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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212
ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за горите, приет с
Постановление № 80 на Министерския съвет
от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 1998 г.; изм. и
доп., бр. 74 и 79 от 2002 г., бр. 31, 48 и 101 от
2003 г., бр. 39 от 2004 г., бр. 98 от 2005 г., бр.
54 от 2006 г. и бр. 89 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра
на земеделието и храните или оправомощено
от него длъжностно лице“.
2. Алинея 11 се изменя така:
„(11) В 14-дневен срок от изтичането на
срока по ал. 10 министърът на земеделието и
храните или оправомощено от него длъжностно
лице издава заповед за:

1. категоризиране и прекатегоризиране на
горите и земите от горския фонд, когато заинтересуваните министерства и ведомства са
съгласували предложението;
2. отказ за категоризиране и прекатегоризиране на горите и земите от горския фонд,
когато някое от заинтересуваните министерства
и ведомства е отказало да съгласува предложението.“
3. В ал. 12 думите „Копие от акта на председателя на Държавната агенция по горите“
се заменят с „Копие от заповедта по ал. 11“.
4. Създава се ал. 14:
„(14) Категоризирането и прекатегоризирането на горите и земите от горския фонд се
отразява в картата на възстановената собственост за сметка на заявителите.“
§ 2. В чл. 12а думите „чл. 10, ал. 3“ се заменят с „чл. 10а, ал. 1“ и думите „председателят
на Държавна агенция по горите“ се заменят с
„министърът на земеделието и храните“.
§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра
на земеделието и храните или оправомощено
от него длъжностно лице“.
2. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
„(6) Включването в горския фонд на земите
по ал. 1, залесени или самозалесили се след
1 март 2003 г., се извършва по искане на техните
собственици или на изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по горите – за земите, държавна собственост, след промяна на
предназначението им при условията и по реда
на Закона за опазване на земеделските земи.
(7) За включване в горския фонд собствениците на земите по ал. 6 подават заявление до
държавното горско стопанство или до държавното ловно стопанство по местонахождението
на имота, придружено с документ за правото
на собственост на имота и решение за промяна
на предназначението му. В 14-дневен срок от
подаване на заявлението държавното горско
стопанство или държавното ловно стопанство
служебно го изпраща в Изпълнителната агенция по горите, придружено със:
1. писмено становище;
2. таксационна характеристика на насаждението;
3. скица или скица-проект на новообразуващия се имот, издадена по реда на Закона за
кадастъра и имотния регистър или Наредба
№ 49 от 2004 г. за поддържане на картата на
възстановената собственост (ДВ, бр. 102 от
2004 г.), с обозначени координатни точки.“
3. Алинея 10 се изменя така:
„(10) В едномесечен срок от получаването на
решението по ал. 8 изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по горите предлага на
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органа по ал. 4 да издаде заповед за включване
на земеделските територии в горския фонд или
да се произнесе с отказ за включване.“
§ 4. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Продажба на гори и земи от
горския фонд – частна държавна собственост,
се извършва само на имоти, включени във
влезли в сила общи устройствени планове на
общините, с които се предвижда разширяване
на границите на населени места и селищни
образувания.
(2) Не се допуска продажба на гори и земи
от горския фонд – частна държавна собственост, които са:
1. насаждения от първи и втори бонитет, както
и такива, включени в изборния стопански клас,
съгласно действащия лесоустройствен проект;
2. горски разсадници, дендрариуми и градини
за семепроизводство;
3. площи с изградени бази за интензивно
стопансване на дивеча, ферми за развъждане и
отглeждане на дивеч съгласно Закона за лова
и опазване на дивеча;
4. среден пояс ІІ на санитарно-охранителните
зони около водоизточниците и съоръженията
за питейно-битово водоснабдяване.
(3) Директорът на съответното държавно
горско стопанство или държавно ловно стопанство представя в Изпълнителната агенция по
горите предложение за продажба на имотите,
попадащи в границите на плановете по ал. 1,
към което се прилагат:
1. скица на имотите, изготвена по реда на
Закона за кадастъра и имотния регистър или
на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на
картата на възстановената собственост;
2. скица на имотите от лесоустройствената
карта и таксационна характеристика;
3. становище от кмета на съответната община.
(4) Министърът на земеделието и храните
по предложение на изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по горите внася в
Министерския съвет мотивирано предложение
за продажба на имотите по ал. 3.
(5) При положително решение на Министерския съвет министърът на земеделието и храните
открива процедура за провеждане на търг с
явно наддаване със заповед, която съдържа:
1. описание на имота;
2. начална цена;
3. начина на плащане и евентуални обезпечения;
4. датата, мястото и часа на провеждане
на търга;
5. специални изисквания към участниците,
когато това се налага от вида и предназначението на имота;
6. размера на депозита;
7. стъпката за наддаване;
8. други тръжни условия.
(6) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите възлага извършването
на оценка на имотите за продажба. Оценката се
извършва по реда на Наредбата за определяне
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на базисни цени, цени за изключените площи
и учредяване право на ползване и сервитути
върху гори и земи от горския фонд, приета
с Постановление № 252 от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 101 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2004 г.,
бр. 6 от 2005 г., бр. 1 от 2007 г. и бр. 38 от
2010 г.).
(7) Със заповедта по ал. 5 се утвърждават
и тръжната документация, условията за оглед
на обекта, съставът на комисията по провеждането на търга и крайният срок за приемане
на заявленията за участие.
(8) В тръжната документация се посочват
документите, които трябва да се представят
със заявленията за участие.
(9) Определеният депозит не може да бъде
по-малък от 0,5 на сто от началната цена.
(10) Условията на търга, определени в заповедта по ал. 5, се публикуват в два централни
ежедневника, както и на интернет страницата
на Министерството на земеделието и храните
най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.
(11) Търгът се провежда по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната
собственост, приет с Постановление № 254 на
Министерския съвет от 2006 г. (обн, ДВ, бр. 78
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 26 и 51 от 2007 г.,
бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от
2009 г. и бр. 31, 52, 58 и 69 от 2010 г.).
(12) Въз основа на резултатите от търга в
7-дневен срок от датата на провеждането му
министърът на земеделието и храните издава
заповед, с която определя купувача, цената и
условията на плащането. Заповедта се съобщава
на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(13) Спечелилият търга участник е длъжен
да внесе цената, дължимите данъци, такси и
режийни разноски в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта по ал. 12. Когато
спечелилият търга участник не внесе цената в
указания срок, се приема, че той се е отказал
от сключването на сделката.
(14) Въз основа на влязлата в сила заповед
по ал. 12 и надлежен документ за платена
цена, представен от купувача, министърът на
земеделието и храните сключва договор за
продажба на имота, който се вписва в службата
по вписвания по местонахождението на имота.
(15) Договорът за продажба влиза в сила
след вписването му.
(16) Имотът се предава на купувача с протокол, подписан от купувача и от директора
на съответното държавно горско стопанство
или държавно ловно стопанство, на чиято територия е имотът.
(17) Екземпляр от протокола по ал. 16 се
изпраща в Министерството на земеделието и
храните и в Изпълнителната агенция по горите.“
§ 5. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. Алинея 6 се изменя така:
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„(6) В едномесечен срок от постъпване
на предложението по ал. 3 изпълнителният
директор на Изпълнителната агенция по горите предлага на министъра на земеделието
и храните да издаде заповед за откриване на
процедура. Заповедта се издава от министъра
или от оправомощено от него длъжностно
лице, в която се определят мястото, датата и
часът на провеждането на търга или конкурса,
както и мястото, датата и часът на подаване
на заявленията за участие.“
2. В ал. 11 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.
3. В ал. 16 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.
4. В ал. 17 думите „председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министърът на земеделието и храните“.
5. В ал. 18 думите „председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с
„министърът на земеделието и храните или
оправомощено от него длъжностно лице“.
6. Алинея 19 се отменя.
§ 6. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) В едномесечен срок от получаване на
становището по ал. 4 изпълнителният директор
на Изпълнителната агенция по горите прави
предложение пред министъра на земеделието
и храните да издаде или да откаже издаване
на заповед за отдаване под наем.“
2. В ал. 8 думите „председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с
„министърът на земеделието и храните или
оправомощено от него длъжностно лице“.
§ 7. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В 14-дневен срок от постъпване на документите по ал. 1 изпълнителният директор
на Изпълнителната агенция по горите прави
предложение до министъра на земеделието и
храните за удовлетворяване на заявлението и
изготвя проект на съответния акт за учредяване
на право на ползване или сервитут.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) В 14-дневен срок от получаване на
предложението по ал. 3 министърът на земеделието и храните издава заповед за учредяване
на право на ползване или сервитут или внася
за обсъждане в Министерския съвет проект на
решение за учредяване на право на ползване
или сервитут, или се произнася с мотивиран
отказ по заявлението.“
§ 8. В чл. 25а, ал. 2 думите „Национален
фонд „Българска гора“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.
§ 9. В чл. 26б се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „заместник-председател
на Държавната агенция по горите“ се заменят
със „заместник-изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите“.
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2. В ал. 5 думата „председателя“ се заменя
„изпълнителния директор“.
§ 10. В чл. 34 се създава ал. 6:
„(6) Забранява се унищожаването, повреждането или преместването на трайни знаци за
обозначаване на границите на горските имоти.“
§ 11. В чл. 37 ал. 3 се отменя.
§ 12. В чл. 46, ал. 1 думите „Държавната
агенция по горите, от неговите органи и поделения“ се заменят с „Изпълнителната агенция по
горите, от нейните структури и специализирани
териториални звена, както и от съответните
държавни горски стопанства или държавни
ловни стопанства“.
§ 13. В чл. 68 думите „физически лица,
взели участие“ се заменят с „физическо лице,
взело участие“.
§ 14. В чл. 76 ал. 2 се изменя така:
„(2) В защитните и рекреационните гори,
както и в гори в защитени територии и защитени
зони с предимство се прилагат възобновителни сечи с предварително естествено семенно
възобновяване и сечи, които формират сложни
смесени насаждения.“
§ 15. В чл. 77 ал. 5 се изменя така:
„(5) Окончателна фаза на възобновителните сечи се провежда само при наличие на
достатъчно количество качествен и укрепнал
подраст, определен в наредбата по чл. 47, ал. 3
от Закона за горите.“
§ 16. В чл. 86 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4, т. 2 думите „чрез държавното
горско стопанство или държавното ловно стопанство“ се заличават.
2. В ал. 9:
а) в т. 1 след думата „собственост“ се добавя
„и валидна скица на имота“;
б) в т. 2 след думата „собственик“ се добавя
„или при смърт на собственика на имота“.
§ 17. В чл. 87 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се отменя.
2. Алинеи 8 и 9 се изменят така:
„(8) В процеса на маркиране на насажденията, предвидени за сеч, лицата по ал. 7
определят технология за добив на дървесината, която заедно с наличната пътна мрежа се
отразява в технологична схема.
(9) Ограничаването на площта при цялостно
отсичане на дървостоя по реда на чл. 58, ал. 3
от Закона за горите се извършва чрез маркиране с контролна горска марка в основата на
стъблата на крайните дървета, определени за
сеч, както и с отбелязване с ивица боя върху
оставащите крайни дървета.“
3. Алинея 17 се изменя така:
„(17) В комплектувания лесосечен фонд не
се включват насаждения, които са маркирани
преди повече от две години, с изключение на
насаждения, в които през предходната година
сечта не е приключила.“
4. В ал. 21 думите „ал. 19“ се заменят с
„ал. 18“.
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5. В ал. 23 думите „20 януари“ се заменят с
„края на февруари“.
§ 18. В чл. 87б, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. Изпълнителната агенция по горите – в
случаите по чл. 87в, ал. 8 и чл. 87о, ал. 12;“.
§ 19. В чл. 87в се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 се създава т. 3:
„3. за обекти, които попадат на територията
на повече от едно държавно горско стопанство
или държавно ловно стопанство.“
2. Създава се ал. 8:
„(8) В случаите по ал. 4, т. 3 конкурсът се
провежда в Изпълнителната агенция по горите,
която сключва рамков договор със спечелилия
участник. Въз основа на рамковия договор спечелилият конкурса сключва договор за ползване
на дървесина със съответното държавно горско
стопанство или държавно ловно стопанство.“
§ 20. В чл. 87д се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от 5 до 10“ се заменят
с „до 7“.
2. В ал. 2, изречение второ думите „от 10
до 20“ се заменят с „до 7“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Кандидатът или участникът, спечелил
търга, сам избира формата на гаранцията за
изпълнение.“
4. Досегашните ал. 4 – 9 стават съответно
ал. 5 – 10.
§ 21. В чл. 87и се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Заповедта за провеждане на конкурс
се издава от:
1. изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите – в случаите по чл. 87в,
ал. 4, т. 3;
2. директора на държавното горско стопанство или на държавното ловно стопанство – в
случаите по чл. 87в, ал. 4, т. 1 и 2.
(2) Заповедта по ал. 1 се оповестява публично
по реда на чл. 87е, ал. 1 и 2, като срокът за
депозиране на офертите, определен в нея, не
може да бъде по-кратък от 14 дни от датата
на оповестяване на конкурса. Заповедта за
провеждане на конкурс освен реквизитите по
чл. 87г, ал. 2 съдържа и:
1. критерии за оценка на офертите на участниците;
2. тежестта на критериите за оценяване в
комплексната оценка на офертите;
3. начина за определяне величината на отделните критерии и за определяне класирането
на кандидатите.“
2. Създава се нова ал. 14:
„(14) Участникът, спечелил конкурса, представя гаранция за изпълнение на договора в
една от формите по чл. 87д, ал. 3, която се
освобождава след неговото приключване. Размерът на гаранцията се определя в абсолютна
стойност като процент от стойността на договора в размер до 7 на сто.“
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3. Досегашната ал. 14 става ал. 15.
§ 22. В чл. 87о, ал. 16 думите „ал. 14“ се
заменят с „ал. 12“.
§ 23. В чл. 87п, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. чрез пряко договаряне.“
§ 24. В чл. 87ф ал. 6 се изменя така:
„(6) Когато в териториалния обхват на
държавното горско стопанство или на държавното ловно стопанство няма дърводобивни и
дървопреработващи фирми, които отговарят на
изискванията на ал. 5, възлагането на дърводобива и продажбите се извършват по общия ред.“
§ 25. В чл. 93 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:
„Височината на пъна, мерена от горната
му страна, не трябва да надвишава 5 см – за
пънове с диаметър до 20 см, и една четвърт от
диаметъра му – за пънове с диаметър над 20 см.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 26. В чл. 96, ал. 8 думата „последователни“
се заличава.
§ 27. В чл. 97 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 изречение второ се заличава.
2. В ал. 6:
а) в т. 2 след думата „маркирането“ се поставя
запетая и се добавя „когато такъв е съставен
в случаите по чл. 87, ал. 14“;
б) в т. 4 след думата „сеч“ се добавя „и извоз“;
в) в т. 7 след думата „извоз“ се поставя запетая
и се добавя „когато ползването на дървесина
е осъществено по реда на чл. 80, ал. 2, т. 1“.
3. В ал. 7:
а) в т. 1 думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 9“;
б) в т. 2 след думата „сеч“ се добавя „и
извоз“.
§ 28. В чл. 98 ал. 2 – 5 се изменят така:
„(2) Регионалните дирекции по горите и
специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите, държавните
горски стопанства и държавните ловни стопанства ползват дървените материали и дървата
за огрев за дейностите по чл. 61, ал. 1 от Закона за горите след издаване на разрешение
от изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите или от оправомощено от
него длъжностно лице. Разрешението се издава
въз основа на писмено искане, към което се
прилагат обяснителна записка и спецификация
за необходимите дървени материали и дърва
за огрев.
(3) Разрешението по ал. 2 е в сила до края
на следващата календарна година.
(4) За установяване обема на действително
използваните дървени материали, добити за
дейностите по чл. 61, ал. 1 от Закона за горите, се съставя протокол, който се одобрява от
директора на съответната структура, специализирано териториално звено, държавно горско
стопанство или държавно ловно стопанство и
се прилага към счетоводната документация.
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(5) Разрешените за ползване по реда на ал. 2
дървени материали, които поради обстоятелства, които не могат да бъдат предвидени, не
са използвани, могат да се ползват само за
дейностите по чл. 61, ал. 1 от Закона за горите.“
§ 29. В чл. 99 след думите „селскостопански
животни“ запетаята и думите „инертни материали“ се заличават.
§ 30. Член 118 се отменя.
§ 31. В чл. 132 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо накрая се поставя
запетая и се добавя „предоставен им от държавното горско стопанство или от държавното
ловно стопанство“;
б) изречение второ се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Дневниците по ал. 1 се предоставят
прошнуровани и прономеровани след заплащане. За получаване на дневника собственикът
или ползвателят на обекта подава заявление,
към което се прилагат документ за собственост
или за ползване на обекта, както и документите,
изискуеми по Закона за устройство на територията, за въвеждане на обекта в експлоатация
и/или за разрешаване на неговото ползване.“
§ 32. Създава се чл. 160в:
„Чл. 160в. (1) Лице, което в нарушение на
чл. 34, ал. 6 унищожава, поврежда или премества трайни знаци за обозначаване на границите
на горските имоти, се наказва с глоба от 250
до 500 лв.
(2) Когато нарушението е извършено от
юридическо лице или едноличен търговец, се
налага имуществена санкция в размер от 500 до
1000 лв.“
§ 33. В чл. 162б ал. 1 се изменя така:
„(1) Който маркира насаждения за сеч в
нарушение на условията и реда на чл. 87, ал. 7,
се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.“
§ 34. В чл. 167, ал. 1 след думите „чл. 132“
се добавя „ал. 1“.
§ 35. В чл. 173, ал. 3 думата „умишлено“
се заличава.
§ 36. Навсякъде в правилника думите:
1. „регионалното управление на горите“,
„ръководителят на регионалното управление
на горите“, „ръководителя на регионалното
управление на горите“, „ръководителят на
съответната структура“ и „ръководителя на
съответната структура“ се заменят съответно с
„регионалната дирекция по горите“, „директорът
на регионалната дирекция по горите“, „директора
на регионалната дирекция по горите“, „директорът на съответната структура“ и „директора
на съответната структура“;
2. „Държавната агенция по горите“, „Председателят на Държавната агенция по горите“,
„Председателя на Държавната агенция по горите“, „ръководителят на Държавната агенция по
горите“ и „ръководителя на Държавната агенция
по горите“ се заменят съответно с „Изпълнителната агенция по горите“, „изпълнителният
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директор на Изпълнителната агенция по горите“
и „изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите“;
3. „извеждане“, „извеждат“ и „извеждането“
се заменят съответно с „провеждане“, „провеждат“ и „провеждането“.
§ 37. В § 1в, изречение първо от допълнителните разпоредби думите „през следващата
календарна година“ се заличават.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7607

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213
ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на финансови средства от
централния бюджет за 2010 г. по бюджета на
Министерството на земеделието и храните
за финансиране изпълнението на проект
„Актуализация на цветна цифрова ортофотокарта на страната в периода 2010 – 2011 г.
чрез ново самолетно заснемане“ за нуждите
на системата за идентификация на земеделските парцели
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2010 г.
средства в размер 6 645 600 лв. по бюджета на
Министерството на земеделието и храните за
финансиране изпълнението на част от проект
„Актуализация на цветна цифрова ортофотокарта на страната в периода 2010 – 2011 г.
чрез ново самолетно заснемане“ за нуждите на
системата за идентификация на земеделските
парцели.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят от
резерва за непредвидени и неотложни разходи,
предвиден за структурни реформи, по чл. 1,
ал. 2, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2010 г.
(3) Остатъкът от средства в размер
4 430 400 лв. за финансиране цялостното изпълнение на проекта по ал. 1 да се осигури по
бюджета на Министерството на земеделието и
храните за 2011 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2010 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на министъра на земеделието и храните.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7695
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214
ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

за създаване на процедура за провеждане
на избор на кандидат за съдия в Съда на
Европейския съюз и в Общия съд
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) С постановлението се урежда
процедурата за провеждане на избор на кандидат за съдия в Съда на Европейския съюз
и в Общия съд.
(2) Процедурата се прилага и при предсрочно
прекратяване на мандата на българския съдия
в Съда на Европейския съюз или в Общия съд.
Чл. 2. (1) Процедурата за провеждане на
избор не се прилага, когато кандидатът е
действащият съдия, чийто мандат изтича, и е
предложен за преизбиране като кандидат на
Република България за съдия в Съда на Европейския съюз или в Общия съд от министъра
на правосъдието и от министъра на външните
работи.
(2) Проектът на решение за избиране на
кандидата по ал. 1 се внася в Министерския
съвет със съвместен доклад на министъра на
правосъдието и на министъра на външните
работи.
Чл. 3. Министърът на правосъдието изпраща за обнародване в неофициалния раздел на
„Държавен вестник“ обявление за провеждане
на избор на кандидат за съдия в Съда на Европейския съюз или в Общия съд. Обявлението
се публикува и в два централни всекидневника,
на интернет страницата на Министерството на
правосъдието, на интернет портала Lех.bg и се
изпраща на Българската телеграфна агенция.
Чл. 4. В 10-дневен срок от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
кандидатите подават заявлението лично или
чрез изрично упълномощено лице заедно с
приложенията към него в деловодството на
Министерството на правосъдието.
Чл. 5. Критериите, на които трябва да отговаря кандидатът за избор на съдия в Съда
на Европейския съюз или в Общия съд, са:
1. да притежава необходимите нравствени
и професионални качества, съответстващи на
Етичния кодекс на съдиите, прокурорите и
следователите;
2. да има само българско гражданство;
3. да притежава висше образование по специалността „Право“;
4. да има придобита юридическа право
способност;
5. да има най-малко 12 години юридически
стаж (за такъв стаж се зачита стажът по чл. 164,
ал. 6 и 7 от Закона за съдебната власт) или да
е юрист с призната компетентност;
6. да притежава квалификация или професионален опит по право на Европейския съюз;
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7. да владее писмено и говоримо френски
език;
8. да не е осъждан на лишаване от свобода
за умишлено престъпление, независимо от
реабилитацията;
9. да не е дисциплинарно освободен от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет
за накърняване престижа на съдебната власт;
10. да не страда от психическо заболяване.
Чл. 6. Към заявлението на кандидата за
участие в избора се прилагат:
1. автобиография по европейски формат на
български и на френски език;
2. копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“;
3. мотивационно писмо на български и на
френски език;
4. декларация, че е само български гражданин;
5. свидетелство за съдимост, че не е осъж
дан на лишаване от свобода за умишлено
престъпление, независимо от реабилитацията;
6. копия от документи, удостоверяващи продължителността на юридическия стаж;
7. декларация, че не е дисциплинарно освободен от длъжност изборен член на Висшия
съдебен съвет за накърняване престижа на
съдебната власт;
8. удостоверение, че не страда от психическо
заболяване, издадено от лечебно заведение,
което има право да извършва такава дейност;
9. други документи по преценка на кандидата.
Чл. 7. Професионалният опит в европейските
институции на длъжност, за която се изисква
юридическо образование, и владеенето на друг
официален език на Европейския съюз, с изключение на български и френски, е предимство.
Чл. 8. (1) Комисията по провеждане на избора
на кандидат за съдия в Съда на Европейския
съюз или в Общия съд се състои от петима
основни и двама резервни членове.
(2) Комисията по провеждане на избора се
състои от представители на съдебната власт, на
неправителствени организации и хабилитирани
преподаватели по правни науки.
(3) В тридневен срок след изтичането на
срока за подаване на заявления за участие в
избора министърът на правосъдието определя
поименния състав на комисията и насрочва
дата за първото є заседание.
(4) На първото си заседание комисията
избира председател измежду своите членове.
(5) Членовете на комисията попълват декларация за липса на личен интерес от провеждането на избора, както и за липса на
отношения с някого от кандидатите, които биха
породили основателни съмнения за неговата
безпристрастност.
Чл. 9. Комисията по провеждане на избора
заседава в открито заседание в пълен състав
и приема решения с мнозинство от повече от
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половината от всички членове. Решенията се
оформят в протоколи, подписани от членовете
на комисията.
Чл. 10. (1) Комисията по провеждане на
избора разглежда заявленията, постъпили по
реда и в сроковете, определени в обявлението,
и допуска по документи до езиков изпит кандидатите, които отговарят на критериите по
чл. 5, за което съставя протокол. Въз основа
на протокола комисията изготвя списъци на
допуснатите и недопуснатите кандидати, които
се подписват от председателя. В списъка на
недопуснатите кандидати се посочват основанията за недопускането им.
(2) След изготвянето им списъците се обявяват на интернет страницата на Министерството
на правосъдието.
Чл. 11. (1) Комисията по провеждане на избора организира провеждането на езиков изпит,
състоящ се от писмен тест и устно събеседване
за проверка на общите и специализираните
езикови познания на кандидатите по френски
език, и уведомява допуснатите кандидати за
мястото и часа на провеждането му. Изпитът
се провежда в рамките на два астрономически
часа от хабилитирани преподаватели по специалността „Френска филология“, определени
от председателя на комисията.
(2) Явилите се кандидати се оценяват с
„издържал“ или „неиздържал“. За издържал се
счита кандидатът, получил минимална оценка
„Отличен 5,50“ по шестобалната система.
Чл. 12. (1) Комисията по провеждане на избора провежда събеседване в открито заседание
с издържалите езиковия изпит кандидати. На
кандидатите се задават въпроси от председателя
и от членовете на комисията. След изслушване
на всички явили се кандидати председателят на
комисията обявява събеседването за приключило и комисията пристъпва към оценяване
на кандидатите.
(2) Комисията оценява представянето на
кандидата на събеседването по шестобалната
система с точност до 0,25. Всеки член на комисията нанася в протокола своята оценка срещу
името на явилия се кандидат. Конкретният
резултат на всеки кандидат е средноаритметичното число от сбора на оценките на всички
членове на комисията.
(3) Комисията класира кандидатите в низходящ ред въз основа на окончателния резултат
на всеки кандидат.
Чл. 13. Комисията по провеждане на избора
одобрява с мотивиран доклад първия класиран
кандидат. Когато има кандидати с равен окончателен резултат, комисията след обсъждане
мотивирано одобрява с гласуване един от тях.
Чл. 14. В тридневен срок от приключване
на събеседването Комисията по провеждане на
избора изготвя протокол за крайния резултат
от проведения избор и го изпраща заедно с
цялата документация по изборната процедура
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на министъра на правосъдието и на министъра
на външните работи. Със съвместен доклад
министърът на правосъдието и министърът на
външните работи внасят в Министерския съвет
проект на решение за избирането на кандидата
за български съдия в Съда на Европейския
съюз или в Общия съд заедно с протокола и
цялата документация по изборната процедура.
Чл. 15. Комисията по провеждане на избора
обявява в срока по чл. 14 одобрения кандидат
на интернет страницата на Министерството на
правосъдието.
Чл. 16. Протоколите на комисията и всички
съобщения във връзка с избора се поставят на
таблото за обяви в сградата на Министерството
на правосъдието и на интернет страницата му.
Чл. 17. Министерският съвет разглежда предложената му кандидатура за съдия в Съда на
Европейския съюз или в Общия съд на първото
заседание след получаването на документацията
във връзка с избора и приема решение, с което
определя кандидата на Република България.
Чл. 18. Разходите, възникнали при провеждането на процедурата за избор, са за сметка
на бюджета на Министерството на правосъдието. Министърът на финансите осигурява от
централния бюджет средства по бюджета на
Министерството на правосъдието.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 7а от Закона за нормативните актове във
връзка с чл. 253 и 254 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7696

