на Окръжен съд Габрово,
подадена от Минка Иванова Радева чрез адвокат
Баева със съдебен адрес Габрово, ул. Скобелевска
28А; Стеанка Иванова Тотева чрез адвокат Баева със съдебен адрес Габрово, ул. Скобелевска
28А; Пенка Иванова Цочева чрез адвокат Баева
със съдебен адрес Габрово, ул. Скобелевска 28А;
Еленка Иванова Янакиева лично за себе си и като
пълномощник на Марийка Иванова Пехливанова
чрез адвокат Баева със съдебен адрес Габрово,
ул. Скобелевска 28А; Янка Давидкова Генева
чрез адвокат Баева със съдебен адрес Габрово,
ул. Скобелевска 28А; Диана Генчева Терзиева
чрез адвокат Баева със съдебен адрес Габрово,
ул. Скобелевска 28А; Жана Генчева Генева чрез
адвокат Баева със съдебен адрес Габрово, ул. Скобелевска 28А, срещу Тодор Димитров Кавалов,
Габрово, ул. Карамфил 1.
Трето гражданско отделение, 003418/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1004/2007 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Черньо Щерионов Чернев, Поморие,
ул. Княз Борис 86, ет. 1; Яни Щерионов Чернев,
Поморие, ул. Княз Борис 86, ет. 3, срещу Цветелина Петкова Палазова, Плевен, ул. Шейново 3,
вх. Б; Цветелина Петкова Палазова чрез адвокат
Веселин Въндев, Бургас, адвокатска колегия.
Трето гражданско отделение, 000969/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2095/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Сандо Исаев Златков чрез адвокат
Ваня Димитрова, София, ул. Триадица 5Б, ет. 4,
офис 114, срещу „КЗУ Груп“ – ООД, чрез адвокат
М. Попова със съдебен адрес София, ул. Алабин
36, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 000981/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 32/2009 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от Цеца Иванова Ангелова, Монтана,
ул. Марица 1, срещу ЕТ Надежда Сашова Ангелова
с фирма „НН – Ненка Драгомирова – Надежда
Ангелова“, Монтана, ул. Св. Климент Охридски
18; Надежда Сашова Ангелова, Монтана, ж.к.
Пъстрина, бл. 33, вх. Г, ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 000753/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1117/2007 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Георги Константинов
Константинов, Велико Търново, ул. Бачо Киро 3,
вх. В, срещу Йордан Божанов Йорданов, Велико

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

Търново, ул. Др. Цончев 11-Д, зона „В“; Гунка
Колева Константинова, Велико Търново, ул. Бачо
Киро 3, вх. В.
Четвърто гражданско отделение, 001165/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1917/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Еленка Йорданова Христова чрез
адвокат Николай Илиев, София, ул. Фр. Нансен
31, ет. 2, ап. 5, срещу „Крит“ – ЕООД, чрез адвокат Георги Миленов, процесуален представител,
София, ул. Банат 10, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 001238/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 126/2009 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Община Перник чрез пълномощник
адвокат Димитър Манов, Перник, ул. Черешово
топче 2, срещу Ася Георгиева Антонова, Перник,
ул. Стара планина 88.
Четвърто гражданско отделение, 001261/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 481/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Славена Петкова Георгиева със
съдебен адрес София, ул. Неофит Рилски 22 – адвокат Антова; Ангел Каменов Иванов със съдебен
адрес София, ул. Неофит Рилски 22 – адвокат
Антова; Георги Стоянов Коцев със съдебен адрес
София, ул. Неофит Рилски 22 – адвокат Антова;
Славчо Цветков Ралчев със съдебен адрес София,
ул. Неофит Рилски 22 – адвокат Антова; Ерина
Цветкова Иванова със съдебен адрес София,
ул. Неофит Рилски 22 – адвокат Антова; Лиляна Цветкова Ралчева със съдебен адрес София,
ул. Неофит Рилски 22 – адвокат Антова; Венета
Цветкова Димитрова със съдебен адрес София,
ул. Неофит Рилски 22 – адвокат Антова, срещу
Живка Йорданова Митрева, София, кв. Орландовци, ул. Свобода 13.
Четвърто гражданско отделение, 001294/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 95/2009 по описа на Окръжен съд Ямбол,
подадена от Наско Атанасов Биволаров чрез
адвокат Росица Димитрова, Ямбол, адвокатска колегия, срещу Георги Христов Георгиев,
Тополовг рад, област Хасково, ул. Трети март 2;
Златка Станкова Георгиева, Тополовград, област
Хасково, ул. Любен Каравелов 8, и трето лице
Веселин Георгиев Георгиев, Тополовград, област
Хасково, ул. Любен Каравелов 8; Невена Георгиева
Вълкова, Тополовград, област Хасково, ул. Любен
Каравелов 8; Калинка Дечева Биволарова, Тополовград, област Хасково, ул. Оборище 6.
Четвърто гражданско отделение, 001310/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
240/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от „Е. ОН България Мрежи“ – АД, Варна,
ул. Девня 2, срещу Сава Николов Водкаджиев,
гр. Каварна, ул. Хан Тервел 24.
Четвърто гражданско отделение, 001506/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 802/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Слави Кирилов Крашевски, София,
ул. Университетска 10, вх. А, ет. 2, ап. 5, срещу
Министерството на вътрешните работи, София,
ул. 6 септември 29; Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
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Четвърто гражданско отделение, 001526/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2408/2009 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Габриела Асенова Николова чрез
адвокат Галя Горанова, Плевен, ул. Д. Константинов 16, ет. 2; Димитринка Георгиева Русанова
чрез адвокат Галя Горанова, Плевен, ул. Д.
Константинов 16, ет. 2; Веска Миткова Станчева чрез адвокат Галя Горанова, Плевен, ул. Д.
Константинов 16, ет. 2, срещу „Петрол“ – АД,
София, бул. Черни връх 43.
Четвърто гражданско отделение, 001835/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2591/2007 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Георги Николов Марчев, Варна,
бул. Вл. Варненчик 55, ет. 4, офис 2 – адвокат
Ангел Добрев Ангелов, срещу Светлозар Красимиров Кирчев чрез пълномощник Димо Петров,
Варна, ул. Преслав (Вапцаров) 301, ет. 1; София
Николова Кирчева, Варна, ул. Царевец, бл. 9,
вх. Е, ет. 5, ап. 148.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 000706/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
290/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Каучук“ – АД, представлявано от
Велко Ненов Генчев, София, ул. Стефан Караджа
2; „Каучук“ – АД, представлявано от Велко Ненов Генчев чрез адвокат Валентин Карабойчев,
София, ул. Цар Самуил 28, кантора 13, срещу
Иван Гаврилов Славков, Пазарджик, ул. Дойран 2.
Първо търговско отделение, 000780/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
129/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Фирст“ – ООД, с управител Димитър
Добрев Банов, Стара Загора, ул. Кирил и Методий 84; „Фирст“ – ООД, с управител Димитър
Добрев Банов чрез адвокат Снежана Славова,
Пловдив, ул. Парчевич 2, офис 301, срещу „ЕВН
България – Електроразпределение“ – АД, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37.
Първо търговско отделение, 0 0 0851/20 09
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 413/2009 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Куикс – България“ – ООД, представлявано от Ахмед Дехгхани Мехрабади, Варна,
ул. Божур 18, партер; „Куикс – България“ – ООД,
представлявано от Ахмед Дехгхани Мехрабади,
чрез адвокат Мадлен Левон, Варна, ул. Преспа
12, срещу ЕТ Верка Маринова Горанова с фирма
„Вера – 86 – Верка Горанова“, Плевен, ул. Васил
Априлов 49.
НА 18.V.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000286/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
631/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Антония Свободомирова Стратева
чрез адвокат Владимир Златев, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 2 – съдебен адрес; Наталия
Свободомирова Стратева чрез адвокат Владимир
Златев, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 2 – съдебен адрес; Иванка Николова Николова чрез
адвокат Владимир Златев, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 53, ет. 2 – съдебен адрес; Аделина Атанасова Кръстева чрез адвокат Владимир Златев,
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Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 2 – съдебен
адрес, срещу Иван Борисов Шопов чрез адвокат
Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2;
Маргарита Борисова Коева чрез адвокат Ангелов,
Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 000566/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 59/2008 по описа на Окръжен съд Разград,
подадена от Кадише Кадир Топал, с. Белинци,
община Исперих, ул. Осъм 5; Шюкри Кадиров
Топалов, с. Белинци, община Исперих, ул. Осъм
5; Мустафа Иляз Топал, с. Белинци, община Исперих, ул. Осъм 5, срещу Ана Рашкова Вознишка,
Шумен, ул. Цар Асен 16; Евгени Рашков Рашков,
Шумен, ул. Дунав 9.
Първо гражданско отделение, 000754/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 80/2008 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Константин Христов Патроклов чрез
адвокат Отузбирова, Добрич, бул. 25 септември
56, вх. Б, ет. 1, ап. 2, срещу Емил Христов Атанасов, Каварна, ул. А. Захариев (Й. Николова)
5; Янка Христова Патроклова чрез Константин
Патроклов, Каварна, ул. Г. С. Раковски 6; Община
Каварна, ул. Добротица (Г. Димитров) 50.
Първо гражданско отделение, 000768/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 611/2008 по описа на Окръжен съд София,
подадена от Атанас Лозанов Тасков чрез адвокат
Ангелова, Сливница, пл. Съединение 1, ет. 1,
срещу Гюрга Василева Ангелова чрез адвокат
Атанасова, София, ул. Н. Михайлов 7а, ет. 2,
ап. 6; Павлина Лозанова Стоянова, София, ж.к.
Надежда, ул. Мара Белчева 28; Михаилка Михайлова Павлова, София, ж.к. Младост, бл. 101,
вх. 11, ап. 169.
Първо гражданско отделение, 000835/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
291/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Стайка Георгиева Тошева чрез адвокат
Марев, София, ул. Антим І № 55, ап. 10а; Недялка
Тодорова Стаменова чрез адвокат Марев, София,
ул. Антим І № 55, ап. 10а, срещу Институт по
зеленчукови култури „Марица“, Пловдив, представляван от Стойка Петрова Машева, Пловдив,
ул. Брезовско шосе 32; Илия Марков Пиндев,
с. Павелско, община Чепеларе; Димитър Димитров Славов, с. Павелско, община Чепеларе;
Ана Александрова Стойкова, с. Здравец, община
Лъки; Неделя Петрова Александрова, с. Павелско, област Смолян; Атанас Георгиев Шотилов,
с. Павелско, област Смолян; Петър Костадинов
Калайджиев, с. Павелско, област Смолян; Иван
Борисов Тошев, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 21,
вх. А, ет. 3, ап. 7; Николина Борисова Ганева
чрез адвокат Нойков, Пловдив, ул. Парчевич 2,
офис 303; Дафина Борисова Кондакова, Смолян,
ул. Петър Берон 14, вх. Б, ап. 10, ет. 4; Елена
Тодорова Лапавичева чрез адвокат Пищалова,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 48, офис 306.
Първо гражданско отделение, 000919/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6/2009 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Мехмед Ибрахим Сефер чрез адвокат
Николов, Дулово, ул. В. Левски 8, срещу Зюлкяр
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Риза Мюмюн, Дулово, ул. Шуменско шосе 94; Хасан Риза Мюмюн, Дулово, ул. Шуменско шосе 94;
Пембе Сали Али, Дулово, ул. Шуменско шосе 94.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 001145/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
254/2008 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Мария Станева Делийска, Априлци, кв.