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215
ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

за приемане на Наредба за реда и начина за
организиране на националните инвентаризации на вредни вещества и парникови газове
в атмосферата
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за реда и
начина за организиране на националните инвентаризации на вредни вещества и парникови
газове в атмосферата.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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НАРЕДБА

за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на вредни вещества
и парникови газове в атмосферата
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се регламентират редът и начинът за организиране, включително
извършване и докладване, на националните
инвентаризации на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух за изпълнение
на ангажиментите на Република България по
Конвенцията за трансгранично замърсяване на
въздуха на далечни разстояния (КТЗВДР) и на
емисиите на парникови газове по Рамковата
конвенция на Обединените нации по изменение
на климата (РКОНИК) и Протокола от Киото
по РКОНИК.
Г л а в а

в т о р а

НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НА ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ
ВЕЩЕСТВА И НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ В
АТМОСФЕРАТА
Чл. 2. (1) Националната система за инвентаризации на емисии на вредни вещества и
на парникови газове в атмосферата обхваща
всички дейности и задължения по изпълнение
на ангажиментите на Република България по
чл. 1 и включва следните елементи:
1. компетентни органи и задължения;
2. ред и начин за извършване на националните инвентаризации;
3. осигуряване и контрол на качеството на
данните от националните инвентаризации по
чл. 1;
4. документиране и архивиране на данните
от националните инвентаризации по чл. 1;
5. международни проверки на Националната
система за инвентаризации на емисии на вредни
вещества и на парникови газове в атмосферата.
(2) Извършването и докладването на инвентаризации на емисиите на вредни вещества
и на парникови газове в атмосферата с цел
изпълнение на ангажиментите на страната се
осигуряват чрез елементите на системата по
ал. 1.
Г л а в а

т р е т а

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 3. (1) Компетентни органи за извършване
на националните инвентаризации по чл. 1 са:
1. министърът на околната среда и водите;
2. министърът на земеделието и храните;
3. министърът на икономиката, енергетиката
и туризма;
4. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
5. министърът на вътрешните работи;
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6. председателят на Националния статистически институт (НСИ);
7. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към
министъра на околната среда и водите;
8. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по почвени ресурси към министъра
на земеделието и храните;
9. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите към министъра на
земеделието и храните;
10. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията;
11. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ към
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията;
12. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ към
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията;
13. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на
река Дунав“ към министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
(2) В извършването на националните инвентаризации по чл. 1 участват и браншови организации, научни и образователни институции
съгласно тяхната компетентност.
Чл. 4. Министърът на околната среда и водите
или оправомощено от него длъжностно лице
координира обмена на информация съгласно
изискванията на КТЗВДР и на РКОНИК, като:
1. разработва и подобрява стратегическите
документи и нормативната уредба в областта на
околната среда, които са свързани с извършване на националните инвентаризации по чл. 1;
2. осигурява експертен и технически капацитет в системата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за извършване на
националните инвентаризации по чл. 1.
Чл. 5. Министърът на земеделието и храните
или оправомощено от него длъжностно лице
изпълнява своите задължения при извършването
на националните инвентаризации по чл. 1, като
ежегодно до 30 септември изпраща в ИАОС
следните данни за предходната година:
1. чрез Главна дирекция „Земеделие, гори и
поземлени отношения“ информация за:
а) всички извършени промени на предназначението по смисъла на Закона за опазване на
земеделските земи на всички земеделски земи;
б) размера на обработваемата земя (общо
за страната) в хиляди хектари (1000 ha);
в) брой на селскостопанските животни
(към съответната дата), включително среден
млеконадой от крава годишно (l/y per capita);
г) произведената селскостопанска продукция
по растителни култури (t/y);
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д) площи с основни култури, наторени със
синтетични азотни торове, в хектари (ha);
2. чрез Националната служба за растителна
защита – информация за употребата на синтетични азотни торове общо за страната в тонове
годишно (t/y);
3. чрез Изпълнителната агенция по горите – информация за броя и площите (ha) на
горските пожари.
Чл. 6. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него
длъжностно лице участва в извършването на
националните инвентаризации по чл. 1 в сектор „Енергия“, подсектор „Енергетика“, като
ежегодно до 30 ноември изпраща в ИАОС
следните данни за предходната година:
1. количество на природния газ (транзит)
в nm3;
2. дължина на преносната мрежа за газоснабдяване, разпределена, както следва:
а) природен газ – транзит в км;
б) природен газ – пренос в страната в км;
в) природен газ – разпределение в страната
в км.
Чл. 7. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
или оправомощено от него длъжностно лице
координира дейността на органите по чл. 3,
ал. 1, т. 10 – 13 и участва в извършването
на националните инвентаризации по чл. 1 в
сектор „Енергия“, подсектор „Транспорт“, като
ежегодно до 30 ноември изпраща в ИАОС
данни за натуралните показатели за пред
ходната година от органите по чл. 3, ал. 1,
т. 10 – 13 и от Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ съобразно
тяхната компетентност.
Чл. 8. Министърът на вътрешните работи
или оправомощено от него длъжностно лице
участва в извършването на националните
инвентаризации по чл. 1 в сектор „Енергия“,
подсектор „Транспорт“, като ежегодно до 30
ноември изпраща в ИАОС следните налични
данни за предходната година:
1. брой на регистрираните в страната моторни превозни средства по областни дирекции
на Министерството на вътрешните работи
(ОДМВР/СДВР);
2. брой на въведените в регистъра моторни
превозни средства по вид гориво и екологична
категория на двигателя (Euro І, Euro ІІ, Euro
ІІІ и т.н.).
Чл. 9. Председателят на НСИ или оправомощено от него длъжностно лице участва в
извършването на националните инвентаризации
по чл. 1, като ежегодно до 30 ноември изпраща
в ИАОС следните данни за предходната година:
1. окончателни данни за баланси на енергийните продукти в специфични мерни единици (СМЕ) във формата на ЕВРОСТАТ и
използваните коефициенти за превръщане от
СМЕ в TДж;
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2. предварителни данни и до 15 януари
на следващата година – окончателни данни,
както следва:
а) изчислените емисии на вредни вещества в предварително съгласувани формат и
обем за следните сектори: горивни процеси
в енергетиката и трансформация на енергия;
непромишлени горивни инсталации; горивни
процеси в промишлеността; производствени
процеси; добив и дистрибуция на изкопаеми
горива и геотермална енергия; използване на
разтворители; земеделие; природа;
б) за обема на производството на промишлени продукти по продуктови позиции (хх хх
хх хх) на действащата номенклатура (ПРОДПРОМ) в съответните измерителни единици;
в) за образуваните битови отпадъци (в 1000
t/y), включително на глава от населението (в
kg/y per capita);
г) за събраните битови отпадъци, включително депонираните, временно съхранените и
предадените за рециклиране (в 1000 t/y);
д) за броя на депата за битови отпадъци и
на селищата, обхванати от организирани системи за сметосъбиране, включително дела на
обслужваното от последните население (в %);
3. данни (съгласно таблици 1, 2 и 3 от приложение № 3 към годишния отчет на НСИ) за:
а) образувани отпадъчни води и води от охлаждащи процеси от наблюдаваните стопански
единици по икономически дейности;
б) третирани и отведени отпадъчни води и
води от охлаждащи процеси по икономически
дейности;
4. данни за подсектор „F газове“ във формат,
съгласуван между НСИ и ИАОС.
Чл. 10. Изпълнителният директор на ИАОС
или оправомощено от него длъжностно лице
координира цялостната дейност по извършване
на националните инвентаризации по чл. 1, като:
1. информира своевременно всички органи
за съответните изменения в действащите ръководства и/или методики (национални, общоевропейски и/или международни) за извършване
и докладване на националните инвентаризации
по чл. 1, включително в Ревизираното ръководство на Междудържавния орган по изменение
на климата (IPCC) за национални инвентаризации на парникови газове от 1996 г. и/или в
Ръководството за добри практики за национални
инвентаризации на парникови газове от 2000 г.
към РКОНИК, и/или в Единната методика
на МОСВ за инвентаризация на емисиите на
вредни вещества в атмосферата;
2. информира своевременно всички органи
в случаите на промени в съответните срокове
и формат, включително обхват и съдържание,
в които следва да бъдат представени наличните данни за натуралните и свързаните с тях
показатели, необходими за извършване на
националните инвентаризации по чл. 1;
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3. ежегодно изготвя предварителен и окончателен вариант на националните инвентаризации по чл. 1 в съответните срокове и формат,
включително обхват и съдържание;
4. ежегодно до 31 октомври предоставя на
НСИ данни за отпадъци за предходната година;
5. осигурява обучение на експертите от
органите по чл. 3 по отношение на участието
им в извършването на националните инвентаризации по чл. 1.
Чл. 11. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по почвени ресурси или оправомощено от него длъжностно лице ежегодно до
30 септември изпраща в ИАОС данни за пред
ходната година за размера на торфено-блатните и торфенисто-блатните почви съгласно
българската почвена класификация, попадащи
в използваемите земеделски земи като орни
площи, в хектари.
Чл. 12. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от него длъжностно лице ежегодно до 30
септември изпраща в ИАОС следните данни
за предходната година:
1. извършените промени на предназначението
на земите от горския фонд в хектари;
2. площ на горите – общо за страната, в
хиляди хектари (1000 ha);
3. годишен прираст и проведени сечи общо
за страната (млн. м3);
4. опожарени площи общо за страната в
хектари (ha).
Чл. 13. Органите по чл. 3 имат и следните
задължения:
1. съобразно своята компетентност участват
в разработването, избора и/или определянето
на националните (специфичните за страната)
емисионни фактори/коефициенти и/или други показатели, използвани за определяне на
емисиите на вредни вещества, в рамките на
националните инвентаризации по чл. 1;
2. правят предложения за подобряване и/или
оптимизиране на процедурата по извършване
на инвентаризациите по чл. 1;
3. осигуряват съответния експертен и технически капацитет във връзка с изпълнението
на ангажиментите им по т. 1 и 2.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД И НАЧИН ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИИТЕ
Чл. 14. (1) Изпълнителната агенция по
околна среда изготвя проект и извършва националните инвентаризации по чл. 1 в следната
последователност:
1. ежегодно до 30 юни изготвя план за
действие за извършване на инвентаризациите
на емисии на вредни вещества и на парникови
газове съгласно приложение № 1;
2. изпраща писма до органите по чл. 3 за
предоставяне на данни за натуралните показатели от тяхната компетентност;
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3. събира и обобщава на национално ниво
получените данни за натуралните показатели;
4. съвместно с експерти от органите по
чл. 3 определя методологичния подход за изчисляване на емисиите на вредни вещества и
на парникови газове в атмосферата;
5. изготвя предварителни инвентаризации на
емисиите на вредни вещества и на парникови
газове в атмосферата в сроковете съгласно
приложение № 2;
6. изготвя предварителни национални доклади за извършените инвентаризации на емисии
на вредни вещества и на парникови газове в
атмосферата съгласно определените формати и
в сроковете съгласно приложение № 2;
7. изпраща предварителните инвентаризации
по т. 5 и предварителните национални доклади
по т. 6 за проверка от експертите по осигуряване
на качеството по чл. 17, ал. 5; проверката следва
да се извърши в срок 14 дни от получаването
на документите по предходното изречение;
8. изготвя окончателните инвентаризации и
окончателните национални доклади, като отразява забележките и препоръките на експертите
по осигуряване на качеството по т. 7;
9. в срок 5 дни преди сроковете, посочени в
приложение № 2, изпраща в МОСВ окончателните инвентаризации и националните доклади по
т. 8 за докладване пред секретариатите на
РКОНИК и КТЗВДР.
(2) След съгласуване с компетентните дирекции на МОСВ планът за действие по ал. 1,
т. 1 се утвърждава от изпълнителния директор
на ИАОС и се изпраща до всички органи по
чл. 3 за сведение и изпълнение.
Чл. 15. (1) Националните инвентаризации
по чл. 1 се извършват съгласно утвърдена от
министъра на околната среда и водите единна
методика.
(2) Единната методика по ал. 1 се актуализира периодично в съответствие с въведените
актуализации в общоприетите европейски и/
или други методики, както и при извършване
на национални, специфични за страната емисионни фактори.
(3) При липса на методология за изчисляване на емисии от даден сектор в единната
методика по ал. 1 се използва методология от
общоприетите европейски и/или международни
методики:
1. ревизирано от 1996 г. IPCC Ръководство
за Национална инвентаризация на ПГ;
2. Ръководство за най-добри практики и
управление на неточността при инвентаризация
на емисии на ПГ (IPCC GPG, 2000);
3. Ръководство за най-добри практики за
използване на земите, промяна в използването
на земята и горско стопанство от 2003 г.;
4. Ръководство за инвентаризация на емисии – EMEP/CORINAIR.
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Г л а в а

п е т а

ОСИГУРЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ДАННИТЕ ОТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИТЕ
Чл. 16. (1) Изпълнителната агенция по
околна среда изготвя проект на Национален
план за управление на качеството на данните
от националните инвентаризации по чл. 1,
който подлежи на утвърждаване от министъра
на околната среда и водите. С националния
план се определят процедурите по контрол на
качеството.
(2) Националният план по ал. 1 се изпраща
на всички органи по чл. 3.
(3) Изпълнителната агенция по околна среда координира дейностите по прилагането на
утвърдения план по ал. 2.
(4) Органите по чл. 3 съобразно компетенциите си определят чрез вътрешноведомствени
заповеди експертите, отговорни за прилагането
на изискванията на националния план по ал. 1.
(5) Органите по чл. 3 гарантират качеството на предоставяните от тях данни в ИАОС,
прилагайки изискванията на националните и
международните стандарти и/или вътрешни
правила и процедури по качество в тяхната област за набиране, обработка и разпространение
на данни за натуралните и/или други свързани
с тях показатели.
Г л а в а

ш е с т а

ДОКУМЕНТИРАНЕ И АРХИВИРАНЕ НА
ДАННИТЕ ОТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИТЕ
Чл. 17. (1) Изпълнителната агенция по
околна среда създава и поддържа система за
документиране и архивиране на националните
инвентаризации по чл. 1.
(2) Системата по ал. 1 съдържа всички
официални и работни документи, съпътстващи процеса по извършване на националните
инвентаризации по чл. 1.
(3) Документите по ал. 2 осигуряват пълна проследимост на използваните методики
и реда, по който са изготвени националните
инвентаризации по чл. 1.
(4) Документите по ал. 2 се съхраняват на
хартиен носител и в електронен формат по
ред, определен със заповед на изпълнителния
директор на ИАОС.
Г л а в а

с е д м а

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОВЕРКИ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
НА ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА И
НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ В АТМОСФЕРАТА
Чл. 18. (1) Министърът на околната среда и
водите или оправомощени от него длъжностни
лица организират и координират всички проце-
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дури, свързани с проверките на националната
система по чл. 2, извършвани от съответните
секретариати на РКОНИК и КТЗВДР.
(2) Органите по чл. 3 участват чрез свои
представители в проверките.
(3) Изпълнителната агенция по околна среда
координира включването в проверките по ал. 1
на представителите на органите по чл. 3.
(4) В рамките на проверките лицата по ал. 2
отговарят на въпроси от тяхна компетентност,
включително предоставят на проверяващите
необходимата допълнителна документация за
произхода на натуралните или други свързани
с тях показатели.
(5) По време на проверките по ал. 1 ИАОС
осигурява на проверяващите пълен достъп до
системата за документиране и архивиране на
инвентаризациите по чл. 17.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Национална инвентаризация на емисиите
на вредни вещества в атмосферния въздух“ означава: изчисляване на количеството вредни вещества (замърсители), изхвърлени в атмосферния
въздух. Инвентаризацията съдържа емисиите за
един или повече атмосферни замърсители от
всички категории източници за територията на
цялата страна в рамките на една календарна
година и доклад с тяхното описание.
2. „Национална инвентаризация на емисиите
на парникови газове в атмосферния въздух“ означава: изчисляване на количеството парникови
газове, определени в § 1, т. 59 от допълнителните
разпоредби на Закона за опазване на околната
среда, изхвърлени в атмосферния въздух. Инвентаризацията съдържа емисиите на основните
парникови газове и техните прекурсори от
всички категории източници за територията на
цялата страна в рамките на една календарна
година и доклад с тяхното описание.
3. „Национална система за инвентаризации“
включва всички институционални, правни и
процедурни механизми в Република България
за оценка на антропогенни емисии по източници и поглътители на парникови газове и на
вредни вещества в атмосферата.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 131л, т. 5 от Закона за опазване на околната среда.
§ 3. Министърът на околната среда и водите осъществява координация и контрол по
изпълнението на наредбата.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Приложение № 1
към чл. 14, ал. 1, т. 1
Годишен план за действие за извършване и докладване на инвентаризациите на емисии вредни вещества и на парникови газове в атмосферата
№

Дейност

Начален срок

Краен срок

Отговорник

Коментар

1.
…
….

Приложение № 2
към чл. 14, ал. 1, т. 5 и 6
Срокове за изпълнение на ангажиментите на Република България по КТЗВДР и РКОНИК
Конвенция
КТЗВДР
КТЗВДР

С р о к
з а Обхват на докладване
докладване*
31.12.ХХ+1
Инвентаризация на емисиите на серен
диоксид, азотен диоксид, амоняк и
неметанови въглеводороди
15.02.ХХ+2
Инвентаризация на емисиите на вредни
вещества в атмосферата

КТЗВДР

15.03.ХХ+2

РКОНИК

15.01.ХХ+2

РКОНИК

15.03.ХХ+2

РКОНИК

15.04.ХХ+2

Национален док лад за инвентари
зац и я та на вредни вещест ва в
атмосферата
Предварителни таблици и
предварителен национален доклад (в
CRF формат)
Окончателни таблици и окончателен
Национален доклад

Инст и т у ци я, до коя то се
докладва
Европейската комиси я и
Европейската агенция по околна
среда
Сек ретариата на КТЗВДР и
Европейската агенция по околна
среда
Сек ретариата на КТЗВДР и
Европейската агенция по околна
среда
Европейската комиси я и
Европейската агенция по околна
среда
Европейската комиси я и
Европейската агенция по околна
среда

Окончателни таблици и окончателен Секретариата на РКОНИК
Национален доклад (в CRF формат)

*XX е годината, за която е изготвена инвентаризацията.
7729

РЕШЕНИЕ № 682
ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци, от находище „Горен
Близнак“, разположено в землището на с.
Близнаци, община Аврен, област Варна, на
„Ескана“ – АД, Варна
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства във връзка с § 86 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и мотивирано предложение
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни материа-

ли – пясъци, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Горен
Близнак“, разположено в землището на с.
Близнаци, община Аврен, област Варна, на
„Ескана“ – АД, Варна.
2. Определя концесионна площ в размер
173 582 кв. м, която включва площите на утвърдените запаси на находище „Горен Близнак“,
както и площите, необходими за осъществяване на дейността по концесията, при граници с координати на точките от № 1 до № 11
включително в координатна система „1970 г.“
съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Определя пряко за концесионер „Ескана“ – АД, Варна – титуляр на Удостоверение за
търговско откритие № 0028 от 7 януари 2002 г.
5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива пясъци в границите на находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите
пясъци;
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5.1.3 право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка;
5.1.4. да извършва преработка, складиране,
транспортиране и продажба на добитите пясъци;
5.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
5.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства в
границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условия и в срокове,
определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и представи на министъра
на регионалното развитие и благоустройството:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка на подземните богатства;
срокът за представяне е 8 месеца от влизането
в сила на концесионния договор; след съгласуване с концедента и с министъра на околната
среда и водите цялостният работен проект става
неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван с компетентните
органи; срокът за представяне е 8 месеца от
влизането в сила на концесионния договор;
след съгласуване с концедента и с министъра
на околната среда и водите проектът за рекултивация става неразделна част от концесионния
договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив и
първична преработка за всяка година от срока
на концесията; срокът за представяне е 31 януари на съответната година; за първата година
от срока на концесията срокът за представяне
е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; след съгласуване с концедента
и с министъра на околната среда и водите
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
5.2.2.4. план за управление на минните отпадъци; срокът за представяне е 8 месеца от
влизането в сила на концесионния договор;
след утвърждаване от министъра на околната среда и водите планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
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5.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като се
спазват законите, правилниците и наредбите за
правилно и безопасно разработване на находища
на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и да
им предоставя документи и информация, имащи
отношение към изпълнението на задълженията
по концесионния договор;
5.2.6. да води и да предоставя на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
или на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите
на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството геоложка, техническа или друга документация и информация,
която притежава във връзка и по повод на
концесията;
5.2.8. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
5.2.9. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен
миниторинг на територията на добивните работи
от археолог на Регионалния исторически музей;
5.2.10. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху земята,
както и за промяна на предназначението на
земята и одобряване на съответния подробен
устройствен план за поземлените имоти, попадащи в концесионната площ.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условия и в
срокове, определени в концесионния договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния
договор и условията на концесията, включително
чрез право на достъп до концесионната площ
по т. 2 и чрез получаване от концесионера на
документи и информация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения или
условията по концесията.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1 да осъществява контрол за спазване на
условията по концесията и за изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
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5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване
на концесията съгласно договорните условия,
включително чрез своевременно съгласуване
на предоставените от концесионера цялостен
работен проект и годишни работни проекти.
6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
6.1. Цялостният работен проект по т. 5.2.2.1
се представя за съгласуване и добивът на подземни богатства по т. 1 започва след влизане
в сила на положително решение по оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС) или
решение да не се извършва ОВОС на инвестиционното предложение за добив и първична
преработка на подземни богатства от находище
„Горен Близнак“, разположено в землището на
с. Близнаци, община Аврен, област Варна, по
реда на Закона за опазване на околната среда.
6.2. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, водите,
земеделските земи и горите, защитените със
закон територии и обекти, в т. ч. в актовете
и предписанията на компетентните органи по
околна среда, както и изискванията за опазване на културните и историческите паметници,
националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред;
6.2.2. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.2.3. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
6.2.4. да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за
разработка на находище „Горен Близнак“ – приложение към концесионния договор, представена от „Ескана“ – АД, Варна;
6.2.5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която
е находището на подземни богатства;
6.2.6. да спазва указанията, давани от министъра на околната среда и водите при съгласуване на проектите по т. 5.2.2;
6.2.7. да изпълнява одобрените и изискващите
се рекултивационни мероприятия;
6.2.8. да изпълнява съгласуваните с концедента цялостен работен проект за добив и първична преработка и годишни работни проекти.
6.3. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
6.4. Добивните работи да започнат след
съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3
и след утвърждаване от министъра на околната среда и водите на план за управление на
минните отпадъци.
6.5. Концесионният договор влиза в сила от
датата на подписването му.
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7. Определя за начален срок на концесията датата на влизане в сила на концесионния
договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния
договор:
8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране
изпълнението на задължението за заплащане
на концесионно плащане:
8.1.1. за първия отчетен период гаранцията
е в размер на сумата, посочена в т. 9.5, и се
представя на концедента в 30-дневен срок от
влизането в сила на концесионния договор;
8.1.2. за всеки следващ отчетен период, определен по т. 9.2, гаранцията е в размер 50 на
сто от концесионното плащане за предходния
период и се представя на концедента в 30-дневен
срок след периода на плащане;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 60 дни от изтичането на съответния
отчетен период.
8.2. Откриване от страна на концесионера
на доверителна банкова сметка в посочена от
концедента банка за обезпечаване изпълнението
на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и с рекултивацията:
8.2.1. в доверителната банкова сметка по
т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година за
срока на концесията сума, представляваща 1/25
част от общия размер на паричните средства,
предвидени за опазване на околната среда и за
рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.2. за първата година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се представя на
концедента в 30-дневен срок считано от датата
на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.3. за всяка следваща календарна година
от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1
се представя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.2.4. начинът за разпореждане със сметката
по т. 8.2 се определя в концесионния договор.
8.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от основните задължения или условията
на концесията по това решение. Условията и
сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора се определят
в концесионния договор.
8.4. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните
задължения. Конкретните размери на лихвите
и неустойките и моментът на неизпълнението
на отделните задължения се определят в концесионния договор.
8.5. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
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9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно
плащане, както следва:
9.1. Периодични парични плащания за срока
на концесията, дължими на 6-месечни вноски,
като срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката
за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни
и скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите
и методиката за определяне на концесионното
възнаграждение за добив на подземни богатства
по реда на Закона за подземните богатства,
приета с Постановление № 127 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица добито подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3,
т. 1, буква „в“ от методиката по т. 9.3 не може
да бъде по-ниско от 0,40 лв./тон, като тези
стойности се индексират ежегодно с процента на
увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация,
предоставена от Националния статистически
институт, при базова статистическа информация
за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на дължимото
концесионно плащане за всяко шестмесечие от
срока на концесията не може да бъде по-нисък
от 4536 лв. – сума, определена на базата на
30 на сто от предвидения средногодишен добив
за срока на концесията – 11 341 тона пясъци,
и предвидената стойност за единица добито
подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Част от концесионното плащане в размер
30 на сто от сумата, определена по реда на т. 9.3
или 9.5, се внася в бюджета на община Аврен
по ред, определен в концесионния договор.
9.7. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и т. 9.5 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
10. Определя други изисквания, свързани с
концесията:
10.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
10.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно
съгласие, а в случай на непостигане на съгласие
спорът се решава по съдебен ред.
11. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството:
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11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Ескана“ – АД, Вар
на, в 3-месечен срок от влизането в сила на
решението.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да представлява държавата по съдебните
дела, свързани с изпълнението и прекратяването на концесионния договор, включително
да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионна площ на находище „Горен Близнак“
Координатна система „1970 г.“
№
на точката

X (север)

Y (изток)

1.

4 672 777,6

9 638 099,5

2.

4 672 724,9

9 638 075,4

3.

4 672 625,4

9 638 296,0

4.

4 672 604,1

9 638 315,3

5.

4 672 664,9

9 638 374,1

6.

4 672 651,6

9 638 487,4

7.

4 672 288,4

9 638 474,2

8.

4 672 496,3

9 637 973,2

Координати

9.

4 672 660,6

9 637 911,4

10.

4 672 733,5

9 637 771,0

11.

4 672 776,4

9 637 764,8

7585

РЕШЕНИЕ № 683
ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – варовици, от находище „Исенов
връх“, разположено в землището на с. Ракитница, община Стара Загора, област Стара
Загора, на „ПИ ЕС АЙ“ – АД, Стара Загора
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства във връзка с § 86 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и мотивирано предложение
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни материали – варовици, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Исенов
връх“, разположено в землището на с. Ракитница,
община Стара Загора, област Стара Загора, на
„ПИ ЕС АЙ“ – АД, Стара Загора.
2. Определя концесионна площ, съвпадаща
с площта на находище „Исенов връх“, в размер
160 586 кв. м, при граници с координати на
точките от № 1 до № 10 включително в координатна система „1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 10 години.
4. Определя по право за концесионер „ПИ
ЕС АЙ“ – АД, Стара Загора – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 0159
от 3 ноември 2004 г.
5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива варовици в границите на
находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите
варовици;
5.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
5.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите
варовици;
5.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
5.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства в
границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условия и в срокове,
определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и представи на министъра
на регионалното развитие и благоустройството:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка на подземните богатства;
срокът за представяне е 8 месеца от подписването на концесионния договор; след съгласуване
с концедента и с министъра на околната среда
и водите цялостният работен проект става неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван от компетентните
органи; срокът за представяне е 8 месеца от
подписването на концесионния договор; проектът за рекултивация става неразделна част
от концесионния договор;
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5.2.2.3. годишен работен проект за добив и
първична преработка за всяка година от срока
на концесията; срокът за представяне е 31 януари на съответната година; за първата година
от срока на концесията срокът за представяне
е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; след съгласуване с концедента
и с министъра на околната среда и водите
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
5.2.2.4. план за управление на минните
отпадъци; срокът за предоставяне е 8 месеца
от влизането в сила на концесионния договор;
след утвърждаване от министъра на околната среда и водите планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като се
спазват законите, правилниците и наредбите за
правилно и безопасно разработване на находища
на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и да
им предоставя документи и информация, имащи
отношение към изпълнението на задълженията
по концесионния договор;
5.2.6. да води и да предоставя на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
или на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите
на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството геоложка, техническа или друга документация и информация,
която притежава във връзка и по повод на
концесията;
5.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен
мониторинг на територията на добивните работи
от археолог на Регионалния исторически музей;
5.2.9. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху земята,
както и за промяна на предназначението на
земята и одобряване на съответния подробен
устройствен план за поземлените имоти, попадащи в концесионната площ.
5.3. Основни права на концедента:
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5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условия и в
срокове, определени в концесионния договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния
договор и условията на концесията, включително
чрез право на достъп до концесионната площ
по т. 2 и чрез получаване от концесионера на
документи и информация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения или
условията по концесията.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване
на концесията съгласно договорните условия,
включително чрез своевременно съгласуване
на предоставените от концесионера цялостен
работен проект и годишни работни проекти.
6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след влизане в сила на решение по
оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) или решение да не се извършва ОВОС
на инвестиционното предложение за добив и
първична преработка на подземни богатства
от находище „Исенов връх“, разположено в
землището на с. Ракитница, община Стара
Загора, област Стара Загора, по реда на Закона за опазване на околната среда и предвид
чл. 31, ал. 1 във връзка с ал. 4 от Закона за
биологичното разнообразие.
6.2. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, водите,
земеделските земи и горите, защитените със
закон територии и обекти, в т. ч. в актовете
и предписанията на компетентните органи по
околната среда, както и изискванията за опазване на културните и историческите паметници,
националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред;
6.2.2. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.2.3. да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за
разработка на находище „Исенов връх“ – приложение към концесионния договор, представена
от „ПИ ЕС АЙ“ – АД, Стара Загора;
6.2.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
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6.2.5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която
е находището на подземни богатства;
6.2.6. да спазва указанията, давани от министъра на околната среда и водите при съгласуване
на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3;
6.2.7. да изпълнява одобрените и изискващите
се рекултивационни мероприятия;
6.2.8. да изпълнява съгласуваните с концедента цялостен работен проект за добив и първична преработка и годишни работни проекти;
6.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ.
6.3. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
6.4. Добивните работи да започнат след
съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3.
6.5. Концесионният договор влиза в сила от
датата на подписването му.
7. Определя за начален срок на концесията датата на влизане в сила на концесионния
договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния
договор:
8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране
изпълнението на задължението за заплащане
на концесионно плащане:
8.1.1. за първия отчетен период гаранцията
е в размер на сумата, посочена в т. 9.5, и се
представя на концедента в 30-дневен срок от
влизането в сила на концесионния договор;
8.1.2. за всеки следващ отчетен период, определен по т. 9.2, гаранцията е в размер 50 на
сто от концесионното плащане за предходния
период и се представя на концедента в 30-дневен
срок след периода на плащане;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 60 дни от изтичането на съответния
отчетен период.
8.2. Откриване от страна на концесионера
на доверителна банкова сметка в посочена от
концедента банка за обезпечаване изпълнението
на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и с рекултивацията:
8.2.1. в доверителната банкова сметка по
т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година за
срока на концесията сума, представляваща 1/10
част от общия размер на паричните средства,
предвидени за опазване на околната среда и за
рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.2. за първата година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се представя на
концедента в 30-дневен срок считано от датата
на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.3. за всяка следваща календарна година
от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1
се представя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.2.4. начинът за разпореждане със сметката
по т. 8.2 се определя в концесионния договор.
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8.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от основните задължения или условията
на концесията по това решение. Условията и
сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора се определят
в концесионния договор.
8.4. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните
задължения. Конкретните размери на лихвите
и неустойките и моментът на неизпълнението
на отделните задължения се определят в концесионния договор.
8.5. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно
плащане, както следва:
9.1. Периодични парични плащания за срока
на концесията, дължими на 6-месечни вноски,
като срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за
определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни
и скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите
и методиката за определяне на концесионното
възнаграждение за добив на подземни богатства
по реда на Закона за подземните богатства,
приета с Постановление № 127 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица добито подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3,
т. 1, буква „а“ от методиката по т. 9.3 не може
да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон, като тези
стойности се индексират ежегодно с процента на
увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация,
предоставена от Националния статистически
институт, при базова статистическа информация
за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всяко 6-месечие от срока на концесията не може да бъде по-нисък от 5625 лв.,
определен на базата на 18 750 тона/шестмесечие
варовици и предвидената стойност за единица
добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
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9.6. Част от концесионното плащане в размер 30 на сто от сумата, определена по реда на
т. 9.3 или 9.5, се внася в бюджета на община
Стара Загора по ред, определен в концесионния договор.
9.7. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и 9.5 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
10. Определя други изисквания, свързани с
концесията:
10.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
10.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно
съгласие, а в случай на непостигане на съгласие
спорът се решава по съдебен ред.
11. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „ПИ ЕС АЙ“ – АД,
Стара Загора, в 3-месечен срок от влизането
в сила на решението.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да представлява държавата по съдебните
дела, свързани с изпълнението и прекратяването на концесионния договор, включително
да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2

Координатен регистър на граничните точки на
концесионна площ на находище „Исенов връх“
Координатна система „1970 г.“
№ на
точка

Х (м)

У (м)

1.

9426000

4623416

2.

9426257

4623435

3.

9426354

4623384

4.

9426350

4623135

5.

9426240

4623055

6.

9426183

4622836

7.

9426054

4622891

8.

9426014

4622974

9.

9426061

4623091

10.
7586

9425932

4623335
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

от Европейския инструмент за добросъседство
и партньорство (ЕИДП), Република Молдова
и Украйна,
се споразумяха за следното:

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ПРЕАМБЮЛ

МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между държавите – членки на Европейския
съюз, участнички в програмата, и Националната агенция за развитие на Република
Унгария в качеството на Управляващ орган,
Министерството на финансите на Република
Унгария – Кабинета на Националния ръководител в качеството на Сертифициращ орган,
и Сметната палата на Република Унгария в
качеството на Одитен орган за изпълнение на
Оперативна програма „Югоизточна Европа“
2007 – 2013 г.
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 27 юли 2010 г. – ДВ, бр. 62
от 2010 г. В сила за Република България от
1 септември 2010 г.)
Съгласно
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от
11 юли 2006 г. относно определянето на общи
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и
Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1260/1999,
Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно
Европейския фонд за регионално развитие и
за отмяна на Регламент (ЕО) № 1783/1999, и
Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията
от 8 декември 2006 г. относно условията и реда
за прилагане на Регламент (ЕО) 1083/2006
на Съвета, определящ общите разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд,
и Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския
парламент и на Съвета относно Европейския
фонд за регионално развитие,
Оперативна програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г., одобрена от Европейската
комисия на 20 декември 2007 г. с Решение
№ C(2007)6590,
държавите – членки на ЕС: Република Австрия, Република България, Република Гърция,
Република Унгария, Италианската република,
Румъния, Словашката република и Република
Словения,
в съгласие със страните кандидатки и потенциалните кандидатки, партньори в Оперативна
програма „Югоизточна Европа“: Република
Македония, Република Албания, Босна и Херцеговина, Република Хърватия, Черна гора, Република Сърбия и двете държави, финансирани

Държавите – членки на ЕС, и Национална
агенция за развитие на Република Унгария в
качеството на Управляващ орган, Министерство
на финансите на Република Унгария – Кабинет
на Националния ръководител в качеството на
Сертифициращ орган и Сметната палата на
Република Унгария в качеството на Одитен
орган се споразумяха за сключването на този
меморандум за разбирателство, като поемат
задължението да изпълняват всички изисквания
на съответните национални законодателства и
регламентите, отнасящи се за Структурните
фондове, с цел да се гарантира съвместното и
ефективно изпълнение на Оперативна програма
„Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г.
Г л а в а

I

ИНСТИТУЦИОНАЛНА СТРУКТУРА
1. Оперативна програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г. има съвместни институционални структури, създадени от държавите-членки, и
национални структури, създадени от всяка една
държава-членка за подпомагане изпълнението
на програмата на национално равнище.
2. Управляващият орган, Сертифициращият
орган, Одитният орган, Съвместният технически секретариат, Комитетът за наблюдение,
националните звена за контакт по ОПЮИЕ,
националните координатори и контрольорите изпълняват дейности и задачи съгласно
съответното национално законодателство,
регламентите, отнасящи се за Структурните
фондове, правилата на Оперативна програма
„Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г., описанието
на системите за управление и контрол и това
споразумение.
Член 1
Съвместни структури на Оперативна програма
„Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г.
(1) Управляващ орган
1. Държавите-членки определят Национална
агенция за развитие на Република Унгария да
действа като Управляващ орган по смисъла на
член 59, параграф 1, буква „а“ от Регламент
(ЕО) № 1083/2006 и съгласно член 60 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и член 14 и 15 от
Регламент (ЕО) № 1080/2006.
(2) Сертифициращ орган
2. Държавите-членки определят Министерство на финансите на Република Унгария – Кабинет на Националния ръководител, да действа
като Сертифициращ орган по смисъла на
член 59, параграф 1, буква „б“ от Регламент
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№1083/2006 и съгласно член 61 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006 и член 14 от Регламент (ЕО)
№ 1080/2006.
(3) Одитен орган
3. Държавите-членки определят Сметната
палата на Република Унгария да действа като
Одитен орган по смисъла на член 59, буква
„в“ от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и съгласно
член 58, буква „б“, член 59, параграф 4 и член
62 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и член 14,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1080/2006.
4. Съгласно член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1080/2006 Одитният орган се
подпомага от група одитори, съставена от по
един представител от всяка държава-членка.
Представителите, делегирани към групата
одитори, се номинират в срок три месеца след
одобряването на Оперативна програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г.
5. Одитният орган и одиторите, назначени
в Групата на одиторите, са независими от системата за управление и контрол.
(4) Съвместен технически секретариат
6. За административното изпълнение на
програмата Управляващият орган ще създаде
в Будапеща Съвместен технически секретариат
съгласно член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 1080/2006 и разпоредбите на Оперативна
програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г.
Задачите на Съвместния технически секретариат са изброени в раздел 7.1.5 на Оперативна
програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г. и
включват функции по техническото управление
и оперативни функции по изпълнението на програмата. Съвместният технически секретариат
действа под отговорността на Управляващия
орган.
7. Съвместният технически секретариат
подпомага Комитета за наблюдение, Управляващия орган, Одитния орган и други участници
в програмата за ефективното изпълнение на
техните задачи.
(5) Комитет за наблюдение
8. Държавите-членки се споразумяват да
създадат съвместен Комитет за наблюдение.
Комитетът за наблюдение осъществява надзор на програмата. Основната му задача е
да гарантира качеството и ефективността на
изпълнение и отчетността на операциите по
програмата. Комитетът за наблюдение ще
действа от името на държавите-членки съгласно
член 65 и 66 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.
В тази връзка всяка държава-членка назначава
свои представители за участие в Комитета за
наблюдение съгласно член 14 от Регламент
(ЕО) № 1080/2006 и член 63 и 64 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006.
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9. Номинирането на представителите въз
основа на искане от Управляващия орган е
предварително условие за участието на държавите-членки в Комитета за наблюдение.
10. От името на държавите – членки на
ЕС, Управляващият орган поканва представителите на страните кандидатки, потенциалните
кандидатки и страните от ЕИДП да участват
в Оперативна програма „Югоизточна Европа“
2007 – 2013 г. и да станат пълноправни членове
на Комитета за наблюдение.
11. Комитетът за наблюдение изготвя свои
процедурни правила.
Член 2
Структури на национално равнище
(6) Национално звено за контакт по ОПЮИЕ
1. Във всяка държава-членка се създава национално звено за контакт съгласно съответната
институционална структура, за да подпомага
Оперативна програма „Югоизточна Европа“
2007 – 2013 г. в съответната държава-членка.
Задачите на националните звена за контакт
по ОПЮИЕ са изброени в раздел 7.1.6 от
Оперативна програма „Югоизточна Европа“
2007 – 2013 г.
2. Националните звена за контакт по ОПЮИЕ
изпълняват задачите си в тясно сътрудничество
със Съвместния технически секретариат.
(7) Национална координация
3. Всяка държава-членка трябва да гарантира
съгласно принципа за партньорство, установен
с член 11 от Регламент (ЕО) 1083/2006, че по
време на изпълнението на програмата ще си
сътрудничи с регионалните и местните власти,
както и със съответните секторни власти и
институции, неправителствени организации
и други социално-икономически и институционални партньори, считани за релевантни
от съответната държава-членка през периода
за изпълнение на програмата. Националните
координиращи органи нямат право да правят
предварителен подбор на проекти, тъй като
подборът на проекти е предоставен на Комитета за наблюдение.
(8) Контрольори
4. Съгласно член 16 от Регламент (ЕО)
№ 1080/2006, всяка държава-членка създава
система за контрол за валидиране на разходите
на национално ниво. Определените контрольори
ще отговарят за гарантиране на съответствието
на направените разходи с правилата на Общността и националните правила, като извършват
верификация по смисъла на член 13, параграфи 2 – 3 от Регламент (ЕО) на Комисията
№ 1828/2006 и издават декларации за валидиране
на разходите в евро по отношение на всяко
заявление за възстановяване на разходи по образец приложение V. В тази връзка в съответните
национални територии контрольорите ще бъдат
номинирани от държавите-членки в срок три
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месеца след одобряването на Оперативна програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г. или
най-късно до датата на одобряване на първите
проекти. Приложение ІІ от това споразумение
съдържа списък на определените контрольори
в държавите-членки за Оперативна програма
„Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г.
Г л а в а