Острец, ул. Соколска 36, срещу Христо Георгиев
Събчев, Априлци, кв. Острец, ул. Смолян 12;
Мария Георгиева Събчева, София, ул. Черковна
75, ет. 5, ап. 13; Маргарита Георгиева Гайтанска,
Хисаря, ул. Акация 63; Гергана Христова Иванова, с. Царимир, област Пловдив, ул. Ивайло
1; Маргарита Христова Гаджанова, Пловдив,
ул. Димитър Талев 144.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000251/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1188/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Георги Панайотов Русев, Варна, ж.к.
Възраждане, бл. 6, вх. 3, ап. 57, ет. 4, срещу Михаил
Димитров Филипов, Варна, ж.к. Владиславово,
бл. 17, вх. 1, ап. 6.
Трето гражданско отделение, 000273/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
979/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Щерю Емилов Гъргов чрез адвокат
Филип Рачев със съдебен адрес София, ул. Аксаков 28, ет. 2, срещу Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 000290/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
88/2008 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от „Кодетекс“ – ООД, София, клон Дупница, ул. Орлинска 74, срещу Ирена Николова
Иванова, Дупница, ул. Орлинска 62, вх. Б, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 000941/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
714/2008 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Надя Симеонова Йорданова,
Русе, ул. Гоце Делчев 46, вх. Д; Йордан Стефанов
Йорданов, Русе, ул. Гоце Делчев 46, вх. Д; Камелия Владимирова Йорданова, Русе, ул. Зайчар,
бл. Есперанто, вх. Д, срещу „Максимов“ – ЕООД,
чрез адвокат Людмила Максимова със съдебен
адрес Русе, ул. Църковна независимост 3, ет. 4,
офис 15.
Трето гражданско отделение, 000944/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1996/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Ганчо Николов Тодоров, Пловдив,
бул. Васил Левски 101, ет. 6, ап. 46, срещу „Нелбо
Инженеринг“ – ООД, София, ул. Тинтява 15 – 17.
Трето гражданско отделение, 001134/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
151/2009 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Ася Руменова Радева, с. Лясково, община
Девин, област Смолян, срещу ОУ „Христо Ботев“,
с. Лясково, община Девин, област Смолян.
Трето гражданско отделение, 001360/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1075/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Петко Ненков Налбантов, с. Долна
махала, област Пловдив; Данка Маринова Нал-
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бантова, с. Долна махала, област Пловдив, срещу
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, София, ул. Московска 3, и контролираща страна Министерство на финансите,
София, ул. Г. С. Раковски 102, и страна Агенция
за държавна финансова инспекция, София, чрез
ТД – Пловдив, пл. Централен 1.
Трето гражданско отделение, 001644/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
297/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от ОУ „Никола Вапцаров“ чрез адвокат
Диана Гърдева, Казанлък, ул. Иван Вазов 3, срещу
Нина Димитрова Мълчанова-Мечкарова, Стара
Загора, ул. Цар Калоян 52, ет. 3, ап. 14.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 004249/2008
по описа на първо гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 101/2008 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, подадена от Майкъл (Михран)
Арам Аведисян чрез адвокат Борис Панов, Русе,
ул. Ангел Кънчев 16, ет. 2, ап. 3; Аракси Аведисян Дюлгерова чрез адвокат Борис Панов, Русе,
ул. Ангел Кънчев 16, ет. 2, ап. 3; Луиз Мартин
чрез адвокат Борис Панов, Русе, ул. Ангел Кънчев
16, ет. 2, ап. 3; Майкъл Кеворк Аведисян чрез
адвокат Борис Панов, Русе, ул. Ангел Кънчев
16, ет. 2, ап. 3, срещу „Дунавска коприна“ – АД,
Русе, бул. Трети март 15.
Четвърто гражданско отделение, 000231/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 195/2008 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от ЕТ Илия Димитров Филипов с фирма „Илия Филипов“, Добрич, ул. Независимост
14, офис 306 – чрез адвокат Добрин И. Добрев,
срещу ЕТ Митко Димитров Драгнев с фирма
„Иком – Митко Драгнев“, Добрич, ж.к. Дружба,
бл. 35, вх. В, ап. 7.
Четвърто гражданско отделение, 000328/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1849/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Тенчо Райков Тенев, Пловдив,
ж.к. Тракия, бл. 277, вх. В, ет. 4, ап. 10, срещу
Димитър Николов Кенански, Пловдив, ул. Горно
Броди 12; Атанас Николов Кенански, Пловдив,
ж.к. Тракия, бл. 277, подн. 2, вх. В.
Четвърто гражданско отделение, 000671/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 442/2008 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Йорданка Георгиева Маринова като
законен представител на малолетната Невена Ангелова Богомилова, Варна, ж.к. Трошево, бл. 38,
ул. Младежка, чрез адвокат Станчо Цветков;
Йорданка Георгиева Маринова като законен представител на малолетния Ангел Ангелов Ангелов,
Варна, ж.к. Трошево, бл. 38, ул. Младежка, чрез
адвокат Станчо Цветков; Кръстина Стефанова
Димитрова, Варна, ж.к. Трошево, бл. 38, ул. Младежка, чрез адвокат Станчо Цветков; Богомил
Ангелов Живков, Варна, ж.к. Трошево, бл. 38,
ул. Младежка, чрез адвокат Станчо Цветков,
срещ у „Товаро -разт оварна“ – ЕООД, Варна,
ул. Фредерик Кюри 33, ет. 2, чрез адвокат Бочо
Цветков, и контролираща страна Дирекция „Социално подпомагане“, Девня, ул. Фронтоваци 16,
област Варна.
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Четвърто гражданско отделение, 000679/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2518/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Цветан Начков Радев със съдебен адрес, София, ул. Двадесети април 19, срещу
Комисията за финансов надзор, София, ул. Шар
планина 33.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 000621/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
300/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Нела Кунева Мишова, Чирпан,
ул. Иван Димов 72, област Стара Загора, срещу
Георги Михайлов Георгиев чрез пълномощник
Иван Валентинов Дойчинов с адрес Чирпан,
бул. Георги Димитров 26, офис 1, и трето лице
ЗАД „Алианц България“ – АД, чрез адвокат Ялнъзов с адрес София, ул. Проф. Милко Бичев 2.
Второ търговско отделение, 000645/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
115/2009 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Матеви“ – ЕООД, чрез адвокат
Свилен Радев Торов със служебен адрес София,
ул. Д-р Христо Стамболийски 3, ет. 3, срещу
„Промтур“ – ЕООД, чрез адвокат Георги Цеков
Николов с адрес Добрич, бул. Добруджа 28, ет. 2,
стая 101, и трето лице „Турпром“ – ООД, Добрич,
ул. Двадесет и пети септември 57.
Второ търговско отделение, 000831/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
776/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Елфарма“ – АД, София, ул. Илиянско шосе 16; „Елфарма“ – АД, чрез адвокат
Венелин Гачев, София, ул. Хан Крум 19, срещу
„Юпи фарм“ – ЕООД, в несъстоятелност, със
синдик Йордан Тодоров, София, ул. Постоянство
1, вх. А, ап. 6; ЕТ Николай Тодоров Германов с
фирма „Николай Германов“, София, бул. Патриарх
Евтимий 36А, ет. 3, ап. 20; ЕТ Николай Тодоров
Германов с фирма „Николай Германов“ чрез
адвокат Петя Велчева, София, ул. Славянска 24,
ет. 3, офис 34.
Второ търговско отделение, 000900/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3985/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Цветанка Първанова Георгиева чрез
адвокат Георги Вълков с адрес София, бул. Скобелев 35, ет. 4, ап. 19; Иван Манолов Иванов чрез
адвокат Георги Вълков с адрес София, бул. Скобелев 35, ет. 4, ап. 19, срещу ЗК „Хилдън“ – АД (в
несъстоятелност), със синдик Владимир Дончев,
София, ул. Цар Асен 4.
НА 19.V.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000823/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1930/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Кирил Тодоров Дяков чрез адвокат
Румен Христосков Иванов, Пловдив, бул. Марица
106, срещу Цветана Тодорова Дякова, Пловдив,
ул. Д-р Георги Вълкович 12; Мара Димитрова
Терзиева, Пловдив, ул. Д-р Георги Вълкович 12.
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Първо гражданско отделение, 000680/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1924/2007 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Бойко Здравков Георгиев чрез
адвокат Стефанова, София, ул. Ген. Щ. Атанасов
5, срещу Райна Георгиева Метев чрез адвокат
Илиева, София, ул. Света София 8, ет. 5, офис 9;
Владислав Василев Метев чрез адвокат Илиева,
София, ул. Света София 8, ет. 5, офис 9; Лалю
Василев Метев, София, ул. Георги С. Раковски
122, вх. Б, ап. 17.
Първо гражданско отделение, 000691/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 611/2008 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Нъварт Гарова Мардиросян чрез
адвокат Стоянов, Пловдив, бул. Марица 102,
ет. 4, ап. 8; Надежда Костова Мардиросян чрез
адвокат Стоянов, Пловдив, бул. Марица 102, ет. 4,
ап. 8, срещу Мария Гавраилова Милушева чрез
адвокат Дункова, Асеновград, ул. Ради Овчаров 3;
Георги Борисов Милушев чрез адвокат Дункова,
Асеновград, ул. Ради Овчаров 3.
Първо гражданско отделение, 000896/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 768/2008 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Димитър Василев Томов чрез адвокат Евгений Мосинов, Бургас, ул. Гурко 7а, ет. 4,
срещу Костадин Павлов Димитров, Бургас, кв.
Долно Езерово, ул. Неофит Бозвели 10; Дора
Павлова Костадинова, Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 420, вх. 9; Костадинка Пеева Георгиева,
София, ж.к. Овча купел, бл. 160, вх. Ф; Стоян
Пеев Арабаджиев, Бургас, ж.к. Славейков, бл. 12,
вх. 4; Красимира Стоянова Томова, София, ж.к.
Дружба, бл. 322, вх. 2, ет. 8.
Първо гражданско отделение, 000921/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 436/2005 по описа на Окръжен съд Сливен,
подадена от Община Нова Загора, ул. Петко
Енев 50, срещу ЗПК „Надежда“, с. Езеро, община
Нова Загора.
Първо гражданско отделение, 001069/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2881/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Анета Петрова Василчева чрез
адвокат А. Будакова, Пловдив, ул. 6 септември
161, вх. В, ет. 1, срещу Валентин Георгиев Моллов чрез адвокат Исов, Пловдив, ул. Софроний
Врачански 4, ет. 2, ап. 4.
Първо гражданско отделение, 001199/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1846/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Йорданка Пенова Липчева чрез адвокат Юлияна Боева, Варна, бул. Мария-Луиза
20; Стефан Йорданов Йорданов чрез адвокат
Юл. Боева, Варна, бул. Мария-Луиза 20; Златка
Йорданова Драганова чрез адвокат Юл. Боева,
Варна, бул. Мария-Луиза 20; Пенка Йорданова
Вълчева, Варна, бул. Мария-Луиза 20; Йорданка
Йорданова Дойчева чрез адвокат Юл. Баева, Варна,
бул. Мария-Луиза 20, срещу Атанаска Йорданова
Пеева чрез адвокат Димитър Петров, Варна,
ул. Цар Симеон І № 6А, ет. 1; Липчо Йорданов
Липчев чрез адвокат Димитър Петров, Варна,
ул. Цар Симеон І № 6А, ет. 1.