I I

ОТГОВОРНОСТИ
Член 1
Отговорности на институциите
1. Управляващият орган е отговорен за
управлението и изпълнението на Оперативна
програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г.
съгласно разпоредбите на член 60 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. Управляващият орган
изготвя описание на системата за управление
и контрол въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки съгласно член
71 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, и в съответствие с образеца, посочен в приложение ХІІ
от Регламент (ЕО) № 1828/2006.
2. Съгласно член 15 от Регламент (ЕО)
№ 1080/2006 Управляващият орган не носи
отговорност за правилността на операциите и
разходите по отношение на националните правила и правилата на Общността. За тази цел
всяка държава-членка създава и прилага своя
собствена система за контрол. В тази връзка
Управляващият орган трябва да се увери, че
разходите на всеки бенефициент, участващ в
операция, са потвърдени от контрольор съгласно член 16, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 1080/2006.
3. Съгласно член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1080/2006 Управляващият орган
потвърждава подбора на операциите извън
допустимите области, посочени в параграфи 2
и 3 от този регламент.
4. Управляващият орган носи юридическа
отговорност за договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ от страна на
Оперативна програма „Югоизточна Европа“
2007 – 2013 г. Договорът за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ се сключва от
Съвместния технически секретариат от името
на Управляващия орган.
5. Съгласно член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 Управляващият орган
изготвя комуникационен план, както и всяко
важно изменение на плана.
6. Управляващият орган е отговорен също
за създаването и правилното управление на
системата за наблюдение и информационно
осигуряване на програмата.
7. Управляващият орган е отговорен за възстановяване на неправомерно изплатени суми
съгласно разпоредбите на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между
Управляващия орган и водещия партньор. Ако
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водещият партньор или партньор по проекта
извърши нередност и Управляващият орган не
може да си възстанови неправомерно изплатените суми въз основа на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
тогава Управляващият орган отправя искане до
държавата-членка, в която е местоположението
на съответния водещ партньор или партньор
по проекта, да възстанови на Управляващия
орган неправомерно изплатените суми в срок
два месеца след издаване на уведомление от
Управляващия орган.
8. Сертифициращият орган е отговорен за
изготвянето и представянето пред Комисията на
сертифицирани заявления за разходи и искания
за средства и за получаването на средствата
от Комисията съгласно член 61 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006.
9. Сертифициращият орган използва средствата, получени от Комисията, за възстановяване в евро на частта на финансираните
от Общността допустими публични разходи,
направени от водещия партньор и партньорите.
10. Одитният орган е отговорен за точното
прилагане на задълженията по член 59, параграф
1, буква „в“ от Регламент (ЕО) № 1083/2006
в съответствие с член 58, буква „б“, член
59, параграф 4 и член 62 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 и член 14, параграф 2 от Регламент № 1080/2006.
11. Комитетът за наблюдение е отговорен
за подбора на операциите.
Член 2
Отговорности на държавите-членки
1. Съгласно член 14, параграф 3 от Регламент
(ЕО) № 1080/2006 и член 63 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 държавите-членки се задължават да
създадат Комитет за наблюдение, за да гарантират ефективното изпълнение на Оперативна
програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г.,
и се ангажират да изпълняват задълженията по
процедурните правила на Комитета за наблюдение, включително крайните срокове.
2. Представителите на държавите-членки се
съгласяват да изготвят общи правила за допустимост за Оперативна програма „Югоизточна
Европа“ 2007 – 2013 г.
3. Съгласно член 16 от Регламент (ЕО)
№ 1080/2006 държавите-членки отговарят за
създаването на своя собствена система за
контрол с цел да се удостовери законността и
правилността на разходите, декларирани от всеки проектен партньор, участващ в операцията.
4. Всяка държава-членка гарантира, че
разходите ще бъдат валидирани от контрольорите и представени от водещите партньори на
Съвместния технически секретариат в срок
три месеца след края на всеки отчетен период.
5. Съгласно член 21, параграф 4 от Регламент
(ЕО) № 1080/2006 държавите-членки отговарят
за законността и редовността на разходите,
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направени извън Европейската общност, в съответствие с член 21, параграф 3 от Регламент
(ЕО) № 1080/2006.
6. Съгласно член 28, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 всяка държава-членка,
от която има партньор в проект, отговаря за
докладване пред Европейската комисия за
открити нередности съгласно член 28, 29, 31
от Регламент (ЕО) № 1828/2006, както и за
образувани производства по отношение на
всички докладвани преди това нередности и
за произтичащи от тях важни промени в съответствие с член 30 и 31 от Регламент (ЕО)
№ 1828/2006.
7. Държавите-членки отговарят за редовното изготвяне на Верификационен доклад по
образец, посочен в приложение VІ. Верификационният доклад включва информация относно
съответствието на националната система за
контрол с член 16, параграф 1 от Регламент
(ЕО) № 1080/2006 и раздел 3 от Регламент (ЕО)
№ 1828/2006, информация и данни относно
изплащането на национално съфинансиране на
партньорите и информация относно нередности
и възстановявания под формата на копия от
докладите, изпратени на Комисията, във връзка с член 2, параграф 5, както и информация
относно случаите на нередности, които не е
необходимо да бъдат докладвани на Европейската комисия съгласно член 28, параграф 2
и член 36 от Регламент (ЕО) №1828/2006, под
формата на Обобщен доклад като приложения
към Верификационния доклад.
Верификационният доклад се представя на
Съвместния технически секретариат в срок 2
седмици след края на всяко тримесечие (15
януари, 15 април, 15 юли, 15 октомври). Независимо от изискването за представяне на
част ІІ и част ІІІ от Верификационния доклад
в посочените по-горе крайни срокове част І
от Верификационния доклад (Информация относно съответствието на системата за контрол)
се представя от държавите-членки, които имат
децентрализирана система за контрол, в срок 2
седмици след края на всяко полугодие (15 януари, 15 юли), като се взема предвид прилаганата
от тези държави-членки методика, изложена
в описанието на системата за управление и
контрол. Приложение ІІІ от това споразумение съдържа списък на органите, отговорни
за представянето на Верификационния доклад.
8. Във връзка с член 70, параграф 1, буква
„б“ и член 70, параграф 2 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 по принцип всяка държава-членка,
от която има партньор по проекта, отговаря
за предотвратяване, откриване, вземане на
решение и отстраняване на нередности и за
възстановяване на неправомерно изплатени
суми от партньорите в проекта заедно с всички
начислени лихви. Всяка държава-членка, от
която има партньор по проекта, отговаря за
възстановяването на неправомерно изплатените
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суми в срок от два месеца след уведомлението,
издадено от Управляващия орган в случай на
неуспешна процедура по възстановяване между Управляващия орган и водещия партньор.
Приложение ІV от това споразумение съдържа
списък на националните органи, отговорни за
управлението на процедурата по възстановяване
от името на съответната държава-членка.
9. В случай на прилагане на разпоредбите
на член 17, параграф 3 от Регламент (ЕО)
№ 1080/2006 държавата-членка има право в
съответствие с националното законодателство
да образува производство срещу съответния
партньор по проекта за възстановяване на неправомерно изплатени средства. Независимо от
резултата от производството за възстановяване,
започнато на национално ниво, в съответствие
с правилата, изложени в точка 8 от този член,
държавата-членка отговаря за възстановяване
на средствата в пълен размер.
10. В случай че Европейската комисия вземе
решение за финансова корекция и възстановяване, Сертифициращият орган и Управляващият
орган ще вземат заедно решение относно финансовите задължения на съответната държава-членка след консултации със съответната
държава-членка и въз основа на одитен доклад
или друга форма на кореспонденция от Комисията. Съгласно решението държавата-членка
ще отговаря за възстановяването на сумата,
посочена в уведомлението, издадено от Управляващия орган, в срок един месец.
11. Държавите-членки полагат всички усилия за оказване на подкрепа на Управляващия
орган, Сертифициращия орган, Одитния орган
и Съвместния технически секретариат при
изпълнение на съответните им задължения.
12. Съответните държави-членки гарантират,
че всички подкрепящи документи за направените разходи и извършените плащания по приноса
от държавния бюджет, необходими за достатъчно
проследяване на пътя на документацията (одитна
пътека), са записани, налични и съхранени в
компютризирана форма, че системите за контрол са въведени и проверките съгласно член
16 от Регламент (ЕО) № 1080/2006, както и
одитите на Оперативна програма за Югоизточна Европа 2007 – 2013 г. съгласно член 62
от Регламент (ЕО) №1083/2006 се извършват в
съответствие с изискванията, посочени в член
90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и член 19
от Регламент (ЕО) № 1828/2006.
13. Държавите-членки, които са решили да
предоставят национално публично съфинансиране от държавния бюджет за операциите, одобрени от Комитета за наблюдение, се задължават
да осигурят националното съфинансиране за
проектите, които са били подкрепени с решение
на Комитета за наблюдение, и се ангажират да
информират Управляващия орган за изплате-
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ните суми от националното съфинансиране в
рамките на Верификационния доклад, посочен
в член 2, параграф 7.
14. Държавите-членки носят съвместна отговорност за евентуална отмяна на финансовия
ангажимент.
15. Държавите-членки носят съвместна
отговорност да осигурят ликвидността на програмата в случай, че програмата достигне 95 %
изразходване на средствата до извършването
на окончателното плащане от Европейската
комисия.
Г л а в а

I I I

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Техническа помощ
1. Дейностите по „Техническа помощ“ ще
се финансират със средства от ЕФРР и от
вноски на държавите-членки в съответствие
с Оперативна програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г. и съгласно разпоредбите на
„Наръчника за техническа помощ“, одобрен от
Комитета за наблюдение. Годишните вноски на
държавите-членки за „Техническа помощ“ са
дадени в приложение І към този меморандум.
2. През 2008 г. държавите-членки трябва да
преведат своите национални вноски за дейности
те по „Техническа помощ“ за 2007 и 2008 г. по
банковата сметка на Управляващия орган въз
основа на решение от първото заседание на
Комитета за наблюдение. Считано от 2009 г.
държавите-членки трябва всяка година да превеждат авансово своите национални вноски
за дейностите по „Техническата помощ“ не
по-късно от 31 януари за съответната година.
Държавите-членки се ангажират да осигурят
ликвидността на банковата сметка.
Член 2
Договори за предоставяне на безвъзмездна
помощ от ЕФРР
1. Решението за използването на наличните
средства от ЕФРР се взема от Комитета за
наблюдение. Въз основа на решението на Комитета за наблюдение Съвместният технически
секретариат сключва договор за предоставяне
на безвъзмездна помощ за изпълнението на
операцията с водещия партньор от името на
Управляващия орган. При сключването на договора за предоставяне на безвъзмездна помощ
Съвместният технически секретариат, действащ
от името на Управляващия орган, не може да
се отклонява от решенията на Комитета за
наблюдение.
2. Безвъзмездната помощ от ЕФРР ще се
предоставя на водещия партньор изключително и само за проекта така, както е описан в
одобрения от Комитета за наблюдение фор-
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муляр за кандидатстване, който представлява
неразделна част от договора за предоставяне
на безвъзмездна помощ.
3. Договорът за предоставяне на безвъзмездна
помощ се сключва в евро (€).
4. Съвместният технически секретариат ще
информира държавите-членки за подписването
на договорите за предоставяне на безвъзмездна помощ в срок 5 работни дни след дата на
сключването им.
5. Държавите-членки трябва да бъдат информирани за всеки случай преди оттегляне от
договор за предоставяне на безвъзмездна помощ.
Член 3
Възстановяване на приноса от ЕФРР на водещите партньори
1. Водещият партньор определя условията
на своите взаимоотношения с партньорите,
участващи в операцията, чрез споразумение,
включващо, inter alia, разпоредби, гарантиращи
доброто финансово управление на отпуснатите
за операцията средства, включително условията
за възстановяване на неправомерно изплатени
суми.
2. Възстановяването на приноса от ЕФРР
може да се разрешава единствено от Сертифициращия орган (плащанията към водещите
партньори се извършват технически от Разплащателното звено (Financial Transfer Unit)) при
условие, че водещият партньор е представил
доказателства за напредъка по дейностите
за изпълнение на операцията и Съвместният
технически секретариат е получил декларации
за валидиране на разходите по отношение на
всяко едно искане за възстановяване. Държавите-членки се уведомяват в срок 15 дни за
одобряването на искането за възстановяване
от Сертифициращия орган.
3. Водещият партньор представя искане за
възстановяване на суми в евро въз основа на
декларациите за валидиране на разходите в
евро. В случай че в проекта участват партньори
от държави-членки, които още не са приели
еврото за своя валута, партньорите по проекта
преизчисляват в евро сумите на разходите от
списъка на фактурите, направени в националната
валута, преди да ги представят за валидиране
от отговорния контрольор в държавата-членка.
Разходите се преизчисляват в евро на база на
счетоводния обменен курс на Европейската комисия за последния месец от отчетния период.
Рискът от промяна на обменния валутен курс
се поема от съответния партньор по проекта.
4. Средствата от ЕФРР се отпускат в евро (€)
по открита за проекта отделна банкова сметка
на водещия партньор, посочена в договора за
предоставяне на безвъзмездна помощ.
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I V

КОНТРОЛ
Член 1
Система за контрол
1. Всяка държава-членка създава система за
контрол в съответствие с член 16 от Регламент
(ЕО) № 1080/2006 и раздел 3 от Регламент (ЕО)
№ 1828/2006, за да гарантира, че Управляващият
орган е способен да изпълни изискването за
добро управление на програмата.
2. Съгласно член 13 от Регламент (ЕО)
№ 1828/2006 проверките, които трябва да бъдат
извършени на национално ниво, се отнасят до
административните, финансовите, техническите
и физическите аспекти на операциите. Проверките гарантират, че декларираните разходи са
действително извършени, че продуктите и услугите са действително доставени и че операциите
и разходите са в съответствие с правилата на
Общността и националните правила. Процесът
на верифициране на разходите, извършван от
контрольорите на национално ниво, включва
100 % административна проверка и проверки
на място, определени от държавите-членки.
3. Управляващият орган се уверява, че тези
системи за контрол гарантират, че всички
подкрепящи документи за направените разходи и извършените плащания, необходими за
осигуряването на адекватна одитна пътека, са
записани, съхранени в компютризирана форма
и налични в съответствие с изискванията на
член 90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и член
19 от Регламент (ЕО) № 1828/2006, че системата за контрол е въведена и се извършват
верификации съгласно член 16 от Регламент
(ЕО) № 1080/2006, както и че се извършват
одити по Оперативна програма „Югоизточна
Европа“ 2007 – 2013 г. съгласно член 62 от
Регламент (ЕО) № 1083/2006. Управляващият
орган гарантира също, че се поддържа регистър на самоличността и местонахождението
на органите, съхраняващи тези документи. В
стандартния случай и съгласно договора за
предоставяне на безвъзмездна помощ водещият партньор отговаря за съхраняването на
документите. Съгласно член 60, буква „е“ от
Регламент № 1083/2006 управляващият орган
трябва да гарантира, че се поддържа адекватна
одитна пътека на всички нива за целия период
на програмата, отговаряща на критериите, посочени в член 15 от Регламент (ЕО) №1828/2006.
За целта държавите-членки предоставят цялата
необходима информация за своята система за
контрол и въведените в нея изменения.
4. Определянето на контрольор във всяка
една държава-членка, където се намира местонахождението на съответния партньор по
проекта, ще бъде предварително условие за
Съвместния технически секретариат за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна помощ от името на Управляващия орган.
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В този смисъл посочените държави-членки
поемат окончателната финансова отговорност
за средствата, разпределени за партньора в
проекта на съответната национална територия.
5. В случай че Управляващият орган има
съмнения относно ефективното функциониране на съответната система за контрол, той се
обръща към конкретната държава-членка и се
опитва да намери решение.
6. Управляващият орган гарантира, че
всички неуредени въпроси ще бъдат напълно
решени преди възстановяването на средства
по подадено от водещия партньор искане за
възстановяване. Изплащането на приноса от
ЕФРР на водещите партньори и партньорите
в проект с местоположение в съответната държава-членка се прекратява до предоставянето
от държавата-членка на изчерпателна и удовлетворителна информация относно системата
за контрол, коригиращите мерки, за които е
взето решение, графика за тяхното изпълнение
и последващото потвърждение за изпълнението
на мерките в рамките на Верификационния
доклад по глава ІІ, член 2, параграф 7.
7. Управляващият орган гарантира в сътрудничество с държавите-членки, че за всички
транзакции, свързани с проектите, се поддържа
или отделна счетоводна система, или съответен
счетоводен код.
8. Ако финансирането за техническа помощ
се усвоява от звено за контакт по ОПЮИЕ
или друг бенефициент на ТП по програмата,
системата за контрол на държавата-членка, в
която се намира местоположението на бенефициента на финансирането за ТП, отговаря
за правилността и законността на този разход.
Г л а в а

V

ОДИТИ
Член 1
Одити
1. Одитният орган заедно с групата одитори по член 14, параграф 2 от Регламент
(ЕО) № 1080/2006 гарантира, че одитите се
извършват съгласно член 62, буква „а“ (одит
на системата) и буква „б“ (одит на операциите)
от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и член 16, 17
и 18 от Регламент (ЕО) № 1828/2006.
2. Одитният орган, подпомаган от групата
на одиторите, ще съгласува подхода за извършване на одита и ще вземе съвместно решение
за изготвянето на стратегия за одит съгласно
изискванията на член 62, параграф 1, буква „в“
от Регламент (ЕО) №1083/2006 и при спазване
на образеца, представен в приложение V от
Регламент (ЕО) № 1828/2006. Те извършват
ежегоден преглед и актуализация на стратегията
за одит, а при необходимост – и текущ през
годината. Определените одитори ще извършват
одитите при спазване на стратегията за одит,
договорена в рамките на групата на одиторите.
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3. Съгласно член 62, параграф 1, буква „г“ от
Регламент (ЕО) № 1083/2006 Одитният орган
представя на Европейската комисия годишни
доклади за извършения контрол и издава годишни одиторски становища с цел да се потвърди доброто функциониране на създадените
системи за управление и контрол, като използва
образците, представени в приложения VI и VII
към Регламент (ЕО) № 1828/2006. Одитният
орган, подпомаган от групата на одиторите и
действащ съгласно своя процедурен правилник
и в съответствие със стратегията за одит, предоставя основателна гаранция, че представените на Европейската комисия сертифицирани
разходи са правилни и като следствие от това
съответните им транзакции са законосъобразни
и правомерни.
4. Съгласно член 62, параграф 1, буква „д“ от
Регламент (ЕО) № 1083/2006 и член 18, параграф
3 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 Одитният
орган представя декларация за приключване,
подкрепена с окончателен доклад за контрол
по образеца, представен в приложение VII от
Регламент (ЕО) № 1828/2006.
Г л а в а

V I

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
1. Съгласно член 76, параграф 3 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006 най-късно до 30 април всяка
година Сертифициращият орган изпраща на
Европейската комисия предварителна прогноза
на вероятните заявления за плащане за текущата
и следващата финансова година въз основа на
данните, предоставяни от Управляващия орган
до 31 март всяка година.
2. Съгласно член 61, буква „а“ от Регламент
(ЕО) № 1083/2006 Сертифициращият орган
изготвя и подава сертифицирани отчети за
разходите в съответствие с изискванията на
член 78 от Регламент (ЕО) №1083/2006, както
и заявления за плащане до Европейската комисия. Сертифицираните отчети за междинните
и окончателните разходи и заявленията за
плащане се изготвят по образеца, представен в
приложение X от Регламент (ЕО) № 1828/2006.
3. Съгласно член 20, параграф 2 от Регламент
(ЕО) № 1828/2006 Сертифициращият орган
изпраща на Европейската комисия декларация по образеца, посочен в приложение ХІ
към Регламент (ЕО) № 1828/2006, уточняваща
за всяка от приоритетните оси изтеглените,
възстановените суми и сумите, подлежащи на
връщане въз основа на данните, предоставяни
от Управляващия орган до края на февруари
всяка година.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ
1. Въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки, Управляващият
орган представя на Европейската комисия
годишен и окончателен доклад за изпълнението в съответствие с изискванията на член 67
от Регламент (ЕО) № 1083/2006. Преди това
Управляващият орган представя докладите
за разглеждане и одобрение от Комитета за
наблюдение съгласно член 65, буква „г“ от
Регламент (ЕО) № 1083/2006.
2. Управляващият орган информира Комитета за наблюдение за годишния доклад за
контрол съгласно член 65, буква „д“ от Регламент (ЕО) № 1083/2006.
Г л а в а
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИКЛЮЧВАНЕТО
НА ПРОГРАМАТА
Одитният орган, подпомаган от групата
на одиторите, ще установи подходящи параметри и процедури за съвместно подписване
на декларацията за приключване съгласно
член 62, буква „д“ от Регламент № 1083/2006.
Държавите-членки предоставят необходимата
информация с оглед на правилното изпълнение
на тази задача.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Този меморандум влиза в сила от датата на
полагане на последния подпис и е приложим за
срока на изпълнение на оперативната програма
и три години след датата на приключване на
Оперативна програма „Югоизточна Европа“
2007 – 2013 г., съобщена от Европейската комисия.
2. Меморандумът се урежда в съответствие
със законите на Република Унгария. В случай
на противоречия, които не са уредени в това
споразумение, страните се договарят да търсят
взаимно приемливо приятелско решение. Ако
страните не успеят да постигнат приятелско
решение, всички спорове, породени във връзка
с това споразумение, се решават на първа инстанция от Централния окръжен съд в Будапеща.
3. Изменения на споразумението се правят
само с писменото одобрение на всички страни.
4. Писмената комуникация между Управляващия орган, Сертифициращия орган, Одитния
орган, Съвместния технически секретариат и
участващите страни се извършва на официалния
език на Оперативна програма „Югоизточна
Европа“ 2007 – 2013 г. – на английски език.
5. Това споразумение се подписва отделно
в четири оригинални екземпляра от представителите на държавите-членки, участващи в
Оперативна програма „Югоизточна Европа“
2007 – 2013 г, и Национална агенция за развитие
на Република Унгария в качеството на Управляващ орган, Министерство на финансите на
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Република Унгария – Кабинет на Националния
ръководител в качеството на Сертифициращ
орган, и Сметната палата на Република Унгария
в качеството на Одитен орган.

3. Управляващият орган се уведомява писмено в срок 15 календарни дни в случай на
промяна в данните, посочени в приложения
ІІ, ІІІ и ІV.

Приложения
1. Следните приложения са задължителни в
определения формат и представляват неразделна
част към този документ:
Приложение V: Декларация за валидиране
на разходите (заедно с приложения А – В).
Декларация за валидиране
на разходите за проектите
за ТП (заедно с приложения
А – В);
Приложение VI: Верификационен доклад
(включително Обобщен
доклад).
2. Всяко изменение на посочените приложения се счита за прието, ако няма подадени
възражения от подписващите страни в срок
15 календарни дни от получаването на писмено уведомление от Управляващия орган за
изменението.

Клауза
1. По изключение от т. 1 от заключителните
разпоредби за България споразумението влиза в сила от датата, на която Управляващият
орган получи уведомление от министъра на
регионалното развитие и благоустройството, в
потвърждение, че са изпълнени изискванията
на българското национално законодателство за
влизане на споразумението в сила.
2. По изключение от т. 3 от заключителните
разпоредби измененията и допълненията на
това споразумение влизат в сила за Република
България съгласно процедурата, описана в т. 1.
3. В периода за осъществяване на националните процедури за осигуряване влизането в
сила на споразумението и неговите изменения
България продължава да изпълнява подписаното
споразумение без резерви.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Годишни вноски на държавите-членки за приоритет „Техническа помощ“
Държава-членка

2007

2008

2009

2010

Република Австрия

26 023

26 598

27 243

27 959

28 694

29 387

30 096

196 000

Република България

85 326

77 602

77 992

80 472

83 020

85 318

87 675

577 405

Република Гърция

81 197

57 262

53 625

53 864

54 312

52 732

50 150

403 141

Република Унгария

63 556

57 602

57 687

59 249

60 850

62 351

63 887

425 181

Италианска република

124 195

114 568

115 885

120 253

124 751

128 668

132 693

861 013

Румъния

220 184

223 292

221 491

191 177

215 934

181 424

146 498 1 400 000

Словашка република

26 761

26 924

27 476

28 161

28 863

29 534

30 221

197 939

Република Словения

11 118

9 940

9 916

10 167

10 424

10 669

10 919

73 153

638 360

593 788

591 313

571 303

606 847

580 083

552 139

4 133 833

ОБЩО п ри но с к ъм
„Техническа помощ“

2011

2012

2013

Общо
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Определени контрольори за Оперативна програма „Югоизточна Европа“

1

Държава членка

Определен контрольор1

1

2

Система за контрол Списък на контрольорите
3

4

Република
Австрия

Австрийско федерално канцлерство
Децентрализирана
Направление IV/4 (Координация – териториално планиране и регионална политика)
Ballhausplatz 2, 1014 Виена, Австрия

Налични:
25 ноември
2008 г.

Република
България

Министерство на регионалното развитие и Децентрализирана
благоустройството
Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, ул. Св. св. Кирил
и Методий 17 – 19, София 1202, България

Налични:
21 януари 2009 г.

Република
Гърция

Министерство на икономиката и финансите Централизирана
Генерален секретариат за инвестиции и развитие (Единен разплащателен орган)
Звено за първо ниво на контрол
11 Navarchou Nikodimou, 10558
Атина, Гърция

Неприложимо

Република
Унгария

VATI Унгарско публично дружество с не Централизирана
стопанска цел за регионално развитие и
благоустройство
Отдел териториално сътрудничество, Централно звено за контрол
Gellerthegy utca 30 – 32,
1016 Будапеща, Унгария

Неприложимо

Италианска
република

Министерство на икономическото развитие Децентрализирана
Отдел „Политики за развитие и сближаване“
Главна дирекция „Политики за структурните
фондове на Общността“
Via Sicilia, 162/C
00187 Рим, Италия

Румъния

Министерство на развитието, благоустрой- Централизирана
ството и жилищата (MDPWH) Дирекция
„Координация на териториалните дейности“
12 Libertatii Blv. Букурещ, Румъния

Неприложимо

Словашка
република

Министерство на околната среда на Словаш- Централизирана
ката република
Отдел „Изпълнение на проекти“
Отдел „Финансиране на проекти и плащания“
Namestie L’ Stura 1,
12 35 Братислава, Словакия

Неприложимо

Република
Словения

Министерство на околната среда и благо Централизирана
устройството
Финансово-бюджетна служба, сектор „Контрол на плащанията“
Dunajska 47,
1000 Любляна, Словения

Неприложимо

При децентрализираните системи се посочва само надзорен орган/координиращ контролен орган.

БРОЙ 76

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

ПРИЛОЖЕНИЕ III
Национални органи, отговорни за представянето на верификационните доклади
Държава членка

Отговорен национален орган

Република Австрия Австрийско федерално канцлерство
Направление IV/4 (Координация – териториално планиране и регионална политика)
Ballhausplatz 2, 1014 Виена, Австрия
Република България Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ ул. Св. св.
Кирил и Методий 17 – 19, София 1202, България
Република Гърция

Министерство на икономиката и финансите
Генерален секретариат за инвестиции и развитие (Единен разплащателен орган)
Звено за първо ниво на контрол (Звено Д)
11 Navarchou Nikodimou, 10558
Атина, Гърция

Република Унгария Национална агенция за развитие
Wesselenyi St. 20 – 22,
1077 Будапеща, Унгария
Италианска
република

Специална комисия, председателствана от
Министерство на икономическото развитие
Отдел „Политики за развитие и сближаване“
Главна дирекция „Политики за структурните фондове на Общността“
Via Sicilia, 162/C
00187 Рим, Италия

Румъния

Министерство на развитието, благоустройството и жилищата
Дирекция „Международно сътрудничество“ Libertatii Blvd., no.12, district 5, Букурещ, Румъния

Словашка република Министерство на околната среда на Словашката република
Отдел „Изпълнение на проекти“
Отдел „Финансиране на проекти и плащания“
Namestie L’udovita Stura 1,
12 35 Братислава, Словашка република
Република Словения Министерство на околната среда и благоустройството
Секретариат на Генералния секретар
Dunajska 47,
1000 Любляна, Словения
ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Национални органи, отговорни за възстановяването на средства съгласно член 70, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006
Държава членка

Отговорен национален орган 2

1

2

Република Австрия Австрийско федерално канцлерство
Направление IV/4 (Координация – териториално планиране и регионална политика)
Ballhausplatz 2,
1014 Виена, Австрия
Република България Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дирекция „Финанси и управление на собствеността“
ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19,
София 1202, България
Република Гърция

Министерство на икономиката и финансите
Nikis 5 – 7, 10180 Атина, Гърция

Република Унгария Национална агенция за развитие
Wesselenyi St. 20 – 22,
1077 Будапеща, Унгария
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Италианска
република

Министерство на икономиката и финансите
Ragioniere Generale dello Stato
IGRUE
Via XX Settembre
00187 Рим, Италия

Румъния

Министерство на развитието, благоустройството и жилищата
Дирекция за международно сътрудничество
Генерална дирекция за плащания и оторизиране по програми
Libertatii Blvd., no.12, district 5, Букурещ, Румъния

Словашка република Министерство на околната среда на Словашката република
Отдел „Изпълнение на проекти“
Отдел „Финансиране и плащания по проекти“
Namestie L’udovita Stura 1
812 35 Братислава, Словашка република
Република Словения Министерство на околната среда и благоустройството
Финансова служба
Dunajska 47, 1000 Любляна, Словения
За държави членки с децентрализирана система на финансова отговорност за възстановяване се посочва само национален орган за контакт.
2

ПРИЛОЖЕНИЕ V
Декларация за валидиране на разходите
Код на проекта:

Наименование на водещия партньор/
партниращия партньор на проекта:

Акроним:
Държава членка, в която се намира местоположе- Организация/контрольор, издаваща декларацията
нието на водещия партньор/партниращия партньор за валидиране на разходите:
по проекта:
Отчетен период, за който е издадена деклара- Вид на издадената
цията: от дд/мм/гггг до дд/мм/гггг
декларация:

 Редовна №: 1
 Коригираща №: 1.1

Обща сума на допустимите разходи, потвърдена и включена в настоящата декларация и намалени с
размера на нетните приходи: 0,00 EUR
Сума на допустимите публични разходи, потвърдена и включена в настоящата декларация:
0,00 EUR
Сума на средствата от ЕФРР, потвърдена и Процент на приноса от ЕФРР: 85,00%
включена в настоящата декларация: 0,00 EUR
Сума на националния принос, потвърдена и Процент на националния принос от ЕФРР: 00,00%
включена в настоящата декларация: 0,00 EUR
Въз основа на проверката по смисъла на член 13, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1828/2006
на Комисията, извършена за разходите, декларирани от горепосочения водещ партньор/партниращ
партньор по проекта, долуподписаният, в качеството ми на представляващ контрольора, с настоящото
декларирам, че:
1.

Разходите, декларирани от водещия партньор/партниращия партньор по проекта, които ще бъдат
включени в Искането за възстановяване, са действителни и са направени за проекта, одобрен
по програмата.

2.

Разходите, декларирани от водещия партньор/партниращия партньор по проекта, са подкрепени
с фактура или със счетоводни документи с равностойна доказателствена стойност.

3.

Разходите, декларирани от водещия партньор/партниращия партньор по проекта, са платени от
водещия партньор/партниращия партньор по проекта, което може да бъде подкрепено с документ(и).
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4.

Продуктите или услугите са доставени в съответствие с договора (ите) за предоставяне на безвъзмездна помощ [ЕФРР, национален принос].

5.

Подкрепящите документи, представени от водещия партньор/партниращия партньор по проекта,
са пълни, точни и приемливи по форма и съдържание.

6.

Разходите, декларирани от водещия партньор/партниращия партньор по проекта, са допустими
съгласно общите правила за допустимост на Програмата (Ръководство по програмата), съответното законодателство на Общността и национално законодателство.

7.

Партньорският доклад, представен от водещия партньор/партниращия партньор по проекта, е
правилен и не противоречи на подкрепящи документи.

8.

Изпълнената част от проекта и разходите, декларирани от водещия партньор/партниращия партньор по проекта, съответстват на договора(ите) за предоставяне на безвъзмездна помощ [ЕФРР,
национален принос].

9.

Изпълнената част от проекта и разходите, декларирани от водещия партньор/партниращия партньор по проекта, съответстват на правилата на Общността и националните правила, включително
правилата за обществените поръчки, държавната помощ, публичността, опазването на околната
среда и равните възможности.

10.

Частта от проекта, изпълнена от водещия партньор/партниращия партньор по проекта, е финансирана единствено с финансов принос по програмата (няма двойно финансиране от други схеми
на Общността или национални схеми и за други програмни периоди).

11.

Разходите по смисъла на член 21 от Регламент (ЕО) № 1080/2006, декларирани от водещия партньор/партниращия партньор по проекта, са валидирани.

12.

Водещият партньор/партниращият партньор по проекта поддържа или отделна счетоводна отчетност, или подходящ счетоводен код за всички транзакции, отнасящи се до проекта.

13.

Въз основа на получените подкрепящи документи може да се потвърди, че водещият партньор/
партниращият партньор по проекта е изпълнил изискванията на ЕС относно информацията и
публичността.

14.

Евентуалните приходи са извадени от общата сума на допустимите разходи на изпълнената част
от проекта от водещия партньор/партниращия партньор по проекта. Водещият партньор/парт
ниращият партньор по проекта декларира, че не са генерирани никакви други приходи освен
декларираните.

15.

По отношение на разходите, декларирани в искането за възстановяване на разходите от водещия партньор/партниращия партньор по проекта, няма установена нередност или съмнение за
съществуване на нередност.

16.

Контрольорът извърши проверка на място при водещия партньор/  да
партниращия партньор по проекта по отношение на периода, обхванат  не
от настоящата декларация за валидиране .

17.

Декларираните разходи съответстват на счетоводните записи и оправ-  да
дателните документи, съхранявани от водещия партньор/партниращия  за периода не е извършпартньор по проекта.
вана проверка на място

18.

Напредъкът в изпълнението на частта от проекта, изпълнявана от  да
водещия партньор/партниращия партньор по проекта, съответства  за периода не е извършна целите на проекта, изложени в договора (ите) за предоставяне на вана проверка на място
безвъзмездна помощ [ЕФРР, национален принос].

19.

Частта от проекта, за която е извършена проверка на място, се изпълнява  да
в съответствие с правилата на Общността и националните правила.  за периода не е извършвана проверка на място

20.

Проверката на място е документирана от контрольора (например кон-  да
тролен списък, доклад). Документалните доказателства се съхраняват  за периода не е извършот контрольора.
вана проверка на място
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21.

В хода на проверката на място от контрольора е възникнало съмнение  да
за съществуване на нередност.
 не
 за периода не е извършвана проверка на място

22.

Компетентният национален орган (Националният партниращ орган)  да
е информиран за възникналото в контрольора съмнение за същест-  не е установена нередвуване на нередност.
ност

23.

Контрольорът съхранява документи, описващи и обосноваващи метода на определяне на извадката и идентифициращи проектите, избрани за извършване на проверка на място.

Ако някоя от гореизброените точки не е изпълнена, отклонението следва да се посочи и коментира в
приложение „А“. Общата сума на допустимите разходи, потвърдени и включени в настоящата декларация, е
представена в детайли в приложения Б и В. Тези приложения трябва да бъдат приложени към настоящата
декларация и също носят обвързващия със законна сила подпис, както се изисква по-долу.
Място и дата:
Официален печат на контрольора:

Име и длъжност на представителя на контрольора:
Подпис:

Приложение „A“ към Декларацията за валидиране на разходите
Код на проекта:

Наименование на водещия партньор/партниращия
партньор по проекта:

Акроним:
Отчетен период, за който се издава деклара- Вид на издадената де-  редовна №: 1
цията: от дд/мм/гггг до дд/мм/гггг
кларация:
 коригираща №: 1.1

І. Документална проверка
Документалната проверка е извършена съгласно съответните насоки за контрол.
Сума на недопустимите разходи, извадени от контрольора, и кратка обосновка:

II. Проверка на място
Брой, дата и място на проверките, извършени
през периода, обхванат от настоящата декларация за валидиране на разходите:
Основни констатации на проверката(ите) на
място през периода, обхванат от настоящата
декларация за валидиране на разходите:
По отношение на нередностите, установени от
контрольора в хода на проверката на място,
водещият партньор/партниращият партньор
по проекта е предприел следните мерки с цел
да се гарантира съответствието с договорите
за предоставяне на безвъзмездна помощ и с
приложимите правила на Общността и национални правила.
Ви дове (док у мен т а л н и) док а зат елс т ва за
извършената(ите) проверка(и) на място:
Място и дата:
Официален печат на контрольора:

Име и длъжност на представителя на контрольора:
Подпис:

Приложение „Б“ към Декларацията за валидиране на разходите
Код на проекта:

Наименование на водещия партньор/партниращия
партньор по проекта:

Акроним:
Отчетен период, за който се издава декларацията: Вид на издадената де-  редовна №: 1
от дд/мм/гггг до дд/мм/гггг
кларация:
 коригираща №: 1.1
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I. Обща сума на допустимите разходи, потвърдени и включени в настоящата декларация и отнасящи
се до следните работни пакети (РП) и бюджетни линии:
РП 0

РП 1

РП 2

РП 3

РП 4

РП 5

РП 6

РП 7

Общо

Човешки
ресурси
Администр.
разходи
Пътни
Външни експ.
Оборудване
Инвестиции
Фин. разходи
Общо

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Общата сума на допустимите разходи, потвърдени и включени в настоящата декларация, включва
следните специални видове разходи:

РП 1

Общи разходи
(EUR)
0,00

Принос в натура
(EUR)
0,00

Правило за 10 %
Правило за 20 %
(EUR)
(EUR)
0,00
0,00

РП 2

0,00

0,00

0,00

0,00

РП 3

0,00

0,00

0,00

0,00

РП 4

0,00

0,00

0,00

0,00

РП 5

0,00

0,00

0,00

0,00

РП 6

0,00

0,00

0,00

0,00

РП 7

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Приходи, подлежащи на изваждане от общата сума на допустимите разходи за текущия период:
Приходи, предвидени
във фин. прогн. (да/не)
Общо

Дата и място:
Официален печат на контрольора:

Сума на генерираните
приходи (EUR)

Сума на нетните приходи,
подлежащи на изваждане от допустимите разходи (EUR)

0,00

0,00

Име и длъжност на представителя на контрольора:
Подпис:

Приложение „В“ към Декларацията за валидиране на разходите
Идентификационен номер на проекта:

Наименование на водещия партньор/партниращия партньор
по проекта:

Акроним:
Отчетен период, за който се издава де- Вид на издадената  Редовна №: 1
кларацията: от дд/мм/гггг до дд/мм/гггг декларация:
 Коригираща №: 1.1
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I. Общата сума на допустимите разходи, потвърдени въз основа на следните фактури/документи с
равностойна доказателствена стойност:
РП 1 УПРАВЛЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИЯ ПРОЕКТ

БЛ 4 ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИЗИ И УСЛУГИ
№. Фактура
Наи№/
менодокувание
менти с
на изеквивадалия
лентна
фактудоказарите
телстве- доставна стой- чик на
ност
услуги

Описание
на
разходите

Изпълнена
дейност
съгласно одобрената
фин..
прогноза

Изда- Плате- Обща
Отчедено
но на сума в тен разна дд/ дд/мм/ оригиход в
мм/
гггг
нална оригигггг
валута нална
валута

Валута

Обменен
курс

Отче
НедоПритен
пустими емливи
разход разходи, разходи,
в евро изваде- удостони от
верени
контроот
льора,
контроевро
льора,
евро

Общи
раз
ходи
(ОР)
Принос в
натура
(ПН)
10 %
(X)
20 %
(Y)

1
2
3
4
5
Обща сума на разходите

(Пример: Добавят се редове и се изготвят отделни таблици по работни пакети (РП) и по бюджетни
линии (БЛ).)
Място и дата:

Име и длъжност на представителя на контрольора:

Официален печат на контрольора:

Подпис:

II. Приходи
№

ДокуОписаменти с ние на
равнос- прихода
тойна
доказателствена
стойност
ИД

Съответна
дейност
според
фин.
прогноза

Приходът, генериран
на
(дата)

Дата на
счетоводно отчитане на
прихода

Обща сума
на приходите, генерирани в
оригинална валута

Обща
сума на
нетните
приходи в
оригинална валута

Валута

Обменен
курс

Обща
сума на
генерираните
приходи
в евро

Обща
Обща сума
сума на на нетните
нетните
приходи,
приходи валидирав евро
ни от контрольора,
в евро

1
2
Всичко

Дата и място:

Име и длъжност на представителя на контрольора:

Официален печат на контрольора:

Подпис:

Декларация за валидиране на разходи за проекта за ТП
Код на проекта:

Наименование на бенефициента на ТП:

Наименование на проекта:
Държава членка, в която се намира Организация/контрольор, издаваща декларацията за валидиместонахождението на бенефициента ране на разходите:
на ТП:
Отчетен период, за който е издадена декларацията: Вид на издадената
от дд/мм/гггг до дд/мм/гггг
декларация:

c Редовна №: 1
c Коригираща №: 1.1

Обща сума на допустимите разходи, потвърдена и включена в настоящата декларация и намалени
с размера на нетните приходи:
0,00 EUR

БРОЙ 76

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Сума на допустимите публични разходи, потвърдена и включена в настоящата декларация:

С Т Р. 3 5
0,00 EUR

Сума на средствата от ЕФРР, потвърдена и включе- Процент на приноса от ЕФРР: 75,00%
на в настоящата декларация:
0,00 EUR
Сума на националния принос, потвърдена и вклю- Процент на националния принос от ЕФРР: 25,00 %
чена в настоящата декларация:
0,00 EUR
Въз основа на проверката по смисъла на член 13, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1828/2006,
извършена за разходите, декларирани от горепосочения бенефициент на ТП, аз, долуподписаният, в
качеството ми на представляващ контрольора, с настоящото декларирам, че:
1.

Настоящата декларация включва направените разходи по приоритет „Техническа помощ“ на
програмата.

2.

Разходите, декларирани от бенефициента на ТП, които ще бъдат включени в заявлението за
възстановяване, са действителни и са направени за одобрения по програмата проект за ТП.

3.

Разходите, декларирани от бенефициента на ТП, са подкрепени с фактура или със счетоводни
документи с равностойна доказателствена стойност.

4.

Разходите, декларирани от бенефициента на ТП, са платени от бенефициента на ТП, което може
да бъде подкрепено с документ(и).

5.

Продуктите или услугите са доставени в съответствие с проекта за ТП

6.

Подкрепящите документи, представени от бенефициента на ТП, са пълни, точни и приемливи
по форма и съдържание.

7.

Разходите, декларирани от бенефициента на ТП, са допустими съгласно общите правила за
допустимост за ТП (Ръководство за ТП по програмата, одобрено от комитета за наблюдение),
съответното законодателство на Общността и национално законодателство.

8.

Докладът, представен от бенефициента на ТП, е правилен и не противоречи на подкрепящите
документи.

9.

Изпълнената част от проекта и разходите, декларирани от бенефициента на ТП, съответстват
на одобрения проект за ТП.

10.

Изпълнената част от проекта и разходите, декларирани от бенефициента на ТП, съответстват на
правилата на Общността и националните правила.

11.

Частта от проекта, изпълнена от бенефициента на ТП, е финансирана единствено с финансов
принос по програмата (няма двойно финансиране от други схеми на Общността или национални
схеми и за други програмни периоди).

12.

Бенефициентът на ТП поддържа или отделна счетоводна отчетност, или подходящ счетоводен
код за всички транзакции, отнасящи се до проекта.

13.

Въз основа на получените оправдателни документи може да се потвърди, че бенефициентът на
ТП е изпълнил изискванията на ЕС относно информацията и публичността.

14.

Евентуалните приходи са извадени от общата сума на допустимите разходи на частта от проекта, изпълнена от бенефициента на ТП. Бенефициентът на ТП декларира, че не са генерирани
никакви други приходи освен декларираните.

15.

По отношение на разходите, декларирани в искането за възстановяване на разходите от бенефициента на ТП, няма установени нередности или съмнения за съществуване на нередност.

16.

Контрольорът извърши проверка на място при бенефициента на ТП  да
по отношение на периода, обхванат от настоящата декларация за  не
валидиране.

17.

Декларираните разходи съответстват на счетоводните записи и оп-  да
равдателните документи, съхранявани от бенефициента на ТП.
 за периода не е извършвана проверка на място

18.

Напредъкът в хода на изпълнението на частта от проекта, изпълня-  да
вана от бенефициента на ТП, съответства на целите на проекта за  за периода не е извършТП, изложени в одобрения план на проекта за ТП.
вана проверка на място

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 76

19.

Частта от проекта, за която е извършена проверка на място, се из-  да
пълнява в съответствие с правилата на Общността и националните  за периода не е извършправила.
вана проверка на място

20.

Проверката на място е документирана от контрольора (например  да
контролен списък, доклад). Документалните доказателства се съхра-  за периода не е извършняват от контрольора.
вана проверка на място

21.

В хода на проверката на място у контрольора е възникнало съмнение  да
за съществуване на нередност.
 не
 за периода не е извършвана проверка на място

22.

Компетентният национален орган (Националният партниращ) е ин-  да
формиран за възникналото у контрольора съмнение за съществуване  не е установена нередност
на нередност

23.

Контрольорът съхранява документи, описващи и обосноваващи метода на определяне на извадката и идентифициращи проектите, избрани за извършване на проверка на място.

Ако някоя от гореизброените точки не е изпълнена, отклонението следва да се посочи и коментира в
приложение „А“. Общата сума на допустимите разходи, потвърдени и включени в настоящата декларация,
е представена в детайли в приложения „Б“ и „В“. Тези приложения трябва да бъдат приложени към настоящата декларация и също носят обвързващия със законна сила подпис, както се изисква по-долу.
Място и дата:

Име и длъжност на представителя на контрольора:

Официален печат на контрольора:

Подпис:

Приложение „A“ към Декларацията за валидиране на разходите
Код на проекта:

Наименование на бенефициента на ТП:

Наименование на проекта:
Отчетен период, за който се издава декларацията: Вид на издадената де-  редовна №: 1
от дд/мм/гггг до дд/мм/гггг
кларация:
 коригираща №: 1.1

І. Документална проверка
Документалната проверка е извършена съгласно съответните насоки за контрол.
Сума на недопустимите разходи, извадени от контрольора и кратка обосновка:

II. Проверка на място
Брой, дата и място на проверките на място, извършени
през периода, обхванат от настоящата декларация
за валидиране на разходите:
Основни констатации на проверката(ите) на място
през периода, обхванат от настоящата декларация
за валидиране на разходите:
По отношение на нередностите, установени от
контрольора в хода на проверката на място, бенефициентът на ТП е предприел следните мерки с
цел да се гарантира съответствието с договора за
субсидия и с приложимите правила на Общността
и национални правила.
Видове (документални) доказателства за извършената(ите) проверка(и) на място:
Място и дата:
Официален печат на контрольора:

Име и длъжност на представителя на контрольора:
Подпис:
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Приложение „Б“ към Декларацията за валидиране на разходите
Код на проекта:
Наименование на бенефициента на ТП:
Наименование на проекта:
Отчетен период, за който се издава декларацията: Вид на издадената Отчетен период, за който се
от дд/мм/гггг до дд/мм/гггг
декларация:
издава декларацията: от
дд/мм/гггг до дд/мм/гггг
I. Обща сума на допустимите разходи, потвърдени и включени в тази декларация, и напредък в хода
на финансовото изпълнение на проекта за ТП:
Сума на допустимите разходи (евро)
1. Човешки ресурси
2. Административни
3. Пътни
4. Външни експертизи и услуги
5. Оборудване
6. Финансови разходи
Общо

0,00

II. Приходи, подлежащи на изваждане от общата сума на допустимите разходи, потвърдени и включени в тази декларация:
Приходи, предвидени
Сума на генерираните Сума на нетните приховъв фин.прог. (да/не)
приходи
ди за изваждане
(евро)
от допустимите разходи
(евро)
Общо
0,00
0,00
Дата и място:
Официален печат на контрольора:

Име и длъжност на представителя на контрольора:
Подпис:

Приложение „В“ към Декларацията за валидиране на разходите
Код на проекта:

Наименование на бенефициента на ТП:

Наименование на проекта:
Отчетен период, за който се Вид на издадената  Редовна №: 1
издава декларацията: от дд/ декларация:
 Коригираща №: 1.1
мм/гггг до дд/мм/гггг
I. Общата сума на допустимите разходи, потвърдени въз основа на следните фактури/документи с
равностойна доказателствена стойност:
БЛ 4 Външни експертизи и услуги
№

НаиФактура №/
менование
документи с на изеквива- далия
лентна фактудоказарите
телстве- доставна сила чик на
ИД
услуги

Описа- Изпълне- Издание на на дейност дено
разхосъгласно
на
дите
одобрения
дд/
проект за
мм/
ТП
гггг

Платено
на
дд/
мм/
гггг

Обща
сума
в оригиналната
валута

Отчетен
разход в
оригиналната
валута

Валута

Обменен
курс

Отчетен
НедоПриемлиразход в пустими ви разхоевро
разходи, ди, удосизваде- товерени
ни от
от конконтро- трольора,
льора,
евро
евро

1
2
3
4
5
Обща сума на разходите

(Пример: Добавят се редове и се изготвят отделни таблици по работни пакети (РП) и по бюджетни
линии (БЛ).)
Място и дата:
Име и длъжност на представителя на контрольора:
Официален печат на контрольора:
Подпис:
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II. Приходи
№

Документи
с равностойна
доказателствена
сила
ИД

ОпиСъотсание
ветна
на
дейност
при- съгласно
хода плана на
проекта
на ТП

Приходът,
генериран
на
(дата)

Дата
Обща
Обща
Вана
сума на сума на лута
счето- прихо- нетните
водно
дите,
приотчи- генери- ходи в
тане
рани в
оригина
ориги- налната
при- налната валута
хода
валута

Обменен
курс

Обща
сума на
генерираните
приходи,
в евро

Обща
сума на
нетните
приходи,
в евро

Обща
сума на
нетните
приходи,
удостоверени от
контрольора, в
евро

1
2
Общо

Място и дата:

Официален печат на контрольора:

Име и длъжност на представителя на контрольора:
Подпис:
ПРИЛОЖЕНИЕ VI
Верификационен доклад

Оперативна програма:
Държава членка:
Наименование на отговорния национален орган:
Име на определения(те) контрольор(и) в държавата членка:
Отчетен период (година и тримесечие):
Номер на Верификационния доклад:
I. Информация за съответствието на системата за контрол
1. Системата за контрол функционира в съответствие с член 16, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 1080/2006.
2. Определен(и) е(са) контрольорът(ите), отговарящ(и) за проверката на законността и редовността
на разходите, декларирани от участващия(те) в проектите партньор(и) по проекта.
3. Определеният(ите) контрольор(и) е(са) независим(и) от участващите в проектите партньори по
проекта.
4. Държавата членка е дала насоки на контрольора(ите) относно проверките.
5. Верификацията на разходите на ниво партньор обхваща административните, финансовите, техническите и физическите аспекти на проектите.
6. Верификациите гарантират, че разходите, декларирани от партньорите по проекта, са действително направени, че продуктите или услугите са доставени съгласно решението за одобряване и
че разходите, извършени съгласно правилата на Общността и националните правила.
7. Верификациите включват административни проверки на разходите, декларирани от партньорите
по проекта, по отношение на всеки партньорски доклад, както и проверка на място на частта
от проектите, изпълнение от партньора(ите) по проекта.
8. Верификациите, извършвани от контрольора, обхващат въпроси, включващи:
– допустимост на разходите
– избягване на двойно финансиране на разходите от други схеми на Общността или национални
схеми и за друг програмен период
– обществени поръчки
– правила за държавни помощи
– публичност
– правила относно опазването на околната среда
– правила относно равните възможности.
9. Проверки на място се изискват за всички проекти  Да
 Не
10. Ако на предишния въпрос е отговорено с „Не“, описва се методът на определяне на извадката
за проектите, за които ще се извършва проверка на място, и се регистрира при контрольора.
11. Има документални доказателства за извършените проверки, които се съхраняват при контрольора.
12. Системата за контрол дава възможност за проверка на направените разходи по смисъла на член
21 от Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Комисията.
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13. Системата за контрол гарантира, че по отношение на разходите, направени в рамките на проектите
за техническа помощ, се извършва и документира проверка по смисъла на член 13, параграфи
2 – 3 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията.
14. Разходите, декларирани в рамките на проектите за техническа помощ, са допустими съгласно
договорените правила за допустимост по отношение на техническата помощ (Ръководство за
ТП, одобрен от Съвместния комитет за наблюдение).
15. Изготвени са процедурни наръчници за персонала на отговорния  Да
национален орган с оглед получаване на уверение, че дейностите  Не
по контрола се изпълняват правилно от определения контрольор.
16. Има въведени процедури, които отговорният национален орган  Да
прилага, за да се увери, че проверките, извършени на ниво  Не
партньор по проекта, са достатъчни и са в съответствие с изискванията на ЕС и националните изисквания.
17. Отговорният национален орган съхранява документация за  Да
констатациите, заключенията и препоръките, направени при  Не
проверките по точка 16.
18. Отговорният национален орган е установил недостатъци/греш-  Да
ки по отношение на проверките, извършени от определения(те)  Не
контрольор(и) през отчетния период.
19. При външните одити са установени недостатъци/грешки по  Да
отношение на независимостта и/или качеството на проверките,  Не
извършени от определения(те) контрольор(и) през отчетния период.
20. Отговорният национален орган е получил плана(овете) за дейст-  Да
вие, изготвен(и) от определения(те) контрольор(и) през отчетния  Не са изготвени планове за
период.
действие
21. Отговорният национален орган осъществява контрол на изпъл-  Да
нението на коригиращите мерки, предприети от определения(те)  Не са предприети коригираконтрольор(и).
щи мерки
22. През отчетния период са предприети коригиращи мерки от  Да
определения(те) контрольор(и).
 Изпълнението на коригиращите мерки е започнало съгласно
плана за действие
 Не са предприети коригиращи мерки
II. Информация за изплащането на националния принос

3

през отчетния период

Националният принос се изплаща въз основа на  Да
декларацията за валидиране на разходите, издадена  Не
от контрольора(ите) и преди изплащането на средствата от ЕФРР на партньора по проекта
Националният принос се изплаща само след (ото-  Да
ризация на) изплащането на средствата от ЕФРР  Не
на партньора по проекта.
През отчетния период на партньорите по проекта Идентификае изплатен национален принос в размер на (класи- ционен код на
фицирано по партньори на проекта):
проекта

Изготвил:
Одобрил:

Партньор по
проекта

Национален
принос (евро 4)

Дата....../ .... / 20 ... ...
Дата....../ .... / 20 ... ...