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Първо гражданско отделение, 001297/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
897/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Стайко Димитров Семерджиев, Асеновград, ул. Шести януари 1, вх. Г, ет. 3, ап. 12,
срещу Антоанета Асенова Гъндева чрез адвокат
Лорита Божидарова, Монтана, АК – Монтана.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000179/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 248/2008 по описа на Окръжен съд Ловеч,
подадена от „Елма“ – АД, Троян, чрез адвокат
Калин Кънчевски, София, ул. Граф Игнатиев
14, ет. 2, срещу Станка Минкова Василева чрез
адвокат Венелин Ангелов, Ловеч, ул. Ангел Кънчев 4; Марийка Минкова Спасовска чрез адвокат
Венелин Ангелов, Ловеч, ул. Ангел Кънчев 4;
Минко Пенчев Нунков чрез адвокат Венелин
Маринов Ангелов, Ловеч, ул. Ангел Кънчев 4;
Тинка Пенчева Нункова чрез адвокат Венелин
Ангелов, Ловеч, ул. Ангел Кънчев 4.
Второ гражданско отделение, 000859/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3014/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Димитрина Тодорова Фърфалова,
Карлово, ул. В. Левски 68, срещу Екатерина Стефанова Мянева, Пловдив, ул. Ген. Д. Николаев 59.
Второ гражданско отделение, 000896/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2596/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Мая Изгревова Шишкова чрез адвокат
Костадинов, Варна, ул. Парижка комуна, бл. 1,
вх. В, срещу Кирил Костадинов Киров, Варна, кв.
Виница, ул. Разлог, бл. 705, вх. Б, ет. 5, ап. 127;
Тодорка Костадинова Василчук, Варна, ул. Лазур
9; Мария Димитрова Алексиева, с. Кичево, област
Варна; Росица Неделчева Бакърджиева, Варна,
ул. Доктор Басанович, бл. 19, вх. В, ет. 6, ап. 17;
Нина Неделчева Иванова, с. Кичево, област Варна;
Костадин Димитров Костадинов, Варна, кв. Виница, ул. Венчан 13; Димитър Любенов Димитров,
Варна, кв. Виница, ул. Мария Бацарова 11; Павел
Любенов Димитров, Варна, кв. Виница, ул. Мария
Бацарова 11; Иванка Николова Панайотова, с.
Кичево, област Варна; Димитра Тодорова Янчева,
Варна, кв. Виница, ул. Св. Прокопий Варненски
6; Живка Тодорова Адамова, Варна, кв. Виница,
ул. Евксиноград 6; Фотина Трънакиева Панайотова, Варна, кв. Виница, ул. Албена 18; Станка
Транакиева Илиева, Варна, кв. Виница, ул. Св.
Димитър Солунски 25; Стоян Тенев Караславов,
София, бул. Янко Сакъзов 9а, ет. 5, ап. 22; Тодорка
Петкова Иванова, Варна, ул. Никола Козлев 26;
Павел Георгиев Иванов, Варна, ул. Никола Козлев
26; Мария Георгиева Иванова, Варна, ул. Никола
Козлев 26; Янка Ангелова Транакиева, Варна,
ул. Цар Борис ІІІ № 68; Кирил Георгиев Киров,
Варна, ул. Цар Борис ІІІ № 68; Тодор Георгиев
Киров, Варна, ул. Цар Борис ІІІ № 68.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000227/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
318/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Тина Иванова Бакалска, с. Наре-

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

ченски бани, област Пловдив, ул. Люти дол 17,
срещу Общинска служба по земеделие и гори,
Асеновград, ул. Железарска 5; Държавно лесничейство – Асеновград, ул. Ал. Стамболийски
25; Районно управление на горите – Пловдив,
бул. Санкт Петербург 57.
Трето гражданско отделение, 001322/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 390/2009 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от Антоанета Ангелова Ковачева, Русе,
ул. Драма 15, срещу „Брандсмайл“ – ООД, чрез
адвокат Димитър Роев, Русе, ул. Любомир Пип
ков 4, вх. 1, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 000621/2009
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 576/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Асен Спасов Спасов чрез
адвокат Иван Николов Църцаров, Пазарджик,
ул. Хан Омуртаг 2, ет. 2, срещу Димитър Илиев
Фирков, Пазарджик, ул. Пловдивска 62, ет. 9,
ап. 45; а) Димитър Илиев Фирков чрез адвокат Татяна Георгиева Захова, АК – Пазарджик,
ул. Цар Самуил 28, кантора 16; Иван Христов
Тахтаков чрез адвокат Татяна Георгиева Захова,
АК – Пазарджик, ул. Цар Самуил 28, кантора 16;
а) Иван Христов Тахтаков, София, ул. 6 септември
3, вх. 2, ет. 1, ап. 1; Невена Спасова Фиркова,
Пазарджик, ул. Пловдивска 62, ет. 9, ап. 45.
Четвърто гражданско отделение, 000457/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 805/2008 по описа на Окръжен съд София,
подадена от Параскева Борисова Цветанова, София, ул. Иван Чушков 5, срещу Георги Димитров
Везев чрез адвокат Иван Петров Минков, САК,
София, бул. Христо Смирненски 14, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 000544/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2586/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Министерството на образованието
и науката, София, бул. Княз Дондуков 2А, срещу
Александър Петков Лакюрски със съдебен адрес
София, ул. Лавеле 16, ет. 7, кантора 710 – адвокат
Иван Стоилов Цицелков, САК.
Четвърто гражданско отделение, 000720/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
8/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Яна Георгиева Михайлова, с. Николово, област
Русе, ул. Места1; а) Яна Георгиева Михайлова чрез
адвокат Радослав Гъдев Нецов, Русе, пл. Средец
2, ет. 2, срещу Георги Иванов Василев чрез адвокат Димитър Иванов Роев, Русе, ул. Любомир
Пипков 4, вх. 1, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 000943/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1720/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от Верка Димитрова Златанова,
Самоков, ул. Асен Карастоянов 39; Георги Димитров Златанов, София, ж.к. Лев Толстой, бл. 39,
вх. А, ет. 2, ап. 4, срещу Йордан Иванов Ников,
Самоков, ул. Асен Карастоянов 19, и трето лице
ЗПАД „ДЗИ – Общо застраховане“, София, район
„Средец“, ул. Георги Бенковски 3.
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Четвърто гражданско отделение, 000965/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 388/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Цветан Маринов Върбановски,
Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 331, вх. В, ет. 5, ап. 13,
срещу Община Пловдив – район „Централен“,
Пловдив, ул. Христо Данов 39.
Четвърто гражданско отделение, 001359/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 583/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Донка Младенова Пешева, София,
област София-град, ул. Плевен 4, срещу Агенция
„Митници“, София, област София-град, ул. Георги
С. Раковски 47.
Четвърто гражданско отделение, 001537/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 258/2009 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Донка Станчева Костова,
София, ж.к. Гоце Делчев, ул. Костенски водопад,
бл. 250, вх. А, ет. 3, ап. 5, срещу ЕТ Венцислав
Иванов Боев с фирма „Венцислав Боев“, Павликени, ул. Кирил и Методий 3В; а) ЕТ Венцислав
Иванов Боев с фирма „Венцислав Боев“ чрез
адвокат Христо Маринов Дишев, Павликени,
ул. Стефан Караджа 2.
НА 20.V.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000122/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 584/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Тодор А ндонов Марков, Варна,
ул. Искра 6; Стефка Петкова Андонова, Варна,
ул. Искра 6, срещу Атанас Георгиев Илиев чрез
адвокат Георгиева, Варна, ул. Кирил и Методий
45, вх. А, ет. 6, ап. 15 А.
Първо гражданско отделение, 000198/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
612/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Гео и Го“ – ЕООД, чрез адвокат
Данчев, София, ул. Княз Борис І № 132, ет. 3,
ап. 9, срещу Цветелина Петрова Кирилова чрез
адвокат Карадиамандиева, София, ул. Стефан
Караджа 12, вх. Г.
Първо гражданско отделение, 000278/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
320/2008 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Гергана Петрова Колева чрез адвокат
Недялков, Търговище, ул. Христо Ботев 9 Б, срещу
Сава Стефанов Савов чрез адвокат Конаклиева,
Търговище, ул. Лилия 4, вх. А, ет. 1, кантора 5.
Първо гражданско отделение, 000367/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1587/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Павел Енчев Павлов, Варна, ул. Под игото,
бл. 26, вх. Б, ет. 4, ап. 35, срещу Мара Георгиева
Шулюшева чрез адвокат Стратиева, Варна, ул. Неофит Бозвели 13; Георги Стоянов Димитров чрез
адвокат Стратиева, Варна, ул. Неофит Бозвели
13; Калинка Йорданова Томашевска чрез адвокат
Стратиева, Варна, ул. Неофит Бозвели 13; Стоян
Михайлов Проданов чрез адвокат Стратиева,
Варна, ул. Неофит Бозвели 13; Димитър Стоянов Димитров чрез адвокат Стратиева, Варна,
ул. Неофит Бозвели 13.
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Първо гражданско отделение, 000612/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1814/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Веска Иванова Славкова чрез
адвокат Георгиева, София, ул. Солунска 41, ет. 1;
Марияна Горянова Николова чрез адвокат Георгиева, София, ул. Солунска 41, ет. 1; Виктор
Николов Славов чрез адвокат Георгиева, София,
ул. Солунска 41, ет. 1; Цветомир Николов Славов
чрез адвокат Георгиева, София, ул. Солунска 41,
ет. 1; Славчо Рангелов Младенов чрез адвокат
Георгиева, София, ул. Солунска 41, ет. 1; Христо
Георгиев Кюркчийски чрез адвокат Георгиева,
София, ул. Солунска 41, ет. 1; Елена Георгиева
Вълкова чрез адвокат Георгиева, София, ул. Солунска 41, ет. 1; Елинка Николова Рангелова чрез
адвокат Георгиева, София, ул. Солунска 41, ет. 1,
срещу Регионална дирекция по горите, София,
ул. Аксаков 14; Държавно горско стопанство,
София, ул. Аксаков 14; Общинска служба по земеделие и гори, София, кв. Овча купел, ул. Цар
Борис ІІІ № 136Б.
Първо гражданско отделение, 000917/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1028/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Петър Крумов Палапулов,
Добринище, ул. Хан Аспарух 22, срещу Общинска
служба „Земеделие и гори“, Банско; Държавно
лесничейство, гр. Добринище; Община Банско,
Банско, и страна РУГ – Благоевград.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000411/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 541/2008 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Звездица Фарадинова Мезинева чрез
адвокат Бойко Младенов, Смолян, бул. България
3, офис 112; Захарина Свиленова Хаджийска чрез
адвокат Бойко Младенов, Смолян, бул. България 3, офис 112, срещу Регионална дирекция по
горите – Смолян, ул. Първи май 2; Държавно
горско стопанство – Пампорово, к. к. Пампорово; Общинска служба „Земеделие“ – Смолян,
бул. България 12.
Второ гражданско отделение, 000422/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 597/2008 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Дарина Гочева Тодорова чрез адвокат Николай Киряков със съдебен адрес Добрич,
ул. Д-р Константин Стоилов 5, кантора 8, срещу
Стефко Георгиев Димитров, Добрич, ж.к. Добротица, бл. 22, вх. В, ет. 1, ап. 2.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000801/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1106/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Стоян Иванов Петков чрез адвокат
Иван Сотиров, София, пл. Македония 1, ет. 8,
стая 13, срещу Национална агенция за приходите,
София, бул. Княз Дондуков 52.
Трето гражданско отделение, 001333/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 430/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Красимир Василев Янакиев чрез
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адвокат Марияна Пушева със съдебен адрес
Бургас, ул. Ген. Гурко 18, ет. 3; Министерство на
отбраната, София, ул. Дякон Игнатий 3.