В случай че държавата членка осигурява национален публичен принос от държавния бюджет за проектите,
избрани от Комитета за наблюдение.
4
Сумите в евро трябва да се посочват в съответствие с декларациите за потвърждаване на разходите.
3
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III. Информация относно нередности и възстановяване
Идентификационни номера на тримесечните доклади Доклади за нова нередност:
за нередности, представени на Комисията (OLAF)
и приложени към настоящия доклад за проверката:
Последващи доклади:
Специални доклади:
Референтни номера на приложените към този Верифи- Доклади за нова нередност:
кационен доклад обобщени доклади за нередностите,
които не е необходимо да бъдат докладвани на OLAF:
Последващи доклади:
Специални доклади:

Изготвил: …………………………
Одобрил:…………………………

Дата……/ …. /20……
Дата……/ …. /20…

Обобщен доклад за нередност, която не е необходимо да бъде докладвана на OLAF
Идентификационен номер на съответния Верификационен доклад:
Референтен номер на случая:
Обобщеният по-долу случай не е необходимо да бъде докладван на OLAF, тъй като (моля посочете):
нередността е под прага за докладване
нередността се състои единствено в неизпълнение на проекта поради фалит на крайния бенефициент
бенефициентът доброволно е информирал компетентния орган за нередността
нередността е открита и коригирана преди извършването на плащане към бенефициента
Код на проекта:
Име на партньора в проекта:
Дата на първата информация за съмнение за съществуване на нередност:
Дата на установяване на нередността:
Описание на нередността:
Финансови аспекти в евро
Сума, засегната от нередността
От която: вече платена сума
Възстановена сума5
Сума за възстановяване

Общо публичен
принос

Принос на
Общността

Национален
принос

Дата, на която е започнало производството за възстановяване:
Сумата не може да бъде възстановена или не се очаква да бъде възстановена (ДА/НЕ):
На Комисията е изпратен специален доклад по член 30, параграф 2 от Регламент № 1828/2006 (ДА/
НЕ): (ако е изпратен, моля приложете го)
Случаят е приключен (ДА/НЕ):
Име на компетентния орган, издал обобщения доклад:
Име, телефонен номер и e-mail адрес на отговорното лице, издало обобщения доклад:
Подпис на отговорното лице:
Дата:
5

Включително сумата, извадена от плащането към партньора.
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МЕМОРАНДУМ ЗА
РАЗБИРАТЕЛСТВО

между Република България и Френската република, представлявана от Междуведомствена
делегация за градовете в качеството є на
Управляващ орган и Касата за влогове и
депози ти – Сертифиц и ра щ орга н, от носно изпълнението на Оперативна програма
„УРБАКТ II“
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 27 юли 2010 г. – ДВ, бр. 62
от 2010 г. В сила за Република България от
7 септември 2010 г.)
В съответствие с регламентите на ЕС, въвеждащи разпоредби относно структурните фондове,
в частност Регламент (ЕО) № 1080/2006 на
Европейския парламент и на Съвета от 5 юли
2006 г., Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006
от 11 юли 2006 г., Регламент на Комисията (ЕО)
№ 1828/2006 от 8 декември 2006 г.,
държавите – членки на ЕС (ДЧ):
– Федерална република Австрия, Кралство
Белгия1, Република България, Република Кипър, Чешката република, Кралство Дания,
Република Естония, Република Финландия,
Френската република, Федерална република
Германия, Република Гърция, Република Унгария, Република Ирландия, Република Италия,
Република Латвия, Република Литва, Велико
херцогство Люксембург, Република Малта,
Кралство Нидерландия, Република Полша,
Република Португалия, Република Румъния,
Република Словакия, Република Словения,
Кралство Испания, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна
Ирландия;
и държавите партньори (ДП):
– Кралство Норвегия и Конфедерация
Швейцария
се споразумяха:
– да изпълняват съвместно Оперативна
програма „УРБАКТ II“ (CCI: 2007 CB 163 PO
048), наричана по-долу ОП „УРБАКТ II“, одобрена от Европейската комисия на 02/10/2007 г.
(Решение C(2007) № 4454,
– да подпишат Меморандум за разбирателство относно съвместното изпълнение на ОП
„УРБАКТ II“ в съответствие с Описанието на
системата за управление и контрол съгласно
член 71 от Регламент (ЕО) 1083/2006
в съответствие със спогодбата, договорена между „Délégation Interministérielle à la Ville“
(Междуведомствена делегация за градовете) в
качеството є на Управляващ орган и „la Caisse
des Depots et Consignations“ (Каса за влогове
и депозити) в качеството є на Сертифициращ
орган.
1
За Белгия задълженията на институциите на
държавата членка по отношение на УРБАКТ се
изпълняват от специално определени органи. Това
се отнася за всички препратки в този документ
към институции на държавата членка или към
национални институции.
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Меморандумът за разбирателство, който ще
бъде подписан между ДП и Управляващия орган,
следва да се адаптира въз основа на системите
за управление и контрол, създадени от Кралство
Норвегия и Конфедерация Швейцария.
Преамбюл
Съгласно член 59 от Регламент (ЕО) 1083/2006
и в съответствие с ОП „УРБАКТ II“ ДЧ и ДП
определят Управляващ орган и Сертифициращ
орган. Те постановяват правилата и взаимоотношенията между посочените органи, определяйки
техните задачи и отговорности.
§ 1. Институционална структура
1. В съответствие с ОП „УРБАКТ II“ ДЧ И
ДП определят Délégation Interministérielle à la Ville
(Междуведомствена делегация за градовете)
(194, avenue du Président Wilson 93217 Saint Denis la
Plaine CEDEX) за Управляващ орган (УО) по
смисъла на член 14 и член 15 от Регламент (ЕО)
№ 1080/2006 и член 60 от Регламент 1083/2006.
2. В съответствие с ОП „УРБАКТ II“ ДЧ
и ДП определят „Caisse de Dépôts et Consignations“
(Каса за влогове и депозити), (15 Quai Anatole
France, 75700 PARIS SP) за Сертифициращ орган (СО) по смисъла на член 14 от Регламент
(ЕО) № 1080/2006 и член 61 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006.
3. „CICC – Commission Interministerielle de
Coordination des Contrôles“ (Междуведомствена комисия за координация на контрола), (Immeuble
Atrium, 5, Place des Vins de France, 75573 Paris
Cedex 12, France) действа като Одитен орган
(ОО) в съответствие с разпоредбите на член 62
от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и на член 14 от
Регламент (ЕО) № 1080/2006. Също така ОО
отговаря за изготвянето на доклада съгласно
член 71(2) от Регламент (ЕО) 1083/2006.
4. В съответствие с член 14 от Регламент
на Съвета (ЕО) № 1080/2006, УО, както и
Комитетът за наблюдение (КН) и ОО се
подпомагат от Секретариата на „УРБАКТ II“
(СУ) в качеството му на Съвместен технически
секретариат. СУ би могъл също да подпомага
и СО, но само за задачите и в рамките на
модалностите, посочени в ОП „УРБАКТ II“ и
в Техническия работен документ. СУ действа
под ръководството на УО, който предприема
необходимите стъпки за осигуряване на подходящите условия за организацията на СУ.
§ 2. Права и задължения на УО, СУ, СО,
ОО, ДЧ и ДП
1. Съответните задачи и отговорности на УО,
СУ, СО, ОО, както и механизмите, отнасящи
се до тяхното сътрудничество, са уредени в
ОП „УРБАКТ II“, Описанието на системата
за управление и контрол съгласно член 71 от
Регламент (ЕО) 1083/2006 и Техническия работен документ.
2. Съгласно член 15 (1) от Регламент (ЕО)
1080/2006 УО е отговорен за управлението и
изпълнението на ОП „УРБАКТ II“ в съот-
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ветствие с принципите на доброто финансово
управление съгласно член 60 от Регламент
(ЕО) 1083/2006.
3. Съгласно член 21 от Регламент 1828/2006
УО осигурява описание на системата за управление и контрол в съответствие с член 71
от Регламент (ЕО) 1083/2006 и по модела на
Приложение XII от Регламент (ЕО) 1828/2006.
Описанието на системата за управление и
контрол се допълва с описанието на системите
за контрол (и съответните им приложения),
създадени/определени от ДЧ и ДП в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) 1080/2006.
4. Всяка ДЧ представя на УО най-късно до
1 декември 2007 г. описание на създадената система за контрол и списък на определените централни одобряващи органи и/или национални
контрольори съгласно формуляра, предоставен
от УО. Органът, отговорен за системата за първо
ниво на финансов контрол, определен от всяка
ДЧ, се включва в § 13 на този меморандум за
разбирателство. Пълното описание и списъкът
на определените централни одобряващи органи
и/или национални контрольори се включва в
описанието на системата за управление и контрол съгласно Приложение ХІІ от Регламент
(ЕО) 1828/2006. ДЧ информира незабавно УО
за всички промени на отговорния орган и на
създадената система за контрол. ОО извършва проверка на Описанието на системата за
управление и контрол съгласно член 71(2) от
Регламент (ЕО) 1083/2006. ДЧ се ангажират да
предоставят на УО и ОО цялата необходима
информация и прилежащи документи с оглед
осигуряване на неквалифицирано становище
относно описанието на системата за управление
и контрол. ОО си запазва правото да квалифицира становището си относно описанието на
системата за управление и контрол, създадена
от отделна ДЧ, в случай че системата и/или
предоставените прилежащи документи и приложения се считат за недостатъчни. В случай
на квалифицирано становище от страна на ОО
относно описанието на системата за контрол,
създадена от отделна ДЧ, или в случай на
забележки/препоръки на Комисията относно
описанието на системата за управление и контрол, представено от УО, съответната ДЧ не
може да претендира за възстановяването на
никакви разходи и не може да получи никакви
средства от ЕФРР. Съответната ДЧ представя
първата молба за междинно плащане след
неквалифицирано становище от страна на ОО
относно описанието на системата за контрол
и при липса на нови забележки/препоръки от
страна на Комисията (в съответствие с процедурите, предвидени в член 71(1) и член 71 (2)
от Регламент 1083/2006).
5. В случай че ДЧ са предпочели децентрализирана система за контрол, националните
органи, отговорни за първото ниво на финансов
контрол, отговарят за осъществяването на необ-
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ходимите проверки за качество по отношение
на функционирането на децентрализираните
системи за контрол в съответните ДЧ. УО (чрез
СУ) си запазва правото да участва в проверките
на качеството. В случай на централизирана
система за контрол УО (чрез СУ) осъществява
проверките на качеството в сътрудничество с
националния представител в КН, независимо
че съответната ДЧ носи крайната отговорност
за функционирането на системата за контрол.
За страната, в която е седалището на УО,
проверката на качеството се осъществява от
СО с подкрепата на СУ. Всички ДЧ осигуряват
спазването и изпълнението на препоръките,
направени в резултат на проверките на качеството. УО си запазва правото временно да
отказва плащания на бенефициенти, намиращи
се в ДЧ, по отношение на която проверките на
качеството са показали сериозни недостатъци.
6. УО определя лице за контакт, отговарящо
за информацията и публичността, и информира Европейската комисия за определеното
лице. Това лице участва активно в мрежата
на Общността, която може да бъде създадена
в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО)
1828/2006. За да подпомогнат УО, ДЧ предприемат всички подходящи административни стъпки
за осигуряване на ефективното прилагане на
всички мерки, основаващи се на раздел 1 от
Регламент (ЕО) 1828/2006, и за сътрудничество
с Европейската комисия.
7. За изпълнението на функциите си, определени в член 60 (б) от Регламент на Съвета
(ЕО) 1083/2006 и в съответствие с член 16
от Регламент (ЕО) 1080/2006, УО разчита на
системите за контрол, създадени в онази ДЧ,
в която се намира бенефициентът. Съответните
ДЧ чрез УО гарантират, че всички прилежащи
документи, необходими за осъществяването на
задоволителен одит, са записани, съхранени в
електронен формат и достъпни, както и че системата за контрол е изградена в съответствие с
разпоредбите на § 6 и § 7 от този меморандум
за разбирателство.
8. Функциите на СО се изпълняват съгласно
член 61 от Регламент (ЕО) 1083/2006. Отговорностите на СО са изложени в глава 6.2 на ОП
„УРБАКТ II“ и в раздел 3 на информационен
лист 6a от Техническия работен документ.
9. Съгласно член 60 (ж) от Регламент (ЕО)
1083/2006 УО следва да осигури на СО цялата
необходима информация относно процедурите и проверките, осъществени във връзка с
извършени разходи за целите на сертифицирането, така че преди представянето на отчет
за разходите пред Европейската комисия да
може да се отчете достатъчност/съответствие
на системата за контрол и одитната пътека.
Във всеки един момент СО (чрез СУ) може да
поиска допълнителна информация и прилежащи
документи на крайните бенефициенти с оглед
изпълнението на задачите си по сертифициране.