Трето гражданско отделение, 001425/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1175/2003 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Любен Игнатов Ефремов чрез
адвокат Е. Пороминска със съдебен адрес София, бул. Витоша 1А, ет. 4, кантора 446, срещу
„Авиокомпания Балкан“ – АД, в несъстоятелност,
София, ул. Брюксел 1.
Трето гражданско отделение, 001733/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 106/2009 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Димитър Янков Димов чрез адвокат Марияна Пушева, Бургас, ул. Ген. Гурко 18,
ет. 3, срещу Министерство на отбраната, София,
ул. Дякон Игнатий 3.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 004313/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 197/2008 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Владимир Павлинов Павлов, Бургас,
ж.к. Лазур, бл. 124, вх. 1, ет. 2, ап. 4, срещу Мария Костадинова Павлова чрез адвокат Илияна
Павлова със съдебен адрес Бургас, ул. Гурко 11,
ет. 2, и контролираща страна Дирекция „Социално подпомагане“, Бургас.
Четвърто гражданско отделение, 005187/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 590/2007 по описа на Окръжен съд Сливен,
подадена от Ибрям Хамза Османлъ със съдебен
адрес Котел, ул. Проф. Павлов 12, чрез адвокат
Марияна Грунова; Мехмед Хамзов Мехмедов
със съдебен адрес Котел, ул. Проф. Павлов 12,
чрез адвокат Марияна Грунова; Айше Хамза Иса
със съдебен адрес Котел, ул. Проф. Павлов 12,
чрез адвокат Марияна Грунова; Фатме Хамза
Кьойбашъ със съдебен адрес Котел, ул. Проф.
Павлов 12, чрез адвокат Марияна Грунова; Хатче Хамзова Ибрямова със съдебен адрес Котел,
ул. Проф. Павлов 12, чрез адвокат Марияна Грунова; Къймет Хамзова Исова със съдебен адрес
Котел, ул. Проф. Павлов 12, чрез адвокат Марияна Грунова; Мехмед Хасан Хамза със съдебен
адрес Котел, ул. Проф. Павлов 12, чрез адвокат
Марияна Грунова; Андрей Асенов Николов със
съдебен адрес Котел, ул. Проф. Павлов 12, чрез
адвокат Марияна Грунова; Хюсеин Хасан Мехмед
със съдебен адрес Котел, ул. Проф. Павлов 12,
чрез адвокат Марияна Грунова; Радка Христова
Борисова със съдебен адрес Котел, ул. Проф.
Павлов 12, чрез адвокат Марияна Грунова; Айше
Хасанова Онбъшъ със съдебен адрес Котел,
ул. Проф. Павлов 12, чрез адвокат Марияна Грунова; Елиф Мехмедова Онбашиева със съдебен
адрес Котел, ул. Проф. Павлов 12, чрез адвокат
Марияна Грунова; Емине Мехмедова Мехмедова
със съдебен адрес Котел, ул. Проф. Павлов 12,
чрез адвокат Марияна Грунова, срещу Община
Котел, област Сливен.
Четвърто гражданско отделение, 005338/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1716/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
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подадена от Оперно-филхармонично дружество
чрез адвокат Комитов със съдебен адрес Пловдив,
пл. Централен 1, срещу Красимира Димитрова
Стойчева чрез адвокат Е. Сиракова със съдебен
адрес Пловдив, ул. Шести септември 146.
НА 25.V.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 004273/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 640/2007 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Костадинка Христова Кралимаркова чрез адвокат Пюскюлева, Варна, ул. Георги
Бенковски 13, ет. 2; Елена Христова Гичева чрез
адвокат Златев, Варна, бул. Владислав Варненчик
277, ет. 4, ап. 22, срещу Иринка Христова Янева
чрез адвокат Ризов, Варна, ул. Дрин 12; Янчо
Христов Янев, Варна, ул. Васил Друмев 11, ет. 3,
ап. 62; Дечко Ненов Кралимарков чрез адвокат
Пюскюлева, Варна, ул. Георги Бенковски 13, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 000518/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 646/2007 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Веселин Славчев Васев чрез
адвокат Комитова и адвокат Савов, София,
ул. Ген. Паренсов 51, ет. 3; Юлия Петрова Васева
чрез адвокат Комитова и адвокат Савов, София,
ул. Ген. Паренсов 51, ет. 3; Александър Ясенов
Васев чрез адвокат Комитова и адвокат Савов,
София, ул. Ген. Паренсов 51, ет. 3, срещу Константин Петров Въжаров, София, ж.к. Младост,
бл. 22, вх. 3, ет. 8, ап. 72; Иван Петров Въжаров,
София, ж.к. Младост, бл. 22, вх. 3, ет. 8, ап. 72;
Вера Тодорова Въжарова, София, ж.к. Младост,
бл. 22, вх. 3, ет. 8, ап. 72; Даниела Лозанова
Стрелкова, София, бул. Патриарх Евтимий 26.
Първо гражданско отделение, 000819/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1786/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Виолета Стойкова Младенова чрез
адвокат Никушева, София, ул. Любен Каравелов
27, срещу Станислава Веселинова Луджева, София, бул. Ген. Тотлебен 33, ап. 8; Васил Николов
Миланов, София, ж.к. Младост 3, бл. 374, вх. В,
ет. 8, ап. 43; Николай Павлов Георгиев, София,
бул. Ген. Тотлебен 33, ап. 8; Василка Стоименова Стоименова, София, бул. Ген. Тотлебен 33,
ап. 8; Благой Борисов Христов, София, бул. Ген.
Тотлебен 33, ап. 8; Даниел Валентинов Илиев,
София, бул. Ген. Тотлебен 33, ап. 8; Сергей Руменов Луджев, София, бул. Ген. Тотлебен 33, ап. 8;
Зинаида Евгениева Иванова, София, бул. Ген.
Тотлебен 33, ап. 8; Галина Георгиева Костова,
София, бул. Ген. Тотлебен 33, ап. 8; Борис Кирилов
Димитров, София, бул. Ген. Тотлебен 33, ап. 8;
Слава Петрова Илиева, София, бул. Ген. Тотлебен
33, ап. 8; Иван Петров Иванов, София, бул. Ген.
Тотлебен 33, ап. 8; Невена Добрева Божилова,
София, бул. Ген. Тотлебен 33, ап. 8; Деница Любенова Мишева, София, бул. Ген. Тотлебен 33,
ап. 8; Ангел Иванов Иванов, София, бул. Ген.
Тотлебен 33, ап. 8; Борислав Цветков Мишев,
София, бул. Ген. Тотлебен 33, ап. 8; Явор Велинов Илиев, София, бул. Ген. Тотлебен 33, ап. 8;
Йорданка Петрова Григорова, София, бул. Ген.
Тотлебен 33, ап. 8; Албена Кирилова Шушкова,
София, бул. Ген. Тотлебен 33, ап. 8; Снежана

ВЕСТНИК

БРОЙ 25

Кирилова Манолова, София, бул. Ген. Тотлебен
33, ап. 8; Мариета Антонова Попсавова, София,
бул. Ген. Тотлебен 33, ап. 8.
Първо гражданско отделение, 000946/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 899/2008 по описа на Окръжен съд Сливен,
подадена от Стефан Стефанов Шумналиев чрез
адвокат Христова, Сливен, ул. Великокняжевска
38, вх. А, офис 1, срещу Халил Арифов Хасанов,
Сливен, ул. Пушкин 55.
Първо гражданско отделение, 000991/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 875/2008 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Славка Георгиева Чучуганова чрез
адвокат Зидаров, София, ул. Московска 29, вх. 4;
Надка Веселинова Шипочка чрез адвокат Зидаров,
София, ул. Московска 29, вх. 4; Галина Георгиева
Петрова чрез адвокат Зидаров, София, ул. Московска 29, вх. 4; Гинка Стоилова Шипочка чрез
адвокат Зидаров, София, ул. Московска 29, вх. 4;
Михаил Милчев Петров чрез адвокат Зидаров,
София, ул. Московска 29, вх. 4; Силвия Милчева
Китова чрез адвокат Зидаров, София, ул. Московска 29, вх. 4, срещу Александър Симеонов Стоянов
чрез адвокат Кирилов, Перник, ул. Търговска 46,
ет. 1, кантора 8; Гюлка Петрова Чобанска чрез
адвокат Димитрова, Радомир, „Сибанк“, стая 16;
Цветанка Петрова Трендафилова чрез адвокат
Димитрова, Радомир, „Сибанк“, стая 16.
Първо гражданско отделение, 001005/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1781/2005 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Елка Владимирова Клая чрез
адвокат Фиткова, София, ул. Цар Асен 4, срещу
Нелко Стойчев Стойчев чрез адвокат Атанасова,
София, ул. Цар Асен 2Б, ет. 3; Клементина Тодорова Стойчева чрез адвокат Атанасова, София,
ул. Цар Асен 2Б, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 001253/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4023/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Лъчезар Емилов Ризов чрез адвокат
Тороманова, София, ул. Цар Асен 2Б, ет. 2; Борис
Емилов Ризов чрез адвокат Александрова, София,
ул. Цар Асен 2Б, ет. 2, срещу Петя Петрова Георгиева чрез адвокат Алексиев, София, Търговски
дом, ет. 3, кантора 355.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000699/2009 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 427/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Милен Браниславов Аврамов чрез
адвокат Марияна Пушева със съдебен адрес Бургас, ул. Ген. Гурко 18, ет. 3, срещу Министерство
на отбраната, Варна, поделение 32140.
Трето гражданско отделение, 000352/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
373/2008 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Вичо Манев Вичев, Балчик, ул. Иван
Вазов 25, срещу Вилфрид Отто Заиц чрез адвокат
Искра Желева, Добрич, бул. 25 септември 56,
вх. Б, ап. 1.
Трето гражданско отделение, 000388/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 202/2008 по описа на Окръжен съд Мон-
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тана, подадена от Община Бойчиновци, област
Монтана, срещу Валентина Благоева Маркова,
с. Владимирово, област Монтана.
Трето гражданско отделение, 000479/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2336/2007 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Владимир Стефанов Бошнаков,
София, ж.к. Гоце Делчев, ул. Костенски водопад,
бл. 243, вх. Б, ет. 3, ап. 20, срещу Емилия Монева
Цанкова чрез адвокат Надя Хаинбоазка със съдебен адрес София, ул. 20 април 12, ет. 1, ап. 2;
Иван Найденов Хинов, София, ж.к. Борово, бл.
222 Б, вх. Ж, ап. 146.
Трето гражданско отделение, 001052/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3427/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Държавен фонд „Земеделие“,
София, бул. Цар Борис ІІІ № 136, срещу Тихомир
Цоков Тодоров, Ловеч, ул. Съйко Съйчев 13, бл.
Кристал, ет. 6, ап. 23.
Трето гражданско отделение, 001220/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3957/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, София, бул. Цар Освободител
15, срещу Веселин Борисов Михайлов, София,
ж.к. Младост, бл. 432, вх. 1, ап. 4.
Трето гражданско отделение, 001459/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
109/2009 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Илонка Костадинова Илиева, Дупница, ж.к. Бистрица, бл. 60, ет. 5, ап. 19, срещу
Васил Йорданов Велинов, Дупница, ул. Горица
4, вх. Б, ет. 3, ап. 16.
Трето гражданско отделение, 001504/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
235/2009 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Георги Петров Петров чрез адвокат
Милен Тенев със съдебен адрес Хасково, ул. Добруджа 10Б, ет. 1, срещу Административен регион
„Юг“, поделение на „БТК“ – АД, Пловдив, пл.
Централен 1.