БРОЙ 76

ДЪРЖАВЕН

10. За целите на сертифицирането СО следва
да получи адекватна информация от УО относно процедурите и проверките, извършени
във връзка с извършени разходи, и да отчете
резултатите от всички одити, осъществени във
връзка с извършени разходи, както и резултатите
от всички одити, осъществени от ОО или под
ръководството на ОО.
11. Функциите на ОО се изпълняват в
съответствие с член 62 от Регламент (ЕО)
1083/2006 и членове от 16 до 18 от Регламент
(ЕО) 1828/2006. Отговорностите на ОО са
изложени в глава 6.3 на ОП „УРБАКТ II“ и в
раздел 3 на информационен лист 6в от Техническия работен документ.
12. КН отговаря за контрола и наблюдението на изпълнението на програмата съгласно
описаното в членове 63, 64 и 65 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006, в глава 6.4 от ОП „УРБАКТ
II“ и в раздел 4 на информационен лист 6а от
Техническия работен документ. КН отговаря за
подбора на операциите съгласно член 19 (3)
от Регламент (ЕО) № 1080/2006.
13. В състава на КН влизат не повече от
двама представители от всяка ДЧ и ДП. Имената и данните за представителите се посочват
в § 13 от този меморандум за разбирателство и
се съобщават официално на СУ до 1 декември
2007 г. Всяка промяна на имената или координатите за връзка с представителите на КМ се
съобщават от съответната ДЧ на СУ веднага
след получаването на информацията. Допълнителни подробности относно състава на КН
се съдържат в процедурните правила за работа
на КН и в раздел 4 на информационен лист 6a
от Техническия работен документ.
14. Съгласно разпоредбите на глава 2, раздел 3 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 всеки
член на КН информира и консултира СУ и
контролните органи, за да им даде възможност
да подпомагат УО в изпълнението на неговите
функции.
15. СУ подпомага УО и КН в изпълнението
на техните задачи, така както са дефинирани в
раздел 2 на информационен лист 6a от Техническия работен документ. Ръководителят на СУ
и неговият екип имат двойна роля – от една
страна, администриране на програмата, а от
друга – стартиране и наблюдение на дейностите.
16. ДЧ решиха да създадат Специална работна група (СРГ) с цел подготовка и улесняване на работата на КН. Задачите на СРГ са
разписани подробно в процедурните правила
за работа на КН.
17. В съответствие с член 24 от Регламент
(ЕО) 1828/2006 ДЧ предоставят на УО, СО и
ОО цялата информация, необходима за изпълнението на техните отговорности по членове
60, 61 и 62 от Регламент 1083/2006 и членове
14 и 15 от Регламент 1080/2006.
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18. Без да противоречат на тези разпоредби,
УО, СУ и СО изпълняват своите задачи в пълно съответствие с френските институционални,
правни и финансови разпоредби.
§ 3. Определяне на националните средства
и средствата от ЕФРР
1. ДЧ назначават УО и СО за администриране на ЕФРР и националното съфинансиране
от ДЧ (предварителен принос). Условията за
управление и отчитане на Техническата помощ
и на другите разходи, направени пряко от УО
за изпълнението на конкретни дейности, одобрени от КН, се определят в отделна спогодба
между УО И СО.
2. Плащането на предварителния национален
принос и средствата от ЕФРР се извършва в
евро (€) по две банкови сметки в счетоводните
книги на СО. Двете сметки, една за ЕФРР и
една за предварителния национален принос,
следва да се администрират отделно от СО като
доверителни средства. УО и СО носят цялостната отговорност за посочените доверителни
средства, внесени по кредита на цитираните
доверителни сметки.
3. В периода от 2008 до 2014 г. ДЧ превеждат
ежегодно до края на първото полугодие своите
национални вноски по програмата за текущата
година въз основа на договорения финансов
план. Освен това ДЧ могат, ако желаят, да
преведат своя общ предварителен национален
принос още с първото плащане. Допълнителните подробности относно разбивката по години
на предварителния принос са посочени в § 12
от този меморандум за разбирателство. В началото на всяка година УО след съгласуване
със СО изпраща на ДЧ искане за плащане на
предварителната вноска, предвидена за текущата година.
4. УО (чрез СУ) и СО редовно изпращат
на КН отчет за състоянието на плащанията. В
случай на натрупване на лихви по банковите
сметки на ЕФРР и на предварителните вноски
КН взема решение за използването им в съответствие с член 83 от Регламент 1083/2006 и
съгласно спогодбата между СО и УО.
§ 4. Обмен на информация между ЕС, УО
и СО относно разходите на равнище програма
1. СУ изготвя актуализираната прогноза
за молбите за плащане за текущата година и
прогнозата за следващата година. Тези прогнози
се изпращат от УО до Европейската комисия
не по-късно от края на април всяка година
в съответствие с член 76 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006.
2. Съгласно раздел 2 и раздел 4 от дял
VII на Регламент (ЕО) № 1083/2006 СО издава сертификатите и отчетите за разходите
и заявленията за плащане. Сертификатите
и отчетите за междинните и окончателните
разходи, посочени в тези членове, се изготвят
във формата, предписана в Приложение X на
Регламент № 1828/2006.
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3. Съгласно член 20 от Регламент (ЕО)
1828/2006 СО изпраща на Европейската комисия
извлечение, в което са определени изтеглените
и/или възстановени суми за всяка приоритетна
ос, във формат, описан в Приложение XI на
Регламент (ЕО) 1828/2006.
§ 5. Задължения за отчитане: съответни
роли на ДЧ, ДП, УО, СО, ОО и СУ
1. УО (чрез СУ) предоставя на ДЧ и ДП
информация за изпълнението на програмата
най-малко веднъж годишно с доклад за годишното изпълнение по член 67 от Регламент (ЕС)
№ 1083/2006. Годишният доклад за изпълнението
се одобрява от КН преди представянето му на
Европейската комисия.
2. УО (чрез СУ) наблюдава напредъка на
операциите въз основа на периодични доклади
от водещия партньор (ВП) за дейността по
проектите и финансирането съгласно член 20
от Регламент (ЕО) 1080/2006. Периодичните
доклади се изпращат от ВП на СУ заедно със
сертификата и отчета за разходите, подписани
от определения сертифициращ орган на ВП2
(съгласно системата, представена подробно в
раздел 9 на информационен лист 6б от Техническия работен документ). При съмнение за
нередности УО (чрез СУ) или СО информират
компетентната администрация, посочена в
§ 13 по-долу, в съответствие с Описанието на
системата за управление и контрол.
3. Всяка година при представянето на годишния доклад по изпълнението Комисията и
УО правят преглед на постигнатия напредък по
изпълнението на ОП „УРБАКТ II“. След този
преглед Европейската комисия може да направи
коментари/препоръки до УО, който информира
КН. След договаряне с КН УО информира Европейската комисия за предприетите в отговор
на коментарите/препоръките действия.
4. ДЧ и ДП, УО, СУ, СО и ОО се подпомагат
и информират взаимно с оглед изпълнението
на съответните им задължения, свързани с
отчитането.
§ 6. Договор за субсидия от ЕФРР и плащане към ВП
1. УО има право да откаже на ВП и ПП от
държави, за които ОО е издал квалифицирано становище относно описанието на тяхната
система за контрол, създадена в съответствие
с член 16 от Регламент (ЕО) 1080/2006.
2. При представянето на декларация за
интерес и формуляр за кандидатстване 3 за
одобрение от КН в съответния раздел се
посочват сертифициращите органи на ВП и
2
В рамките на ОП „УРБАКТ II“ сертифициращият орган е контрольорът на първо ниво
съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 1080/2006.
3
Допълнителна информация за декларацията
за интерес и формулярът за кандидатстване се
съдържат в информационни листи 2a, 2б, 3г и 6б
на Техническия работен документ.
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партньорите на проекта (ПП). Партньорите
от ДЧ, които са възприели децентрализирана
система за контрол на първо ниво, предлагат
местен сертифициращ орган в декларацията за
интерес и във формуляра за кандидатстване.
Предложените сертифициращи органи трябва
да бъдат одобрени от съответната ДЧ съгласно
процедурите, посочени в описанието на системата за контрол, създадена по член 16 от
Регламент (ЕО) 1080/2006.
3. След решението на КН УО (чрез СУ)
изготвя проект на договор за субсидия4. УО
използва стандартен формуляр на договор за
субсидия, който е одобрен от КН, и излага
допълнителни подробности относно отговорностите и задълженията на ВП. Договорът за
субсидия се подписва от УО и се адресира до
ВП. По време на жизнения цикъл на един проект следва да има първи договор за субсидия
за етап I (разработване) и втори договор за
субсидия за етап ІІ (обмяна на опит и обучение).
В случай на работни групи вторият договор за
субсидия обхваща само етап ІІ. УО гарантира,
че договорите за субсидия осведомяват ВП за
задължението му да:
– приема контрола, осъществяван от съответните органи (СУ, УО, СО, ОО, службите
на Комисията и Европейската сметна палата),
да предоставя достъп до помещенията, в които
развива своята дейност, да осигурява и предоставя достъп до цялата информация и документи,
подкрепящи одитната пътека следа в съответствие с член 90 от Регламент (ЕО) 1083/2006
и член 15 от Регламент (ЕО) 1828/2006;
– спазва правилата за обществени поръчки,
информация и публичност, опазване на околната
среда и равни възможности;
– съхранява цялата информация и подкрепящите документи, свързани с операцията, наймалко до 31 декември 2020 г. (т.е. за срок от
три години след приключването на програмата),
ако няма национални правила, изискващи дори
по-дълъг период на архивиране.
4. УО трябва да се увери, че ВП са наясно,
че тези задължения трябва да се изпълнят от
ПП и че необходимите разпоредби са включени
в Съвместната спогодба5.
5. КН може да поиска от УО да упражни
правото си за прекратяване на договора за
субсидия, в случай че проектът не даде своевременно очакваните резултати. УО си запазва
правото да прекрати договора за субсидия без
одобрението на КН, в случай че ВП наруши
разпоредбите на договора за субсидия. В такъв
4
Допълнителна информация за договора за
субсидия се съдържа в раздел 3 на информационен лист 6б от Техническия работен документ.
5
Допълнителна информация за Съвместната
спогодба се съдържа в раздел 3 на информационен лист 6б от Техническия работен документ.
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случай преди вземането на такова решение се
провеждат консултации с участващите в проекта ДЧ и ДП и се информира незабавно КН.
6. Исканията за плащане, представени от
крайните бенефициенти, трябва да бъдат подкрепени със съответни доклади за напредъка и
финансови отчети. Веднага щом ВП приподпише
договора за субсидия за подготвителния етап
на даден проект, такова искане за плащане
може да се представи за възстановяване на
извършените разходите за етап І до размерите,
определени в Техническия работен документ.
Следващите искания за плащане трябва да се
представят на СУ на всеки шест месеца в съответствие с договорения график, представен
подробно в договора за субсидия. Периодичните доклади се придружават от сертификат и
отчет за разходите, подписани от определения
сертифициращ орган на ВП6.
7. УО (чрез СУ) оценява докладите за нап
редъка и наблюдава за правилното изпълнение
на одобрените операции в съответствие с процедурата, предвидена в описанието на системата за управление и контрол. СО извършва
плащане към ВП на проекта след одобряването
на доклада от УО (чрез СУ).
8. При съмнение за нередности УО, СУ или
СО информира компетентната администрация,
посочена в §13 от този меморандум за разбирателство, в съответствие с описанието на
системата за управление и контрол.
9. ВП има възможност веднъж годишно,
обикновено през септември, да представя
предложение за препрограмиране на проекта.
Крайният срок за представяне на предложенията за препрограмиране от ВП се определя
всяка година от Секретариата в зависимост
от датата на последното заседание на КН за
същата година и в съответствие с процедурите,
определени в раздел 8 на информационен лист
6б от Техническия работен документ. СУ представя предложенията за препрограмиране на
проекта на КН за одобрение. След заседанието
СУ информира съответните ВП за решението
на КМ.
10. СО възстановява разходите по Техническата помощ и другите разходи, направени от
УО за изпълнението на дейностите по Приоритети 1 и 2, въз основа на разпоредбите,
предвидени в спогодбата между УО и СО, и
в съответствие с описанието на системата за
управление и контрол.
11. Съгласно член 80 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 СО взема мерки да се изплатят в
пълен размер и във възможно най-кратък срок
средства от ЕФРР или от националния принос
на ВП. Не се правят никакви отчисления, с
изключение на случаите на нередности и/или
6
Допълнителна информация за сертифицирането на разходите и за докладите за напредъка се
съдържа в раздел 9 на факти 6б от Техническия
работен документ.
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съмнение за нередности, открити от УО (чрез
СУ) и/или от СО, нито удръжки или начислявания на допълнителни специфични такси,
които биха намалили размера на плащането.
При откриване на грешка в системата УО и
СО имат право временно да откажат плащане
на конкретен бенефициент и/или ДЧ. Временното спиране на плащанията се отменя
веднага щом УО и СО получат достатъчно
доказателства за отстраняването на откритата
системна грешка(и).
12. КН ангажира само 95% от бюджета за
операции на програмата от ЕФРР, за да гарантира, че ВП могат да получат плащане до пълния
размер на одобрения им бюджет от ЕФРР. КН
ще вземе решение относно останалите 5% от
бюджета за операции по програмата от ЕФРР
на по-късен етап.
13. Всички суми, посочени в договора за
субсидия, са в евро. Средствата се отпускат в
евро по банковата сметка, посочена от ВП във
формуляра за кандидатстване за проекта. Рискът, свързан с обменния курс, се поема от ВП.
§ 7. Обезпечения и гаранции, нередности
и отговорности
1. В съответствие с член 17 от Регламент
(ЕО) 1080/2006 ДЧ са отговорни във връзка с
използването на средствата от ЕФРР по програмата, както следва:
a. Всяка ДЧ и ДП поема евентуалните
финансови последици от нередностите, извършени от партньорите, намиращи се на нейната
национална територия, в съответствие с член
17 от Регламент (ЕС) 1080/2006.
b. При системни нередности ДЧ поемат
съвместно финансовите последици, като всяка
ДЧ е отговорна пропорционално на приноса от
ЕФРР на съответния участващ национален ПП.
c. Отговорността за разходите по Техническата помощ, направени от УО за изпълнение на
дейностите по Приоритети 1 и 2, се поема от
УО и/или СО за случаите на административни
нередности, а във всички останали случаи се
поема съвместно от ДЧ и ДП пропорционално
на приноса им към ОП „УРБАКТ II“ .
2. Тъй като ДЧ носят общата отговорност
за финансовите средства от ЕФРР, предоставена на партньорите, намиращи се на техните територии, те следва да се стремят да си
възстановят всички суми, загубени в резултат
на нередност или небрежност от страна на
бенефициент, намиращ се на тяхна територия.
При необходимост ДЧ могат да начисляват и
лихва върху забавени плащания.
3. Съгласно член 28 от Регламент (ЕО)
1828/2006 всяка ДЧ, на територията на която
има бенефициент, в съответствие с членове
28, 29, 31 и 36 от Регламент (EО) 1828/2006
отговаря за докладването на откритите нередности до Европейската комисия и до УО, СО
и ОО, както и за докладването на започнатите
производства по всички докладвани по-рано
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нередности и на важните промени, произтичащи
от тях в съответствие с член 30 и член 31 от
Регламент (ЕО) 1828/2006. Във всички случаи
ДЧ се ангажират да уведомяват незабавно УО/
СУ, СО и ОО за всяка информация за открити
нередности във връзка със суми под 10 000
евро, представляващи финансиране от ЕФРР.
4. В случай че СО, УО и СУ установят нередности, те незабавно следва да информират
отговорната ДЧ.
§ 8. Финансов контрол на бенефициентите
1. Съгласно член 16 от Регламент (ЕО)
1080/2006 всяка ДЧ определя контрольорите,
отговорни за проверката и удостоверяването
на законността и редовността на разходите,
декларирани от всеки бенефициент, участващ
в операцията. Всяка ДЧ и ДП взема мерки
сертифициращите органи да проверяват и
удостоверяват разходите своевременно след
получаването на документите, за да може ВП
да представи доклада за напредъка в срок три
месеца след приключването на всеки отчетен
период, а УО (чрез СУ) да декларира редовно
разходите пред Комисията. За целта сертифициращите органи на ПП представят на ВП
подписан сертификат и отчет за разходите в
срок два месеца след края на всеки шестмесечен отчетен период.
2. УО (чрез СУ) наблюдава дейностите и
финансовия напредък на операциите. За целта
е необходимо да се вземат предвид три основни
вида информация:
a. използването на ЕФРР и националното
съфинансиране за целите, посочени в договора
за субсидия и утвърденият формуляр за кандидатстване;
b. постигнатият от проекта напредък по
изпълнението на операцията в съответствие с
договора за субсидия и утвърденият формуляр
за кандидатстване;
c. сертифицирането на разхода от ВП и ПП
в съответствие със системата, създадена във
всяка ДЧ и ДП съгласно член 16 от Регламент
(ЕО) 1080/2006.
3. УО (чрез СУ) може да извършва проверки на операциите на място (така наречените
„проверки на качеството“), чиито резултати
се вземат предвид при наблюдението на операциите. Тези контролни мерки могат да се
предприемат в сътрудничество с Националния
орган, определен за осъществяването на първо
ниво на финансов контрол. ДЧ приемат направените по проектите препоръки в резултат на
проверките на място и оказват подкрепа на
УО за гарантиране на изпълнението на тези
препоръки от партньорите, намиращи се на
тяхна територия.
4. Що се отнася до Техническата помощ и
разходите на УО, УО взема мерки за сертифицирането на тези разходи в съответствие със
системата за контрол, създадена от Френската
република съгласно член 16 от Регламент (ЕО)
1080/2006.
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5. ДЧ и ДП присъстват на годишните срещи за преглед/разглеждане с Европейската
комисия. В случай че Европейската комисия
направи коментари или препоръки за корекции
на правилата за наблюдение и управление в
съответствие с дял ІV и член 60 от Регламент
(ЕО) 1083/2003, тези коментари или препоръки
първо следва да се приемат от КН и след това
да се изпълняват от УО (чрез СУ).
§ 9. Одити
1. В съответствие с член 14 от Регламент
1080/2006 при стартирането на програмата се
създава Група на одиторите (ГО), която да
подпомага ОО при изпълнението на задълженията, предвидени в член 62 от Регламент
(ЕО) 1083/2006. ГО се председателства от ОО
и включва не повече от трима представители7
на всяка ДЧ и ДП, участваща в ОП „УРБАКТ
II“. На първото си заседание ГО приема само
стоятелно свои процедурни правила за работа.
2. Представителите на ГО трябва да бъдат
независими от членовете на КН и сертифициращите органи, определени съгласно член
16 от Регламент 1080/2006, и имат право да
ангажират ДЧ и ДП за решение от нейната
компетентност. Всяка ДЧ и ДП информира УО
за своя представител в ГО в срок три месеца
след решението за одобряване на ОП „УРБАКТ
II“, като използва формуляра, разработен от УО.
Координатите за връзка със съответния представител на ГО са представени в § 13 от този
меморандум за разбирателство. Всяка промяна
в имената или координатите за връзка с представителите на ГО се съобщава от съответната
ДЧ на СУ веднага щом информацията стане
налична. Информацията за представителството
в ГО се включва и в описанието на системата
за управление и контрол съгласно Приложение
ХІІ на Регламент (ЕО) 1828/2006.
3. ГО оказва подкрепа на ОО за изпълнението на задълженията му, изложени подробно
в член 62 от Регламент (ЕО) 1083/2006, и в
съответствие с разпоредбите на членове 16, 17
и 18 от Регламент (ЕО) 1828/2006.
4. За изпълнението на одитната стратегия
може да бъде привлечен по договор външен
одитор, на когото се заплаща за извършените
услуги от бюджета за Техническа помощ. Въп
реки това бюджетът за Техническа помощ не
покрива разходите за допълнителен одит:
a. произтичащи от увеличен обем на извадката поради незадоволителни резултати от одита,
b. поискан допълнително от ДЧ.
5. Допълнителните разходи за одит по буква
„а“ се поделят между ДЧ, където са установени
нередности, и пропорционално на съществеността на окончателно определените финансови
корекции. Колкото по-високо е качеството на
контролната система, създадена съгласно член
7
Всяка ДЧ и ДП има право на един глас.
Допълнителни подробности се съдържат в процедурните правила за работа на ГО.
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16 от Регламент (ЕО) 1080/2006, толкова помалък е рискът от допълнителни разходи за
одит по буква „а“.
Допълнителните разходи за одит по буква
„б“ се покриват от поискала одита ДЧ.
6. За целите на координацията външният
одитор изпраща на УО/СУ резултатите от проверките и контрола във вид на доклад, а СУ
информира КН за резултатите (и евентуалните
последващи действия, ако се налагат такива).
7. Съгласно член 62 (1) от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 ОО представя на Комисията док
лади за годишен контрол и издава ежегодно
становище за потвърждаване на ефективното
функциониране на въведената система за управление и контрол, като използва моделите,
предвидени в приложения VI и VII на Регламент
(ЕО) № 1828/2006. След като постигне съгласие
по този доклад, ГО го предава своевременно
на УО за представяне на КН за информация
съгласно член 65, буква „е“ от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006.
§ 10. Намаляване и възстановяване на
плащания към бенефициентите
1. За целите на прилагането на членове от
98 до 101 на Регламент (ЕО) 1083/2006 относно
финансови корекции кореспонденцията между
Комисията и ДЧ се изпраща с копие до УО,
СУ и СО.
2. Финансовите последици за ДЧ и ДП в
случаите на нередности, открити например от
Сметната палата или от Комисията, които водят
до определянето на даден разход за недопустим
и до нетна корекция въз основа на решение
на Комисията съгласно членове от 98 до 101
на Регламент 1083/2006, са посочени в § 7 от
този меморандум за разбирателство.
§ 11. Заключителни разпоредби
1. Меморандумът за разбирателство е предмет на законите на Френската република. Партньорите се стремят да решават по приятелски
начин споровете, възникващи в резултат или
във връзка с този меморандум за разбирателство. В случай че партньорите не могат
да постигнат решение по приятелски начин,
всички спорове, възникващи в резултат или във
връзка с меморандума за разбирателство, се
решават на първа инстанция от компетентната
юрисдикция в Париж.
2. В случай че някоя от разпоредбите на
този меморандум за разбирателство е или
стане невалидна изцяло или частично, всички
останали разпоредби остават в сила. Страните
по този меморандум за разбирателство предприемат всички необходими стъпки и действия
за замяна на невалидната разпоредба с валидна
такава, която е възможно най-близка до целта
на невалидната.
3. Сътрудничеството между членовете на
КН, УО, СО, ОО и националните органи на
всяка ДЧ и ДП, определени в § 13 от този
меморандум за разбирателство, е условие sine
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qua non с оглед гарантиране на пълно управ
ление, финансов контрол и одит на всички
части, съфинансирани със средства от ЕФРР
и национални средства.
4. Цялата комуникация между ДЧ, ДП,
УО, СО, ОО и СУ и всички органи, посочени
в ОП „УРБАКТ II“ и в този меморандум за
разбирателство, както и цялата комуникация,
необходима за управлението и изпълнението
на програмата, се извършва на английски
език. Въпреки това, като се има предвид, че
Френската република участва в управлението на
програмата, последната ще използва и френски
като работен език, както е посочено в глава 6
от ОП „УРБАКТ II“ .
5. Този меморандум за разбирателство се
подписва от представители на правителствата
на всички ДЧ, участващи в ОП „УРБАКТ II“ .
Той влиза в действие с обратна сила на датата
на последния подпис и е приложим за срока
на изпълнение на ОП „УРБАКТ II“ до официалното є закриване от Европейската комисия.
6. Изменения на този меморандум за разбирателство могат да се правят само в писмена
форма с взаимното съгласие на ДЧ.
§ 12. Предварителен принос
Общият принос е в размер 55 183 евро. Той
се плаща по следния график:
Сума: 7883 €……….…………….. 2008
Сума: 7883 €……….…………….. 2009
Сума: 7883 €……….…………….. 2010
Сума: 7883 €……….…………….. 2011
Сума: 7883 €……….…………….. 2012
Сума: 7883 €……….…………….. 2013
Сума: 7883 €………………………. 2014.
До : Caisse des Dépôts et Consignations,
56, Rue de Lille, F-75356 Paris Cedex 07 SP,
Титуляр на сметката: FONDS PROGRAMME
URBACT,
DBRM4 PIECE A 605
15 QUAI ANATOLE FRANCE
75700 PARIS SP 07
Сметка № 0000343504Y „PROGRAMME
URBACT II CONTREPARTIES“,
RIB Key: No. 75,
Bank No.: 40031,
Agency No.: 00001,
IBAN No.: FR08 4003 1000 0100 0034 3504 Y75,
S.W.I.F.T. No. CDCG FR PP
Референция, която трябва да се посочи:
„Програма URBACT II – предварителен
принос на Република България (посочва се
името на държавата – членка) за година XXXX
(посочва се годината)“.
Приносът се индексира по същите тарифи
и на същите референтни дати, както приносът
на Общността.
§ 13. Национални органи
Националните органи, оказващи помощ на
УО/СО, са адресати на всички запитвания и
доклади на УО.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Предварителен принос на ДЧ и СП
Предварителен
Предварителен
Предварителен
Предварителен

принос
принос
принос
принос

пропорционално на жителите на всяка ДЧ/СП (без Франция).
на Франция в милиони евро: 2,10.
на ДЧ (без Франция) в милиони евро: 3,07388.
на СП в милиони евро: 0,08713.

Държави членки

Население през
2006 г.* (хиляди жители)

% нас.

Предварителен принос
(в евро)

1

2

3

4

Среден годишен принос (в
евро) – ще бъде
окончателно определен в МР
5

82 438

19,17%

589 359

84 194

Австрия

8 265,90

1,92%

59 094

8 442

Белгия

10 511,40

2,44%

75 147

10 735

Кипър

766,40

0,18%

5 479

783

Дания

5 427,50

1,26%

38 802

5 543

Испания

43 758,30

10,18%

312 833

44 690

Естония

1 344,70

0,31%

9 613

1 373

Финландия

5 255,60

1,22%

37 573

5 368

Гърция

11 125,20

2,59%

79 535

11 362

Унгария

10 076,60

2,34%

72 039

10 291

4 209

0,98%

30 091

4 299

Италия

58 751,70

13,66%

420 023

60 003

Латвия

2 294,60

0,53%

16 404

2 343

Литва

3 403,30

0,79%

24 331

3 476

Люксембург

459,50

0,11%

3 285

469

Малта

404,30

0,09%

2 890

413

Холандия

16 334,20

3,80%

116 775

16 682

Полша

38 157,10

8,87%

272 789

38 970

Португалия

10 569,60

2,46%

75 563

10 795

Чехия

10 251,10

2,38%

73 286

10 469

Великобритания

60 393,10

14,05%

431 757

61 680

Словакия

5 389,20

1,25%

38 528

5 504

Германия

Ирландия
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2

3

4

5

Словения

2 003,40

0,47%

14 323

2 046

Швеция

9 047,80

2,10%

64 684

9 241

България

7 718,80

1,80%

55 183

7 883

Румъния

21 610,20

5,03%

154 494

22 071

ОБЩО

429 966,50

100,00%

3 073 880

Франция

62 886,20

2 100 000

300 000

* Информацията се намира на адрес http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Страни партньори

Население през
2007 г. (хиляди жители)**

% нас.

Предварителен принос (в
евро)

Среден годишен принос (в
евро) – ще бъде
окончателно определен в МР

Норвегия

4 681,13

-

33 466

4 781

Швейцария

7 507,27

-

53 670

7 667

** Информацията се намира на адрес http://epp.eurostat.ec.europa.eu

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Речник на термините
МР означава меморандум за разбирателство.
ОП означава оперативна програма.
Технически работен документ означава документът, одобрен от Комитета за наблюдение, в
който са изложени правилата и процедурите за
подбор, управление и контрол на операциите
и за изпълнението на оперативната програма.
Операция означава проект.
ДЧ означава държава(и) членка(и).
ДП означава държава(и) партньор(и).
УО означава Управляващ орган.
СО означава Сертифициращ орган.
ОО означава Одитен орган.
КН означава Комитет за наблюдение
СРГ означава Специална работна група на
Комитета за наблюдение.
СУ означава Секретариат на „УРБАКТ II“ .
ВП означава водещ партньор, равнозначен
е на термина „водещ бенефициент“, използван
в регламентите.
ПП означава партньор на проекта, равнозначен е на термина „друг бенефициент“,
използван в регламентите.
ГО означава Група на одиторите, създадена
по силата на член 14 (2) от Регламент (ЕО)
№ 1080/2006 на Европейския парламент и на
Съвета. Тази група включва по трима представители на всяка държава членка и страна