Трето гражданско отделение, 001621/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3173/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Университетската многопрофилна
болница за активно лечение и спешна медицина
„Н.И. Пирогов“, София, бул. Тотлебен 21, срещу
Лилия Петкова Хаджиева, София, ж.к. Хаджи
Димитър, бл. 116, вх. Е, ет. 5, ап. 122.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 000799/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
116/2009 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Синеморец Сънрайз“ – ООД, Бургас, чрез адвокат Владилен Миланов, София,
ул. Врабча 17А, ет. 1, ателие 3, срещу „Дедикейтид
Пропърти Груп“ – ООД, Бургас, ул. Сливница 6.
Второ търговско отделение, 000857/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2377/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Богомил Иванов Кьосев чрез адвокат Петко Кънчев, София, ул. Г. Игнатиев 44,
вх. А, ет. 2, ап. 4, срещу Уалид Гарби, София,
ул. Ломско шосе 1.
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Второ търговско отделение, 000858/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
180/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Мегатрон холдинг груп“ – АД, София, ул. Хаджи Димитър 15, срещу ЗАД „Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа 2; Мирослав
Петров Ергин чрез адвокат Пороминска, София,
бул. Витоша 1а, ет. 4, кантора 446; Тодор Илиев
Танев, с. Целина, област Стара Загора.
Второ търговско отделение, 000897/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1604/2008 по описа на Апелативен съд София,
пода дена о т „С т рои т ел но -п ред п риемаческ и
холдинг“ – ЕООД, София, ул. Буная 8, ет. 4,
срещу „Мегатрон холдинг груп“ – АД, София,
бул. Сливница 429.
Второ търговско отделение, 000923/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
318/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Тера – К“ – ООД, Свиленград,
бул. България 91; „Тера – К“ – ООД, чрез адвокат
Всевдана Овчарова, Хасково, ул. Георги Скрижовски 1, офис 1, срещу ТД „Румис – Абагар“ – ЕООД,
чрез адвокат Кристиян Живков Якимов, Хасково,
ул. Шести септември 9, ет. 2, ап. 6.
Второ търговско отделение, 000965/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
345/2009 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Пепа Йорданова Кожухарова, Горна Оряховица, ул. Н. Петров 6А; Илиян
Антонов Кожухаров, Горна Оряховица, ул. Н.
Петров 6А, срещу ЗК „Български имоти“ – АД,
София, ул. Балша 8.
НА 26.V.2010 Г. ОТ 9 ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000362/2007 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 296/2006 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Катерина Вангелова Ангелова, гр. Св.
Влас, област Бургас, ул. Цар Симеон 19; Василка
Георгиева Василева, Несебър, ул. Струма 11; Димитър Георгиев Вангелов, гр. Св. Влас, ул. Цар
Симеон 42; Николина Георгиева Христова, Несебър, ул. Емона 6; Георги Иванов Вангелов, гр.
Св. Влас, ул. Св.св. Кирил и Методий 10; Неделя
Иванова Япаджиева, Варна, ж.к. Възраждане,
бл. 56, вх. 4, ет. 7; Димитър Иванов Япаджиев,
Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 1, вх. А, ет. 2,
ап. 4; Димитър Иванов Япаджиев чрез адвокат
Ст. Георгиева и Е. Атанасов, Бургас, ул. Патриарх
Евтимий 2, вх. 1, ет. 1; Михаил Иванов Япаджиев, гр. Св. Влас, ул. Изгрев 2, срещу Сюлейман
Хюсеинов Коджаюсуф чрез адвокат Темелкова,
Бургас, пл. Баба Гинка 8; Гюнел Ибрахимов Хюсеинов чрез законния му представител Тензиле
Исуф Караисуф чрез адвокат Темелкова, Бургас,
пл. Баба Гинка 8; Тензиле Исуф Караисуф чрез
адвокат Темелкова, Бургас, пл. Баба Гинка 8, и
трето лице Димитър Иванов Менчев, гр. Св. Влас,
ул. Цар Симеон 7; София Василева Менчева, гр.
Св. Влас, ул. Цар Симеон 7; Славчо Димитров
Менчев, гр. Св. Влас, ул. Цар Симеон 7.
Първо гражданско отделение, 001277/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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96/2009 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Христо Янков Атанасов, Търговище,
ул. Георги Сава Раковски 83; Радка Лелчева Атанасова, Търговище, ул. Георги Сава Раковски 83,
срещу Светлин Господинов Тинчев, Търговище,
кв. Запад, бл. 33, вх. В; Петър Ангелов Господинов, Търговище, ул. Епископ Софроний 14 А;
Свилен Ангелов Тинчев, Търговище, ул. Епископ
Софроний 14 А.
Първо гражданско отделение, 000719/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2911/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Юлиян Петров Събев чрез адвокат
Петко Тодоров, Пловдив, бул. 6 септември 152,
ет. 1, офис 101; Янко Панчев Генчев чрез адвокат
Петко Тодоров, Пловдив, бул. 6 септември 152,
ет. 1, офис 101; Василка Димитрова Младенова
чрез адвокат Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2
Първо гражданско отделение, 001225/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 153/2008 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Стоян Петров Господинов, Перник,
ул. Палма 13А; Венче Петрова Димитрова, с. Люлин, община Перник, ул. Седемнадесета 2, срещу
Иван Александров Чолев, Перник, ул. Шибой 20;
Димитър Александров Чолев, Перник, ул. Шибой
20; Асенка Димитрова Величкова, София, ж.к.
Лозенец, ул. Кораб планина 62.
Първо гражданско отделение, 001348/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 62/2009 по описа на Окръжен съд Ямбол,
подадена от Иван Стойнов Пенев чрез адвокат
Алдинова, Ямбол, ул. Ж. Папазов 14, к. 306, срещу
Жечо Стоянов Стоянов чрез адвокат Стоянкин,
Пловдив, ул. Никола Палаузов 1, ет. 2; Стоянка
Андонова Пенева, гр. Стралджа, област Ямбол,
ул. Димчо Русев 6.
Първо гражданско отделение, 001511/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2568/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Стоянка Недева Георгиева, София, ж.к.
Люлин, бл. 803, вх. Б, ап. 32, срещу Общинска
служба по земеделие, гр. Долни чифлик, област
Варна; Община Бяла, гр. Бяла, област Варна,
ул. Андрей Премянов 29.
Първо гражданско отделение, 001904/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3791/2005 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Зоя Георгиева Занева, София,
ул. Любен Каравелов 35, срещу Василка Георгиева
Манева чрез адвокат Йорданка Матеева, София,
ул. Стефан Караджа 15; Снежана Георгиева Балабанчева чрез адвокат Йорданка Матеева, София,
ул. Стефан Караджа 15; Георги Алексиев Занев
чрез адвокат Й. Матеева, София, ул. Стефан
Караджа 15.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000505/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 506/2008 по описа на Окръжен съд Сливен,
подадена от Ивана Видева Христова, Сливен,
ул. Братя Шкорпил 4А; Щилян Ничев Христов,
Сливен, бул. Тракия 75Д, срещу Виолета Герганова
Герганова, Сливен, ж.к. Дружба бл. 1, вх. Г, ап. 9.
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Трето гражданско отделение, 000692/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1480/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Василка Димитрова Младенова,
Пловдив, ул. Стефан Веркович 8; Мирослав Атанасов Стамов, Пловдив, ул. Княз Александър № І
7, срещу Борис Павлов Гърнев чрез адвокат Иво
Бояджиев, Пловдив, ул. Четвърти януари 34А;
Иван Павлов Гърнев чрез адвокат Иво Бояджиев, Пловдив, ул. Четвърти януари 34А; Цветанка
Христова Василева чрез адвокат Иво Бояджиев,
Пловдив, ул. Четвърти януари 34А; Стефанина
Славчева Струнчева-Монева чрез адвокат Иво
Бояджиев, Пловдив, ул. Четвърти януари 34А;
Ивета Петрова Крапчева-Маринова чрез адвокат
Веселин Бояджиев, Пловдив, ул. Виктор Юго
14А, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 000844/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
236/2008 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Стоян Иванов Николов чрез адвокат
М. Милев, Бургас, ул. Ал. Константинов 8, ет. 1,
срещу Агатоники Николаос Николаидис чрез
адвокат Хр. Спиров, Бургас, ул. Гурко 9, ет. 1.
Второ търговско отделение
Второ т ърговско отделение, 0 0 0818/20 09
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2446/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Валкомерс“ – ООД, София,
бул. Александър Стамболийски 233, ет. 8, ап. 8;
„Валкомерс“ – ООД, чрез адвокат Петя Койкова,
София, ул. Цар Асен 69, ап. 5, срещу „Хидрострой“ – АД, София, ул. Цар Симеон 200.
Второ търговско отделение, 000849/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1014/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Анка Запрянова Борисова, с. Гелеменово, област Пазарджик; Анка Запрянова
Борисова чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък,
ул. Паисий Хилендарски 33, срещу Застрахователно акционерно дружество „Булстрад“ – АД,
София, ул. Позитано 5.
Второ търговско отделение, 000860/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
316/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Диома трейд“ – ООД, Казанлък,
ул. Граф Игнатиев 13; „Диома трейд“ – ООД,
чрез адвокат Кина Лисичкова, Стара Загора,
ул. Захари Княжевски 83, ет. 1, ап. 2, срещу
Атом Шахоян чрез адвокат Борислав Златанов,
Пловдив, ул. Ламартин 2, офис 1.
Второ търговско отделение, 000885/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
734/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Десислав Георгиев Славчев, София,
кв. Бистрица, ул. Хризантема 2; Десислав Георгиев Славчев чрез адвокат Радомир Доросиев,
София, бул. Витоша 1А, ет. 3, кантора 313; „ЧЕЗ
Електроразпределение България“ – АД, София,
ул. Цар Симеон 330.
Второ т ърговско отделение, 0 0 0911/20 09
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 24/2009 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от „Обединена българска
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банка“ – АД, София, пл. Св. София 5, срещу „Натали – 93“ – ЕООД, чрез адвокат Румен Петков,
Пазарджик, ул. Александър Стамболийски 25.
Второ търговско отделение, 000935/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
659/2009 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Метал Агро Сервиз Трейдинг“ – ЕООД,
чрез адвокат Румяна Спасова, София, ул. Мизия
23, ет. 4; „Метал Агро Сервиз Трейдинг“ – ЕООД,
София, ул. Самоков 66, срещу Митко Николаев
Бузов, София, ул. Балканджи Йово 32а; Митко
Николаев Бузов чрез адвокат Петър Божков,
София, ул. Верила 1.
Второ търговско отделение, 000952/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
441/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Агенцията за следприватизационен
контрол, София, бул. Г.М. Димитров 52А, срещу
„Бен Дъш тиджарет ве денизджилик аноним
ширкети“, Турция.
НА 27.V.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000151/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1437/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Димо Йорданов Чолаков чрез адвокат
Бъчварова, Варна, ул. Драгоман 25, срещу държавата чрез министъра на регионалното развитие
и благоустройството, София, ул. Св.св.. Кирил и
Методий 17 – 19.
Първо гражданско отделение, 000160/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
180/2008 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Валентина Начева Георгиева, Добрич,
ул. Екзарх Йосиф І № 8, вх. А, ет. 3, ап. 6; Борислав
Радев Георгиев, Добрич, ул. Екзарх Йосиф І № 8,
вх. А, ет. 3, ап. 6, срещу Начо Василев Петков
чрез адвокат Митев, Добрич, ул. Независимост
14, офис 504.
Първо гражданско отделение, 000360/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1206/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Жека Тенева Донева чрез адвокат
Шейтанова, Варна, ул. Драган Цанков 25; Дончо Маринов Донев чрез адвокат Пасев, Варна,
ул. Проф. Фр. Жолио-Кюри 48, ет. 1, ап. 1 А, срещу
Сийка Димова Минева чрез адвокат Стратиева,
Варна, ул. Неофит Бозвели 13; Христо Димов Кехайов чрез адвокат Стратиева, Варна, ул. Неофит
Бозвели 13; Стоян Димов Кехайов чрез адвокат
Стратиев, Варна, ул. Неофит Бозвели 13.
Първо гражданско отделение, 000715/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1287/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Велико Костадинов Желев, Варна,
ул. Галата 27; Пенка Делчева Желева, Варна,
ул. Галата 27, срещу 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;
Димитра Илиева Маркова чрез адвокат Костов,
Варна, ул. Страхил войвода 22, ап. 21; Зойка Георгиева Неделчева чрез адвокат Костов, Варна,
ул. Страхил войвода 22, ап. 21.
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Първо гражданско отделение, 000840/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
589/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Фатме Хюсеин Мехмедкейе чрез адвокат
Младенов, Смолян, бул. България 3, срещу ОС
„Земеделие и гори“, с. Баните; Държавно лесничейство – с. Славейно, област Смолян; Община
Баните, с. Баните, област Смолян; Регионално
управление на горите, Смолян, ул. Първи май 2.
Първо гражданско отделение, 001011/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 763/2008 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от „Строителна механизация“ – ЕАД,
Димитровград, ул. Хасковско шосе 1, срещу
„Вестони“ – ЕООД, София, ж.к. Сухата река,
бл. 13, вх. Г, ап. 6; „Сили тур“ – ЕООД, Бургас,
ж.к. Братя Миладинови, бл. 33, вх. 2, ет. 7, ап. 35;
Станка Димитрова Цветкова, Ахтопол, ул. Черно
море 9; Димитър Панайотов Цветков, Ахтопол,
ул. Черно море 9; Георги Димов Кутиев, Ахтопол,
ул. Черно море 9; Екатерина Димова Кутиева,
Ахтопол, ул. Черно море 11; Костадин Димов
Кутиев, Ахтопол, ул. Черно море 11; Милка Костадинова Цветкова, Ахтопол, ул. М. Герджиков
2; Димитър Тодоров Цветков, Варна, ул. Бодвис
28, вх. А, ет. 3, ап. 29; Костадин Тодоров Цветков,
Ахтопол, ул. М. Герджиков 2.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000470/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1068/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Софийски имоти“ – ЕАД, София,
ул. Ген. Гурко 12, ет. 6, срещу Мичъл Глодовски
чрез адвокат Йосиф Герон, София, ул. Искър 16,
вх. Б, ет. 3; Столична община, София, ул. Московска 33.
Второ гражданско отделение, 000474/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 621/2008 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Община Шабла чрез адвокат Теню
Атанасов Тенев със съдебен адрес Добрич, ул. Д-р
К. Стоилов 5, ет. 1, кантора 4, срещу Мюрсел
Хюсеин Ибрям, Добрич, ул. Аврора 39; Ивелин
Христов Маринов, Добрич, ул. Чайка 32; Общинска служба „Земеделие“ – гр. Шабла, област
Добрич, ул. Равно поле 35.
Второ гражданско отделение, 000500/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 123/2007 по описа на Окръжен съд Видин,
подадена от Венера Цанова Иванова, Видин,
ул. Кокошевец 6, ет. 2; Милчо Веков Иванов,
Видин, ул. Кокошевец 6, ет. 2, срещу Веселин
Петков Вълчев, Видин, ул. Кокошевец 6, ет. 1.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000342/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1308/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Евгени Николаев Николов чрез адвокат Марияна Пушева със съдебен адрес Бургас,
ул. Ген. Гурко 18, ет. 3, срещу Министерство на
отбраната, поделение 38090, Варна.
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Трето гражданско отделение, 000706/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1714/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Живко Николаев Георгиев чрез адвокат
Марияна Пушева, Бургас, ул. Ген. Гурко 18, ет. 3,
срещу Министерство на отбраната, поделение
38090, Варна.
Трето гражданско отделение, 001264/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 412/2009 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Ралица Петева Русева, Плевен, ж.к.
Сторгозия, бл. 31, вх. А, ет. 8, ап. 24, срещу Вик
тор Парашкевов Цанов чрез адвокат Димитър
Димитров, Плевен, ул. Бъкстон 5, ет. 2, офис 5, и
страна Дирекция „Социално подпомагане“ – отдел „Закрила на детето“, Плевен; Дирекция „Социално подпомагане“ – отдел „Закрила на детето“,
гр. Долна Митрополия, ул. Цаню Матев 5.
Трето гражданско отделение, 001299/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
913/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Йордан Колев Бонев, София, ул. Силиврия
19, вх. Б, ет. 1, ап. 3, срещу Областна дирекция
„Полиция“, Бургас, ул. Христо Ботев 46.
Трето гражданско отделение, 001358/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
278/2009 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Община Перник, пл. Св. Иван Рилски
1А, срещу Боян Кирилов Боянов чрез адвокат
Светлана Нейкова, София, ул. 20 април 19.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 003977/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2470/2007 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Мария Михайлова Вълкова чрез
адвокат Станко Станев със съдебен адрес Варна,
ул. Котел 4, срещу Янка Славова Орманова чрез
адвокат Мина Вълева, Варна, бул. Съборни 22,
ет. 3, офис 18.
Четвърто гражданско отделение, 005129/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
686/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Митра Димитрова Овчарова чрез
адвокат Ирина Пелтекова, гр. Гоце Делчев, ул. Г.
Раковски 7; Димитър Любенов Овчаров чрез адвокат Ирина Пелтекова, гр. Гоце Делчев, ул. Г.
Раковски 7; Бойка Любенова Полимерова чрез
адвокат Ирина Пелтекова, гр. Гоце Делчев, ул. Г.
Раковски 7; Иван Любенов Овчаров чрез адвокат
Ирина Пелтекова, гр. Гоце Делчев, ул. Г. Раковски 7, срещу Иван Николов Илчев, с. Огняново,
област Благоевград; Бойка Георгиева Илчева, с.
Огняново, област Благоевград.
Четвърто гражданско отделение, 000189/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2353/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Оперно-филхармонично дружество“
със съдебен адрес Пловдив, пл. Централен 1,
срещу Соня Белон Манукян чрез адвокат Елена
Сиракова със съдебен адрес Пловдив, бул. Шести
септември 146; Министерство на културата, София,
бул. Александър Стамболийски 17.
Четвърто гражданско отделение, 000342/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 585/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Валентин Страхилов Вачев, Варна,
ул. Георги Живков 40, срещу „Пристанище Вар
на“ – ЕАД, Варна, пл. Славейков 1.
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Четвърто гражданско отделение, 000363/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1371/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Фидана Спасова Илиева,
Благоевград, ул. Хр. Ценин 2, ет. 3, ап. 5; Васил
Йорданов Илиев, Благоевград, ул. Хр. Ценин 2,
ет. 3, ап. 5, срещу Лъчезар Христов Манов, Благоевград, ул. Стефан Караджа 10; Янко Христов
Манов, Благоевград, ул. Стефан Караджа 10.
НА 31.V.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000944/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
674/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Еленка Йорданова Бучова, Дупница,
ул. Бачо Киро, бл. 5, вх. Б, ап. 2, ет. 1, срещу
Благой Димитров Митрев, с. Струмяни, област
Благоевград; Вангелия Димитрова Митрева, с.
Струмяни, област Благоевград; Николина Тодорова Бялкова, с. Струмяни, област Благоевград;
Димитър Апостолов Бялков, с. Струмяни, област
Благоевград.
Първо гражданско отделение, 001048/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
108/2009 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Областен управител на област
Велико Търново, Велико Търново, пл. Център
2; държавата чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Св.св.
Кирил и Методий 17 – 19, срещу Йорданка Петкова
Баръмова, Велико Търново, бул. България 26А;
Мария Стефанова Тевекелева, с. Палици, област
Велико Търново; Красимира Йорданова Гълабова, с. Палици, област Велико Търново; Христо
Йорданов Тевекелев, гр. Елена, ул. Самуилец 13.
Първо гражданско отделение, 001518/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5285/2007 по описа на 4 г.о. на ВКС, подадена от
Надка Велкова Огнянова, София, кв. Княжево,
ул. Морени 26, срещу Живка Александрова Дакова чрез адвокат Бешкова, София, ул. Алабин
50; Феврония Александрова Кутева чрез адвокат
Бешкова, София, ул. Алабин 50; Владимир Асенов
Огнянов, София, кв. Княжево, ул. Морени 26.
Първо гражданско отделение, 000797/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1614/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Цеца Иванова Дянкова, София,
ж.к. Красна поляна 3, бл. 39, вх. А, ет. 9, ап. 35;
Цеца Иванова Данкова чрез адвокат Македони
Бизов, София, ул. Алабин 33, кантора 241 – съдебен адрес, срещу Ваня Петкова Симеонова чрез
адвокат Даниела Никифорова, София, ул. Дамян
Груев 15, ет. 2, ап. 4.
Първо гражданско отделение, 000998/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2126/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Иван Генов Иванов чрез адвокат Петър
Станев, Варна, ул. Ал. Дякович 45, ет. 4 – съдебен
адрес, срещу Живка Тодорова Адамова, Варна,
кв. Виница, ул. Евксиноград 6; Димитра Тодорова Анчева, Варна, кв. Виница, ул. Прокопий
Варненски 6; Форсина Тодорова Кючукова, Вар
на, кв. Виница, ул. Добри Христов 10; Димитра
Тодорова Ясенова, Варна, кв. Виница, ул. Добри
Христов 10.
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Първо гражданско отделение, 001050/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 636/2008 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Георги Велев Георгиев чрез адвокат
Татяна Енчева, Балчик, ул. П. Волов 2, срещу
Община Шабла, гр. Шабла, област Добрич,
ул. Равно поле 35; Общинска служба „Земеделие
и гори“, гр. Шабла, област Добрич.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000626/2009 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 360/2006 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Ваня Рангелова Христова чрез
особения представител адвокат Зарница Никифорова-Копчева, София, ул. Алабин 33, вх. А, офис
335; Вана Рангелова Христова, София, ж.к. Младост 3, бл. 310, вх. 3, ап. 9, срещу Университета
за национално и световно стопанство, София,
Студентски град „Христо Ботев“.
Трето гражданско отделение, 000789/2009 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1199/2008 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Тодоринка Петрова Тодорова,
с. Вардим, община Свищов, срещу ППОК „Трети
март“, с. Вардим, община Свищов.
Трето гражданско отделение, 000465/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
178/2008 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Дом за медико-социални грижи за
деца чрез адвокат Георги Белев със съдебен адрес,
Кърджали, ул. Ангел Кънчев 22, срещу Стефка
Цветанова Стефанова чрез адвокат Павлов, Кърджали, ул. Капитан Петко войвода 82.
Трето гражданско отделение, 001009/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 589/2008 по описа на Окръжен съд Видин,
подадена от „Гипс“ – АД, с. Кошава, област Видин, срещу Милчо Борисов Арсъзов, с. Гъмзово,
област Видин.
Трето гражданско отделение, 001136/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
981/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Кристина Георгиева Тодорова чрез
адвокат Димо Димов, София, ул. Света София
2, ет. 5, срещу София Крумова Попова, София,
бул. Хр. Смирненски 6, ет. 2, ап. 77 – адвокат
Бойка Пенева.
Трето гражданско отделение, 001187/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
109/2009 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от СОУ „Панайот Волов“, Шумен, ул. Съединение 100, срещу Димитринка Николаева
Георгиева чрез адвокат Даниела Русева, Шумен,
ул. Петър Делян 1.
2384
92. – Софийският апелативен съд на основание
§ 2, ал. 4 ПЗР и чл. 281д ГПК (отм.) съобщава,
че в открито съдебно заседание през май 2010 г.
ще се разгледа посоченото по-долу дело:
На 27.V.2010 г. от 9,30 ч.
Гр. дело № 238/2007 по описа на Софийски
апелативен съд, 1 състав, по касационна жалба
срещу решението по гр. д. № 2849/2003 по описа
на Софийски градски съд, подадена от Владимир
Маринов Стойков, гр. Нови Искър, кв. Курило, ул.
Ал. Стамболийски 26, срещу „Ватия“ – АД, София,
кв. Манастирски ливади Б, бл. 65, Евроцентър,
и Траян Маринов Стойков, с. Владо Тричков,
Софийска област.
2421
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 2227/2005 вписва промени
за „Мултрашип Бургас“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала от 5000 лв., на 2 097 700 лв.;
вписва нов учредителен акт.
51563
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 3366/97 вписва промени за
„Дидакта“ – ООД: освобождава като съдружник и
управител Гинка Христова Даварска; вписва промяна в наименованието от „Дидакта“ – ООД, на
„Дидакта“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт.
51564
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 3203/92 вписва промени за „Кораборемонтен завод порт – Бургас“ – АД: вписва
увеличение на капитала от 135 440 на 635 440 лв.
чрез издаване на нови 500 000 акции с номинална
стойност 1 лв.; допуска нов устав.
51565
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 1676/2006 вписва промени за „Медия
инфо“ – ООД: освобождава като съдружник и
управител Милена Христова Атанасова; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала КрасимирДешков
Куцаров; вписва промяна в наименованието от
„Медия инфо“ – ООД, на „Медия инфо“ – ЕООД;
вписва нов адрес на управление – Бургас, ж. к.
Братя Миладинови, бл. 80А, вх. 2, ет. 3, ап. 8;
вписва нов учредителен акт.
51566
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ІХ.2005 г.
по ф. д. № 02965/2005 вписва дружество с ограничена отговорност „Лидер пласт“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж. к.
Славейков, бл. 42, вх. 7, ет. 7, ап. 19, и с предмет
на дейност: производство и монтаж на PVC и
алуминиева дограма, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собствено, софтуеър, хотелиерство, ресторантьорство,
туроператорска дейност, туристическа агентска
дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане и отдаване под наем на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всякакви други сделки, извършването на които не е
забранено от законодателството. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Виктор Иванов Ламбов.
51567
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХІ.2007 г. по ф. д. № 2011/2006 вписва промяна
за „Делта къмпани“ – ООД: заличава като съ-
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дружници Дейл Едуард Де Ваан и Миюки Като;
вписва като съдружници Татяна Господинова
Георгиева и Джони Радо; вписва нов адрес на
управление – Бургас, ул. Александровска 2, ет. 4,
ап. 1; вписва нов дружествен договор.
51568
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04553/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Маргарет“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Трояново,
ул. Георги Бенковски 4, и с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, търговия
с цигари и спиртни напитки след издаването на
съответен лиценз, производство на стоки с цел
продажба, комисионни, спедиционни, складови
лизингови сделки, транспортни сделки в страната
и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и
дружества, сделки с интелектуална собственост,
вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, туристически, туроператорски сделки,
вкл. туризъм, хотелиерство и ресторантьорство,
консултантски, маркетингови и инженерингови
сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Бренда Маргарет Кинг.
51569
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04548/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дима и Тед“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ж. к. Изгрев, бл. 132, вх. 1,
ет. 2, ап. 25, и с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, ресторантьорски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Христо
Димов Георгиев.
51570
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04540/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стройинвест груп БГ“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Шейново 108,
ет. 1, ап. 3, и с предмет на дейност: покупка,
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни и превозни сделки;
внос и износ; складови сделки; лицензионни
сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална
собственост; магазинерство, ресторантьорство,
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кафетерия, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги; покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; лизинг;
търговия и услуги с аудио-визуални уредби и
носители. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Николай Владимирович
Елчанинов.
51571
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04541/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Мелса 2007“ – ООД, със
седалище и адрес на управление в Несебър, ж. к.
Черно море, бл. 6, ет. 1, и с предмет на дейност:
покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, рекламна дейност, интериорен дизайн,
консултантски услуги, транспортни услуги и
отдаване под наем на автомобили (рент-а-кар)
(след получаване на разрешение), комисионни,
спедиционни, превозни и складови сделки, лизинг,
търговско представителство и посредничество,
валутни сделки, хотелиерство и ресторантьорство
(след получаване на разрешение), туристическа
и туроператорска дейност (след получаване на
разрешение), импресарски, програмни, ремонтни,
строително-монтажни, информационни услуги,
външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
управителя Петя Николова Стратиева.
51572
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04504/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Джейс
ентерпрайс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Алеко Богориди 59, и с
предмет на дейност: покупка, строеж, проектиране 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, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други
услуги, лизинг, както и всяка друга дейност,
която не е забранена от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Джейсън
Рой Хатон.
51573
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04506/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Нюланд арт анд
дизайн“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Медово и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
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търговско представителство, посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови,
лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туроператорство
и турагентство, внос-износ. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Карол
Ан Нюланд.
515174
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХІ.2007 г.
по ф. д. 04507/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Джока и Батилови груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к.
Меден рудник, бл. 25, вх.1 , ет. 5, ап. 4, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, външнотърговски сделки, внос и
износ на всякакъв вид стоки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, комисионни,
спедиционни превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, търговско посредничество
и представителство, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски, сервизни или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба и отдаване под наем, лизинг или
други услуги и дейности, разрешени от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от управителя Стоян Димитров
Батилов.
51575
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04524/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „СА Гудуин“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ул. Цар Симеон І № 81, ет. 1, и с предмет на
дейност: производство и покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, отдаване под
наем на недвижими имоти, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, превозни,
рекламни и програмни услуги, консултантски
услуги, сделки с интелектуална собственост в
страната и чужбина, стоков контрол, търговско
представителство и посредничество, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, хотелиерство и ресторантьорство
(след получаване на разрешение), туристически
сделки, туроператорска и туристическа агентска
дейност (след получаване на разрешение), транспортни услуги и отдаване под наем на автомобили
(рент-а-кар) (след получаване на разрешение),
производство на селскостопанска продукция,
плодове и зеленчуци, сделки по обмяна на валута
в наличност като обменно бюро (след получаване на разрешение), внос и износ на стоки от и
във чужбина, корабно и митническо агентиране
(след получаване на разрешение). Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Стивън
Дейвид Гудуин.
51576
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
10. – Управителният съвет на Българската
национална федерация по вдигане на тежести,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на членовете на
30.ІV.2010 г. в 11 ч. в София, хотел „Диана 3“, при
следния дневен ред: 1. приемане на бюджета на
федерацията за 2010 г.; проект за решение – ОС
приема бюджета на БНФВТ в съответствие с
предложения от управителния съвет проект за
бюджет; 2. одобряване на приетата от управителния съвет Наредба за провеждане на държавните
първенства за 2010 г.; проект за решение – ОС
одобрява приетата от управителния съвет Наредба за провеждане на държавните първенства за
2010 г.; 3. одобряване на приетия от управителния
съвет Спортен календар за 2010 г.; проект за решение – ОС одобрява приетия от управителния
съвет Спортен календар за 2010 г.; 4. одобряване
на приетия от управителния съвет Състезателен
правилник – техническа част; проект за решение – ОС одобрява приетия от управителния съвет
Състезателен правилник – техническа част; 5.
приемане на нови членове на сдружението; проект
за решение – ОС подлага на гласуване приемането на всеки кандидат за членство в БНФВТ
по реда на входираните документи; 6. вземане
на решение за промени в устава на сдружението;
проект за решение – ОС приема да се направят
съответните промени в устава на сдружението
в съответствие с предложения от управителния
съвет проект за изменение и допълнение на устава;
7. други. Регистрацията на членовете за участие
в извънредното общо събрание ще се извърши
от 10,30 до 10,50 ч. преди началото на събранието. За участие в извънредното общо събрание
членовете се легитимират по реда на чл. 18,
ал. 4 от устава, като представят и документ за
самоличност. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали, свързани с дневния
ред на извънредното общо събрание, ще бъдат
на разположение на членовете на адресите им
на управление.
2686
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Национален клуб по приложна стрелба – Динамик“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с
решение от 1.ІІІ.2010 г. свиква редовно заседание
на общото събрание на членовете на клуба на
9.V.2010 г. в 19 ч. в София, Спортен център „The
Gym“, ж.к. Стрелбище, ул. Хайдушка гора 111,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението през 2009 г. и приемане на проверените и заверени от одитор ГФО за 2007 г.,
2008 г. и 2009 г.; 2. вземане на решение за освобождаване от състава на УС и от отговорност
на Стефан Гамизов и Тодор Коцев и избиране за
нови членове на УС на Антон Атанасов Танков и
Иван Христомиров Стоев; 3. вземане на решение
за приемане на промени в устава на сдружението,
свързани с начина на свикване на общото събрание на членовете; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 20 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2617
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82. – Директорът на фондация „Център за
академични изследвания София“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква заседание на настоятелството на 15.V.2010 г. в 9 ч. в София, ул. Стефан
Караджа 7, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността на фондацията за
2009 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет
за 2009 г.; 3. приемане на програма за дейността за
2010 г.; 4. приемане на бюджет за 2010 г.; 5. избор
и освобождаване на членове на настоятелството
на фондацията; 6. избор и освобождаване на
членове на академичния съвет на фондацията; 7.
промяна на адреса на управление на фондацията;
8. изменение на устава на фондацията; 9. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 във
връзка с чл. 35, ал. 2 ЗЮЛНЦ заседанието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2545
19. – Управителният съвет на Национално
сдружение „Общински експерти по управление на проекти“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на 15.V.2010 г. в 11 ч. в офиса на Европейски
институт – София, ул. Г. С. Раковски 101, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
на сдружението; 2. доброволно прекратяване на
членството в сдружението на Юлияна Николова; 3. приемане на Любов Панайотова за член
на сдружението в качеството є на директор на
Фондация „Европейски институт“; 4. промяна на
седалището и адреса на управление на сдружението; 5. приемане на програма на сдружението за
периода 2010 – 2011 г. Съгласно чл. 27 от устава
делегати на общото събрание по право са членовете
на Национално сдружение „Общински експерти
по управление на проекти“. Всеки делегат има
право на един глас. Съгласно чл. 27, ал. 4 от устава
общото събрание е редовно, ако присъстват повече от половината от действителните членове на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за законно, независимо
от броя на явилите се членове. Материалите за
общото събрание ще бъдат на разположение не
по-късно от 14 дни преди заседанието в офиса
на Фондация „Европейски институт“, София, ул.
Г. С. Раковски 101.
2547
10. – Управителният съвет на сдружение „Федерация за духовно единение Роза“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 16.V.2010 г. в 13 ч. в София, ул. Г. Бенковски
25, при следния дневен ред: 1. отчет на УС на
сдружението; 2. освобождаване от отговорност
на членовете на УС; 3. отчет на контролната
комисия (КК) на сдружението; 4. освобождаване
от отговорност на членовете на КК; 5. избор на
нов УС; 6. избор на нова КК; 7. обсъждане на
предложения за промени в устава; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден при същия
дневен ред, на същото място в 14 ч. независимо
от броя на присъстващите членове.
2687
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация по картинг спорт“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
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и чл. 17, ал. 1 от устава на сдружението свиква
редовно годишно общо събрание на членовете
на сдружението на 17.V.2010 г. в 11 ч. в София,
бул. Васил Левски 75, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението през 2009 г.;
2. п риемане на бюд жет на сд ру жението за
2010 г.; 3. избор и освобождаване на членове на
управителния съвет на сдружението; 4. избор на
експерт-счетоводител за проверка на дейността
на сдружението за 2010 г.; 5. промени в устава
на сдружението; 6. разни. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на адреса на
управление на сдружението.
2447
9. – Управителният съвет на сдружение „Институт за регионални стопански изследвания“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква събрание на членовете на сдружението на 17.V.2010 г. в
10 ч. в София, бул. Витоша 18, при следния дневен
ред: 1. приемане на решение за прекратяване на
сдружението и откриване производство по ликвидация, избор на ликвидатор на сдружението и
освобождаване членовете на управителния съвет;
решаване на всички въпроси, свързани с ликвидацията на сдружението; 2. разни. В случай че в
посочения час за откриване на събранието не е
регистриран необходимият кворум за провеждане
на законно общо събрание, на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 11 ч.
същия ден, на същото място и при същия дневен
ред независимо от регистрираните за участие в
събранието членове на сдружението.
2377
5. – Управителният съвет на Фондация „Проф.
д-р Велеслав Гаврийски” – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на фондацията на 19.V.2010 г. в 18 ч. в ЗАД „Алианц
България” – София, ул. Проф. Милко Бичев 2,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад от
управителния съвет на Фондация „Проф. д-р
Велеслав Гаврийски“ за периода от предходното общо събрание до момента. 2. обсъждане
на отчетния доклад от управителния съвет на
Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ от
членовете є; 3. изготвяне на план-програма за
бъдещата дейност на фондацията и приемане на
бюджет; 4. разни.
2379
9. – Управителният съвет на Продуктовия
борд за яйца, птиче и заешко месо, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на борда на 19.V.2010 г. в 10,30 ч. в
„Птицекланица – Градус” – ООД, Стара Загора,
кв. Индустриален, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на Продуктовия борд за яйца,
птиче и заешко месо през 2009 г.; 2. финансов
отчет за 2009 г.; 3. проект на бюджет на ПБ за
ЯПЗМ за 2010 г.; 4. предложения за промяна в
устава; 5. избор на ръководни органи; 6. разни.
2100
36. – Управителният съвет на сдружение
„Американски университет в България“, Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 15.V.2010 г. в 9 ч. в Благоевград в
сградата на АУБ, пл. Георги Измирлиев-Македончето 1, при следния дневен ред: 1. приемане
на бюджета за ФГ 2010 – 2011; 2. приемане на
планове за финансовата дейност и развитието; 3.
приемане на академични въпроси и политики; 4.
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приемане на вътрешни политики и правилници;
5. приемане на дарения и субсидии; 6. промяна в
състава на настоятелството, съвета на директорите
и изпълнителната комисия; 7. промяна в устава
на сдружението; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред, ако присъстват поне девет настоятели.
2546
34. – Управителният съвет на СК „Черно
море – 69“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 19.V.2010 г. в
18 ч. във Варна, Спортен комплекс „Черно море“,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3. 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.
2670
35. – Управителният съвет на СГК „Черно
море“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
годишно отчетно събрание на 20.V.2010 г. в 17 ч.
във Варна, Гребна база, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад на управителния съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3. разни. 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.
2671
10. – Управителният съвет на Регионалното
дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения, Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно отчетно-изборно годишно събрание на членовете си на 10.V.2010 г. в 17 ч. в
офиса на дружеството при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на УС на дружеството за периода от 1.І.2009 г. до 31.ХІІ.2009 г.; 2.
избор на нов УС; 3. приемане на план-програма
за дейността на дружеството за 2010 г.; 4. разни.
Писмените материали по дневния ред на редовното
отчетно-изборно събрание се намират в офиса
на ул. Екзарх Йосиф І № 23, вх. И, ет. 7, ап. 37.
Регистрацията на членовете на дружеството и на
упълномощените лица ще се извърши на датата
на провеждане на общото събрание в 17 ч. на
мястото на провеждането му. 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 колкото и членове да се явят.
2685
10. – Управителният съвет на Ловно-рибарско сдружение „Сокол“, гр. Гоце Делчев, област
Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на пълномощниците на 14.V.2010 г.
в 10 ч. в Дома на културата – гр. Гоце Делчев,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчетния доклад на УС на сдружението за периода от
1.I.2009 г. до 31.XII.2009 г. и освобождаване на УС
от отговорност; 2. приемане на отчета за дейността
на КС за 2009 г. и освобождаване от отговорност;
3. приемане на финансовия план за 2010 г.; 4.
разни. Поканват се всички пълномощници на
сдружението да присъстват на събранието. 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.
2346

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

22. – Управителният съвет на СНЦ „Футболен клуб „Единство“, гр. Долни Дъбник, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 19.V.2010 г. в
18 ч. в заседателната зала на Община Долни
Дъбник в гр. Долни Дъбник при следния дневен
ред: 1. приемане отчета на УС за дейността на
сдружението; 2. приемане на нови членове на
футболния клуб; 3. освобождаване на стария и
избор на нов управителен съвет; 4. промени на
устава. Материалите, свързани с дневния ред, са
на разположение на желаещите в стая 9, ет. ІІ,
ул. Христо Янчев 59, гр. Долни Дъбник.
2614
17. – Съве т ът на д и рект ори т е на „Ви н
пром – Дупница” – АД, Дупница, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите
на дружеството на 20.V.2010 г. в 10 ч. в административния офис на дружеството в Дупница,
ул. Разметаница 36, при следния дневен ред: 1.
одобряване на счетоводния баланс, финансовия
отчет и отчета за дейността на дружеството за
2008 г.; проект за решение: общото събрание
приема счетоводния баланс, финансовия отчет
и отчета за дейността на дружеството за 2008 г.;
2. одобряване на счетоводния баланс, финансовия отчет и отчета за дейността на дружеството
за 2009 г.; проект за решение: общото събрание
приема счетоводния баланс, финансовия отчет и
отчета за дейността на дружеството за 2009 г.; 3.
избор на експерт-счетоводител за предстоящата
2010 г.; проект за решение: общото събрание
преизбира досегашния експерт-счетоводител на
дружеството; 4. приемане промени в устава на
дружеството съгласно новите нормативни изисквания; проект за решение: общото събрание
приема измененията в устава на дружеството
с оглед новите нормативни промени; 5. разни.
Материалите по точките на дневния ред са на
разположение за сведение в офиса на дружеството
всеки ден от 10 до 12 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 20.VІ.2010 г. на същото място в 10 ч. и при
същия дневен ред.
2426
1. – Управителният съвет на сдружение „Настоятелство при СОУ „Св. Константин Кирил
Философ“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на сдружението на 17.V.2010 г. в 17,30 ч. в Пловдив в
административната сграда на СОУ „Св. Константин Кирил Философ“, ул. Георги Кондолов 44А,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за периода от 21.VIII.2007 г. до
21.VIII.2009 г.; 2. избор на нов управителен съвет;
3. избор на председател; 4. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
2311
12. – Управителният съвет на сдружение „Тенис клуб“, Радомир, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква на 15.V.2010 г. в 10 ч. в канцеларията на
тенис кортовете в Радомир, ул. Цар Борис І №
11, общо отчетно-изборно събрание при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет през 2009 г.; 2. отчет за дейността на контрольора; 3. разисквания по т. 1 и 2 от дневния ред;
4. приемане на изменения и допълнения в устава;
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5. избор на почетен председател, председател,
нов управителен съвет, секретар и контрольор на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч. при същия дневен ред.
2673
53. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство при
Основно училище „Никола Икономов“, Разград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на настоятелството на 18.V.2010 г.
в 18 ч. в сградата на ОУ „Никола Икономов“,
Разград, ул. Вардар 9, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на УН при ОУ „Никола
Икономов“ за периода 2009 – 2010 г.; 2. освобождаване на членове на училищното настоятелство
и приемане на нови кандидатури; 3. промени в
устава на УН; 4. избор на нов съвет на настоятелите; 5. приемане на програма за работа през
следващия отчетен период; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2689
1. – Управителният съвет на Съюза на учените – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на пълномощниците на 10.V.2010 г.
в 18 ч. в зала 1 в сградата на съюза, ул. Константин
Иречек 16, Русе, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на СУ – Русе, през първата година
от мандата; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет; проект за решение – ОС приема отчета;
3. доклад на председателя на контролния съвет;
проект за решение – ОС приема доклада; 4. определяне размера на членския внос за 2009 г.;
проект за решение – ОС утвърждава предложения
размер на членския внос; 5. приемане бюджета
за 2010 г.; проект за решение – ОС приема бюджета; 6. кадрови въпроси. 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 и може да се проведе, ако
присъстват не по-малко от 1/3 от членовете му.
Материалите за събранието са на разположение
на пълномощниците 15 дни преди събранието
при членовете на ръководството.
2580
16. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство „21
век“ при Техникума по строителство „Пеньо Пенев” – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 22.V.2010 г. в
10 ч. в Русе, ул. Цар Освободител 105А – ТС „Пеньо Пенев“, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението
през периода 2007 г. – 2009 г.; 2. освобождаване
от отговорност членовете на управителния съвет
за досегашната им дейност; 3. освобождаване на
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досегашния управителен съвет на сдружението
и избор на нов управителен съвет; 4. промяна
на наименованието на сдружението; 5. промени
в устава на сдружението; 6. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 11 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
2427
12. – Управителният съвет на Сдружението на
занаятите, Самоков, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 19.V.2010 г. в 17,30 ч. в
залата на читалище „Младост“, Самоков, ул. Граф
Игнатиев 2, при следния дневен ред: 1. избор на
УС; 2. други.
2668
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Белица“, с.
Белица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 15.V.2010 г. в 10 ч. на адреса
на сдружението: с. Белица, община Тутракан,
област Силистра, ул. Десети май 67, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на СНЦ „Футболен клуб Белица“ за периода от април 2009 г.
до април 2010 г.; 2. промяна в определянето на
вида дейност, който извършва СНЦ „Футболен
клуб Белица” – от дейност в частна в дейност
в обществена полза, и промени в устава във
връзка с променения вид дейност; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. при
същия дневен ред. Членовете на сдружението
могат да се запознаят с писмените материали
по дневния ред на посочения адрес от 8 до 17 ч.
всеки работен ден.
2155
Пламен Николаев Първанов – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел в частна полза
„Пловдивска опера“, Пловдив – в ликвидация, рег.
по ф.д. № 3181/2004 на Пловдивския окръжен съд,
на основание чл. 267 ТЗ и чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани всички кредитори на сдружение в частна
полза „Пловдивска опера” – Пловдив, ул. Драган
Цанков 47, ет. 2, ап. 5, да предявят своите вземания в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2615
Пламен Николаев Първанов – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Пловдивска филхармония“, в ликвидация, Пловдив, рег. по ф.д.
№ 1365/2002 на Пловдивския окръжен съд, на
основание чл. 267 ТЗ и чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
всички кредитори на сдружение в частна полза
„Пловдивска филхармония” – Пловдив, ул. Ав
ксентий Велешки 20, Младежки дом „Спектър“,
да предявят своите вземания в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2618

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 987-35-89, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: ИПК „Родина“ – АД, София 1784, бул. Цариградско шосе 113А
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