партньор, участващи в оперативната програма,
и изпълнява задълженията, изброени в член
62 от Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006.
Сертифициращи органи означава онези органи или лица, които осъществяват видовете
контрол, изброени в член 16 от Регламент на
Европейския парламент и на Съвета (ЕО)
№ 1080/2006. Те са контрольорите, определени
от държавите членки да сертифицират разходите,
декларирани от всеки бенефициент, участващ
в проект.
Първо ниво на контрол означава финансовият контрол, осъществяван от сертифициращите органи съгласно член 16 от Регламент
на Европейския парламент и на Съвета (ЕО)
№ 1080/2006.
Второ ниво на контрол означава одитите на
операциите, извършвани на база на подходяща извадка за проверка и удостоверяване на
декларираните разходи съгласно член 62, (1),
в) от Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006.
Контролиран бенефициент се отнася до
терминологията, използвана в член 16 (1) от
Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския
парламент и на Съвета. Така с термина бенефициент ние означаваме както водещия партньор,
така и партньорите на проекта.
7554
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МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална
програма за подпомагане на лозаро-винарския
сектор 2008/2009 – 2013/2014 г. (обн., ДВ,
бр. 10 от 2009 г.; изм., бр. 62 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 1 думите „Регламент (ЕО)
№ 479/2008 на Съвета, публикуван в Официален
вестник № L 148 от 6.VI.2008 г., и Регламент
(ЕО) № 555/2008 на Комисията, публикуван в
ОВ № L 170 от 30.VI.2008 г.“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета, публикуван
в Официален вестник № L 148 от 6.VI.2008 г.,
и Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията,
публикуван в ОВ № L 170 от 30.VI.2008 г.“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. подобряване на методите и технологиите
за управление на лозарското стопанство чрез:
а) увеличаване броя на лозите в хектар;
б) смяна на формировката със или без смяна
на подпорната конструкция;
в) изграждане на подпорна конструкция при
новосъздадени лозови насаждения;
г) изграждане на съоръжения за защита от
щети, нанасяни от диви животни;
д) изграждане на съоръжения за защита от
щети, нанасяни от птици;
е) изграждане на противоерозионни съоръжения:
аа) изграждане на противоерозионна агротехника (оттокозадържащи и оттокоотвеждащи
бразди и/или колектори, затревени или не);
бб) изграждане на подземни колектори за
дренаж (отводняване);
вв) изграждане на шахти и канали, отводняване (изработване, почистване и оформяне
на изкопи за траншеи за дренажните тръби,
полагане на дренажни тръби);
гг) изграждане или реконструкция на тераси;
ж) изграждане на хидромелиоративни съоръжения – система за капково напояване.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Изграждането на съоръжения за защита
от щети, нанасяни от диви животни, и изграждането на съоръжения за защита от птици се
подпомагат само като съпътстваща дейност на
дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 текстът след запетаята се заличава;
б) в т. 3 след абревиатурата „ЗВСН“ се добавя „за предходната година“;
в) т. 4 се изменя така:
„4. нямат изискуеми задължения към ДФ
„Земеделие“;“
г) т. 5 се отменя.
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2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. В ал. 4 се създават т. 3 и 4:
„3. с издаден Акт за презасаждане – в случай
на подпомагане по чл. 2, ал. 1, т. 2 и т. 3, буква „а“ на изкоренени към настоящия момент
лозови насаждения;
4. с предоставено право на присаждане с
цел смяна на сортовия състав на лозовите насаждения – в случай на подпомагане по чл. 2,
ал. 1, т. 1.“
4. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) На подпомагане по чл. 3, ал. 4, т. 1
подлежат само проекти, включващи дейности
по чл. 2, ал. 1, т. 3 с изключение на букви „а“
и „б“.
(6) Финансова помощ не се предоставя за:
1. разходи по закупуване на оборудване и
съоръжение втора употреба;
2. данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е
поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък
съгласно чл. 3, ал. 5 ЗДДС;
3. лизинг;
4. оперативни разходи, включително разходи
за поддръжка, наеми, застраховка (с изключение
на тези по чл. 8, ал. 1);
5. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
6. принос в натура;
7. плащане в брой (с изключение на разходи
за трудови възнаграждения, пряко свързани с
осъществяването на инвестиционния проект);
8. разходи, извършени преди подписване на
договора с ДФЗ – РА;
9. хонорар за консултантски услуги, разходи
за управление на проекта;
10. закупуване на стопански инвентар, селскостопанска техника, транспортни средства;
11. закупуване на консумативи и/или материали, които не се използват при обичайните
агротехнически практики.“
§ 4. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. (1) Лицата по чл. 2, ал. 1, т. 2 имат
право на обезщетение за загуба на доход,
вследствие прилагането на мярката, в една от
следните форми:
1. разрешение от ИАЛВ за едновременно
отглеждане на стари и нови лозови насаждения за определен период от време (право на
отложено изкореняване), който не надвишава
3 години, до края на преходния режим за правата на засаждане;
2. парично обезщетение, изчислено на база
3 декларации за произведено гроздe.
(2) Правото на отложено изкореняване по
ал. 1, т. 1 се урежда с указания, утвърдени от
министъра на земеделието и храните.
(3) Размерът на обезщетението по ал. 1,
т. 2 се определя със заповед на министъра на
земеделието и храните.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думите „30 април“ се заменят с
„1 юли“.
2. В ал. 3 думите „по приложението“ се
заличават.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. Алинеи 3, 4 и 5 се изменят така:
„(3) Лицата по чл. 3, кандидатстващи за
финансово подпомагане, изготвят индивидуален план за преструктуриране и конверсия
(ИППК), придружен със заверено копие от
документ, удостоверяващ правното основание
за ползване на имота, актуална скица на имота,
издадена не по-рано от 6 месеца преди датата
на подаване на заявлението.
(4) Служители от ТЗ на ИАЛВ приемат и
проверяват подадения ИППК, като сравняват
данните с досието на производителя, извършват
проверка на място и изготвят снимков материал
на заявените имоти.
(5) Документалната проверка се извършва в
срок до 10 работни дни от подаване на заявлението и включва проверка на документите по
ал. 4 и сравняване на данните за посочените
в заявлението имоти с данните от лозарското
стопанство, вписани в лозарския регистър.“
3. Създават се ал. 6, 7, 8, 9 и 10:
„(6) При установяване на непълноти и/или
нередности в приложените документи по ал. 4
ръководителят на съответното ТЗ на ИАЛВ
уведомява писмено заявителя, който в срок до
10 работни дни от получаване на уведомителното писмо трябва да предостави изисканите
документи или писмени обяснения.
(7) В срок до 3 работни дни след извършване
на проверката по ал. 5 или след отстраняване
на нередностите по ал. 6 служители на съответното ТЗ на ИАЛВ извършват проверка на
място на заявените имоти за установяване на
действителното агротехническо състояние на
лозовите насаждения по скалата за оценка на
площи с винени лозя.
(8) В случаите, когато заявителят не отстрани
нередностите по ал. 6 в указания срок, заявлението за издаване на удостоверение се оставя без
разглеждане, като кандидатът може да подаде
ново заявление в съответната винарска година.
(9) В срок до 3 дни след извършване на проверката по ал. 7 ръководителят на съответното
ТЗ на ИАЛВ заверява с подпис и печат данните
от приложения ИППК към заявлението, които
заедно с приложените документи и резултатите
от проверките се изпраща в Централно управление (ЦУ) на ИАЛВ за изготвяне на становище
за одобрение или отхвърляне на заявлението.
(10) Главна дирекция „Лоза и вино“ (ГДЛВ)
на ИАЛВ изготвя становище за одобрение или
отхвърляне на заявлението в срок до 3 работни
дни от получаване на документите в ЦУ на
ИАЛВ, което се предоставя на изпълнителния
директор за одобрение.“
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4. Досегашната ал. 6 става ал. 11 и в нея
думите „молба, предварителен“ се заменят със
„заявление“.
5. Досегашната ал. 7 става ал. 12 и се изменя така:
„(12) В срок до 3 работни дни от получаване на становището по ал. 10 изпълнителният
директор на ИАЛВ утвърждава или отхвърля
плана с мотивирана заповед, която изпраща
заедно с удостоверение за право на участие по
мярка „Преструктуриране и конверсия на винени
лозя“ до лицата. Заповедта на изпълнителния
директор на ИАЛВ подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
6. Досегашната ал. 8 става ал. 13 и в нея
думите „и заверени“ се заличават.
§ 7. В чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „е“ думата
„след“ се заменя с „преди“.
§ 8. В чл. 11, ал. 2 се създава изречение второ
със следното съдържание: „Този срок може да
бъде изменен със заповед на изпълнителния
директор на ДФЗ – РА.“
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
за липса на публични задължения, в оригинал,
издадено не по-рано от 1 месец преди датата
на подаване на заявлението за подпомагане.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1:
аа) в буква „а“ пред думата „индивидуален“
се добавя „удостоверение за право на участие
по мярка „Преструктуриране и конверсия на
винени лозя“ и в оригинал, утвърден“;
бб) в буква „б“ се създава изречение второ:
„при представен договор за аренда/преаренда
или наем същият следва да е със срок 3 стопански години, следващи края на инвестицията;“
вв) в буква „д“ в края на изречението се
добавя „с включени количествено-стойностни
сметки“;
гг) в буква „е“ в края на изречението се
добавя „в оригинал“;
б) в т. 2 се създава буква „з“:
„з) удостоверение за право на участие по
мярка „Промоция в трети страни“, издадено
от ИАЛВ;“
в) в т. 3:
аа) в буква „в“ думите „чл. 14, параграф 3
от Регламент 479/2008“ се заменят с „чл. 103у
от Регламент 491/2009 г.“;
бб) буква „г“ се изменя така:
„г) удостоверение за право на участие по
мярка „Застраховане на реколта“, издадено от
ИАЛВ;“
вв) създава се буква „д“:
„д) разходооправдателен документ за извършено плащане на цялата застрахователна
премия, банково нареждане за извършен превод,
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придружен с банково извлечение, доказващо
плащане; плащането следва да се извършва
по банков път.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При подаване на заявлението кандидатът
осигурява оригиналите на всички документи,
включително и тези, за които се изискват копия,
като удостоверява легитимността на представените копия със заверка „Вярно с оригинала“.
Служителят, приемащ документите, сверява
представените копия с оригиналните документи.“
4. Създава се ал. 5:
„(5) На финансово подпомагане подлежат
лицата, които нямат изискуеми задължения
към ДФ „Земеделие“.“
§ 10. В чл. 13, ал. 5 числото „7“ се заменя
с „10“.
§ 11. В чл. 15 ал. 1 се отменя.
§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 11, параграф 6 от
Регламент 479/2008“ се заменят с „чл. 103р,
параграф 6 от Регламент 491/2009“.
2. В ал. 2, т. 2 думите „до“ и „за кандидатите
по чл. 7, ал. 6, т. 4“ се заличават.
§ 13. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „15 май“ се заменят с
„1 юли“ и в края на изречението се добавя „и
не по-късно от 3 месеца преди изтичане срока
на инвестицията“.
2. В ал. 3:
а) т. 2 се изменя така:
„2. разходооправдателни документи, доказващи, че инвестицията е започнала;“
б) създава се т. 3:
„3. банкова гаранция в полза на РА в размер
120% от исканата за авансово изплащане сума
със срок на валидност 3 месеца след изтичане на договорирания срок за извършване на
инвестицията.“
3. Алинеи 4, 5 и 6 се изменят така:
„(4) При подаване на заявлението кандидатът
осигурява оригиналите на всички документи,
включително и тези, за които се изискват копия,
като удостоверява легитимността на представените копия със заверка „Вярно с оригинала“.
Служителят, приемащ документите, сверява
представените копия с оригиналните документи.
(5) В случаите, когато кандидатът е подписал
договор за повече от една дейност, има право
да кандидатства за авансово плащане поотделно
за всяка една от тях по гореописания ред, като
размерът на банковата гаранция и срокът є на
валидност трябва да бъдат съобразени с договорираната финансова помощ за конкретната
дейност и срока за извършване на дейността.
(6) Недопустимо е авансово плащане на
части от дадена дейност.“
4. Алинея 7 се отменя.
§ 14. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „15 май“ се заменят с
„10 юли“.
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2. В ал. 2:
а) т. 2 се изменя така:
„2. заверено копие от документ, удостоверяващ правното основание за ползване на
имота, придружено с актуална скица на имота,
издадена не по-рано от 6 месеца преди датата
на кандидатстване; при представен договор за
аренда/преаренда или наем същият следва да
е със срок 3 стопански години, следващи края
на инвестицията;“
б) точка 6 се отменя;
в) т. 7 се изменя така:
„7. копия от първичните счетоводни документи следва да бъдат съставени по начин,
който да позволява съпоставяне на извършените
разходи с разбивката на планираните разходи
по Технологична карта към Инвестиционен
проект; в случай че не е съставена фактура по
горепосочения начин, бенефициентът трябва
да предостави подробен опис, издаден от доставчика; плащанията следва да се извършват
по банков път;“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При подаване на заявлението кандидатът
осигурява оригиналите на всички документи,
включително и тези, за които се изискват копия,
като удостоверява легитимността на представените копия със заверка „Вярно с оригинала“.
Служителят, приемащ документите, сверява
представените копия с оригиналните документи.“
§ 15. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „заявлението за плащане“ се добавя „/отчет за авансово плащане“.
2. В ал.2 се създава изречение второ: „Когато кандидатът не отстрани нередовностите
и/или непълнотите в срок, заявлението за
плащане/отчет за авансово плащане се оставя
без разглеждане.“
3. В ал. 4 цифрата „7“ се заменя с „10“.
4. В ал. 5 думите „едномесечен срок“ се
заменят с „15 работни дни“.
§ 16. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. В случаите на констатирано неизпълнение на задълженията по договора от страна
на бенефициента, установено при извършване
на проверка на място по чл. 20, ал. 3 по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени
лозя“, договорираната финансова помощ се
преизчислява:
1. при изплащане на финансовата помощ
след изпълнение на инвестицията и констатирана разлика между договорираната площ и
площта, върху която е извършена инвестицията
по мярка „Преструктуриране и конверсия на
винени лозя“, договорираната финансова помощ
се редуцира съобразно площта, върху която е
извършена реално инвестицията;
2. при отчет на авансово изплатена финансова помощ и констатирана разлика между
договорираната площ и площта, върху която
е извършена реално инвестицията по мярка
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„Преструктуриране и конверсия на винени лозя“,
договорираната финансова помощ се редуцира
съобразно площта, върху която е извършена
реално инвестицията, и на бенефициента се
изпраща Уведомително писмо за доброволно
възстановяване на разликата между договорираната и преизчислената сума; при невъзстановяване се предприемат мерки по усвояване
на банковата гаранция.“
§ 17. Създава се чл. 24:
„Чл. 24. На окончателно изплатените проекти
по Национална програма за подпомагане лозаро-винарския сектор 2008 – 2009/2013 – 2014 г.
ДФЗ – РА извършва мониторинг:
1. за използване на инвестицията по предназначение;
2. в период 3 години за спазване на добрите
земеделски и екологични практики.“
§ 18. Създава се чл. 25:
„Чл. 25. (1) Ползвателят може да подаде
искане за промяна на договора с ДФЗ – РА
не по-късно от 1 месец преди изтичане на
срока на договора. Към искането се прилагат
доказателства, необходими за преценка на
основателността на искането.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или
променя предназначението на инвестицията;
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2. води до увеличаване стойността на договорената финансова помощ.
(3) Ползвателят може да поиска удължаване
на срока на договора до максималния срок
съгласно чл. 4, ал. 2 или чл. 18, ал. 1, т. 3 в
случаите на авансово плащане.“
§ 19. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите „може да“ се заличават и след
думата „изкореняване“ се добавя „на редове“.
2. В т. 10 след думата „мярката“ се добавя
„и/или поставяне на индивидуална защита“.
3. В т. 15 след думата „лози“ се добавя „новосъздадени лозови насаждения“.
4. Създават се т. 26 и 27:
„26. „Новосъздадени лозови насаждения“
са лозя на възраст до 3 години включително.
27. „Изграждане на подпорна конструкция“ – включва изграждане на всички носещи
(опорни) и крайни колове, на носещите и
спомагателните телове, на блокажните системи
на всеки ред, на елементите по закрепване и
опъване на теловете на вече съществуващи лозя.“
§ 20. Приложението към чл. 4, ал. 3 се
отменя.
Министър: М. Найденов
7553
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-09-1150
от 3 септември 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и необходимостта от осигуряване
на подходящи помещения на Ресурсния център
за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални
образователни потребности – Видин, нареждам:
1. Директорът на Професионалната техническа гимназия „Васил Левски“ – Видин, да
настани Ресурсния център за подпомагане на
интегрираното обучение и възпитание на деца и
ученици със специални образователни потребности – Видин, в учебната сграда на ул. Бдин
66 във Видин в следните помещения: хранилище към работилница по електроника – І етаж,
кабинет 101, и работилница по електроника – І
етаж, лаборатория по електроника 01 – І етаж,
зала за презентации 201 – ІІ етаж, хранилище
към залата за презентации – ІІ етаж, актувани с
Акт за публична държавна собственост № 411 от
24.01.2001 г., с предоставено управление на Професионалната гимназия „Васил Левски“ – Видин.
2. Частите от имота да се предадат в 10-дневен
срок от получаването на заповедта на Ресурсния
център за подпомагане на интегрираното обучение
и възпитание на деца и ученици със специални
образователни потребности – Видин, с приемнопредавателен протокол.
3. За уреждане на взаимоотношенията по
заплащане на консумативните разходи между
Професионалната техническа гимназия „Васил
Левски“ и Ресурсния център за подпомагане на
интегрираното обучение и възпитание на деца и
ученици със специални образователни потребности – Видин, да се сключи договор.
4. Изпълнението на заповедта възлагам на началника на Регионалния инспекторат по образованието – Видин, на директора на Професионалната
техническа гимназия „Васил Левски“ – Видин, и
на директора на Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание
на деца и ученици със специални образователни
потребности – Видин.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Красимир Вълчев – главен секретар на
Министерството на образованието, младежта и
науката.
Министър: С. Игнатов
7513

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-52
от 27 август 2010 г.
На основание чл. 35, ал. 3 и чл. 49, ал.1 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за землището на с. Чокманово, община
Смолян, област Смолян.

Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 12.ІІ.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Смолян.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
7477
ЗАПОВЕД № РД-18-53
от 27 август 2010 г.
На основание чл. 35, ал. 3 и чл. 49, ал. 1 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за землището на с. Момчиловци, община
Смолян, област Смолян.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 12.ІІ.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Смолян.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
7478
ЗАПОВЕД № РД-18-54
от 30 август 2010 г.
На основание чл. 35, ал. 3 и чл. 49, ал. 1 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за част от територията на район
„Люлин“, Столична община, област София, при
граници: административните граници на район
„Люлин“ с район „Банкя“, София област и район
„Връбница“, бул. Европа, ул. Околовръстен път
и административната граница на район „Люлин“
с район „Овча купел“.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 25.VІ.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
7479
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ЗАПОВЕД № РД-18-55
от 30 август 2010 г.
На основание чл. 35, ал. 3 и чл. 49, ал. 1 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за землището на с. Зорница, община
Аксаково, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 19.VІ.2008 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
7480

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-56
от 31 август 2010 г.
На основание чл. 35, ал. 3 и чл. 49, ал. 1 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за землището на гр. Нова Загора, община
Нова Загора, област Сливен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 4.ХІІ.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Сливен.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
7481

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 628
от 13 юли 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 29 от заседание, проведено на 02.07.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2
и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88,
ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на
потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки, във връзка с чл. 99 от Закона за защита
на потребителите, изискванията на стандарт
БДС EN 14682 – т. 3.4.1 – „Свободните краища
на връзките в областта на талията трябва да се
показват най-много 140 mm от всеки край, когато
облеклото е отворено в своята най-широка част,
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поставено в хоризонтално положение“, и предвид,
че предлаганите на пазара: бебешки камизолки
„Вис Виталис“, които са проектирани, изработени и снабдени с текстилни връзки в областта
на талията за странично завързване, страна на
произход: България, на лицевата страна има залепено изображение на глава на мече с надпис:
Вис Виталис, 100 % памук, размери: № 22 с код
610410, № 24 с код 610422, № 24 с код 610411, № 26
с код 610423 (баркод: 2 000000 021775) и № 26
с код 610412, не отговарят на изискванията за
безопасност съгласно направена оценка на риска
и съгласно изискванията на стандарт БДС EN
14682 – т.3.4.1, тъй като връзките в областта на
талията са с дължина над 140 mm, когато бебешката камизолка е отворена в своята най-широка
част, поставена в хоризонтално положение, и
съществува риск от задушаване и външни наранявания нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на
пазара на бебешки камизолки „Вис Виталис“,
които са проектирани, изработени и снабдени с
текстилни връзки в областта на талията за странично завързване, страна на произход: България,
на лицевата страна има залепено изображение
на глава на мече с надпис: Вис Виталис, 100 %
памук, размери: № 22 с код 610410, № 24 с код
610422, № 24 с код 610411, № 26 с код 610423 (баркод: 2 000000 021775) и № 26 с код 610412, като
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаната в заповедта стока по реда,
условията и в сроковете, визирани в Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
7522

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 648
от 15 юли 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, прието с протокол № 29 от заседание,
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проведено на 02.07.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
и протокол от изпитване № 200 от 31.05.2010 г. на
изпитвателна лаборатория АИЛ „Кожи и изделия
от кожи“ при „Несмашинженеринг“ – ЕООД, и
експертно заключение, установяващи, че детски
обувки, розов цвят, с лицева част – изкуствени
материали, с две каишки, с обща закопчалка под
формата на панделка с мънисто, с пришита лента
в областта на пръстите, върху която е прикачена
пластмасова фигура с форма на глава на коте
с мъниста за очи и уста, с надпис на стелката
„XJH“, с етикети на български език, съдържащи
информация за производител: Китай, не съответстват на изискванията за безопасност – обувките
са опасни за деца от 1- до 3-годишна възраст
поради наличие на малки части – с диаметър,
по-малък от 6 мм, които се отделят при сила
на опън 13 и 36 N – под нормативната стойност,
при което представляват опасност от поглъщане
и задавяне, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски
обувки, розов цвят, с лицева част – изкуствени
материали, с две каишки, с обща закопчалка под
формата на панделка с мънисто, с пришита лента
в областта на пръстите, върху която е прикачена
пластмасова фигура с форма на глава на коте
с мъниста за очи и уста, с надпис на стелката
„XJH“, страна на произход Китай, като стоки,
представляващи сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите до 3-годишна възраст.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително
изпълнение на заповедта с цел да се защити животът и здравето на гражданите. Разпореждането,
с което се допуска предварителното изпълнение,
може да се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали
административният акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.

ВЕСТНИК
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5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
7523

Председател: Д. Лазаров

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 899
от 23 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 5, 6 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
и предвид изложените фактически основания в
писмо вх. № 279-ДЗ от 21.06.2010 г. от тръжната
комисия и направените съображения и предложения от общинските съветници Общинският
съвет – Асеновград, реши:
І. Да се извърши продажба чрез публичния
търг с явно наддаване за продажба на обект частна
общинска собственост – ПИ кад. № 73147.70.17 по
кадастралната карта на с. Три могили, община
Асеновград, застроен, целият с площ 69 кв. м с
трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за хранителновкусова промишленост, заедно с построената в
имота масивна стопанска сграда – мелница с
кад. № 73147.70.17.1 със застроена площ 69 кв.
м, актуван с АЧОС № 1976 от 15.02.2007 г., при
следните условия:
1. Начална тръжна цена в размер 5392 лв.
без ДДС. Цената се заплаща в левове изцяло
при сключване на приватизационния договор.
Собствеността върху обекта, предмет на търга, се
прехвърля след окончателното плащане на цената.
2. Стъпката за наддаване е 500 лв.
3. Тръжната документация се закупува до 20ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Информационния център
в сградата на Община Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов 9, а се получава в стая 502 в срок
до 16,30 ч. на цена 120 лв. (с ДДС).
4. Депозитът за участие в търга е в размер
2000 лв. и се внася в срок до 20-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
5. Срокът за подаване на предложения за участие в търга е до 16,30 ч. на 20-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
в деловодството в Информационния център на
Община Асеновград.
6. Огледи на обекта се извършват до изтичане
на срока за подаване на предложения всеки работен ден до 12 ч. след закупуване на тръжната
документация.
7. Търгът ще се проведе на 21-вия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ в 10 ч. в зала 601 в сградата на Община
Асеновград.
8. Ако дните по т. 3, 5 и 7 са неприсъствени,
за дата на изтичане на срока, респективно на
провеждане на търга, се счита първият присъствен ден.
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ІІ. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея за продажба чрез
публичен търг с явно наддаване на обекта по т. І.
7498

Председател: К. Яков

РЕШЕНИЕ № 902
от 23 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 5, 6 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
и предвид изложените фактически основания в
писмо вх. № 280-ДЗ от 21.06.2010 г. от тръжната
комисия и направените съображения и предложения от общинските съветници Общинският
съвет – Асеновград, реши:
І. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване за продажба на обект частна
общинска собственост – ПИ кад. № 73147.70.13 по
кадастралната карта на с. Три могили, Община
Асеновград, целият с площ 151 кв. м, с трайно
предназначение: урбанизирана територия, начин
на трайно ползване: за друг вид производствен,
складов обект и построената в имота сграда с
кад. № 73147.70.13.1 на един етаж, със застроена
площ 151 кв. м, предназначение: складова база,
склад, при следните условия:
1. Начална тръжна цена в размер 20 672 лв.
без ДДС, която се заплаща в левове изцяло при
сключване на приватизационния договор. Собствеността върху обекта, предмет на търга, се
прехвърля след окончателното плащане на цената.
2. Стъпката за наддаване е 1000 лв.
3. Тръжната документация се закупува до 20ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Информационния център
в сградата на Община Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов 9, а се получава в стая 502 в срок
до 16,30 ч. на цена 240 лв. (с ДДС).
4. Депозитът за участие в търга е в размер
2000 лв. и се внася в срок до 20-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
5. Срокът за подаване на предложения за участие в търга е до 16,30 ч. на 20-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
в деловодството в Информационния център на
Община Асеновград.
6. Огледи на обекта се извършват до изтичане
на срока за подаване на предложения всеки работен ден до 12 ч. след закупуване на тръжната
документация.
7. Търгът ще се проведе на 21-вия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ в 11 ч. в зала 601 в сградата на Община
Асеновград.
8. Ако дните по т. 3, 5 и 7 са неприсъствени,
за дата на изтичане на срока, респективно на
провеждане на търга, се счита първият присъствен ден.
ІІ. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея за продажба чрез
публичен търг с явно наддаване на обекта по т. І.
7499

Председател: К. Яков

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 931
от 28 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2 ЗПСК и чл. 6, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация на
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна и предвид фактически основания в предложение вх. № 206-ДЗ
от 4.05.2010 г. от кмета на общината и изложените
съображения в изказванията на общинските съветници Общинският съвет – Асеновград, реши:
1. Открива процедура за приватизация на обекти частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот № 00702.530.229 по кадастралната карта на Асеновград, незастроен, целият
с площ 279 кв. м, с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за
друг вид производствен, складов обект. За имота
е отреден УПИ ХХ-530.229, стопанска дейност, кв.
330 по ПУП на Асеновград, одобрен със Заповед
№ А-1467 от 1.12.2006 г. на кмета на общината.
Имотът е актуван с акт № 1895 от 28.12.2006 г.
за частна общинска собственост.
1.2. Поземлен имот № 00702.530.239 по кадастралната карта на Асеновград, незастроен, целият
с площ 281 кв. м, с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за
друг вид производствен, складов обект. За имота
е отреден УПИ ХХ-530.239, стопанска дейност, кв.
330 по ПУП на Асеновград, одобрен със Заповед
№ А-1331 от 12.09.2007 г. на кмета на общината.
Имотът е актуван с акт № 2926 от 22.01.2009 г.
за частна общинска собственост.
2. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на правен анализ, привати
зационна оценка и информационен меморандум
за обектите по т. 1.
7500

Председател: К. Яков

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
ГАБРОВО
ЗАПОВЕД № 177
от 8 септември 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделските земи,
предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ за местности на
територията на землище с. Кметовци, ЕКАТТЕ
373552, община Габрово, област с административен
център Габрово.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на област
Габрово до Административния съд – Габрово, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
7531

Областен управител: М. Костадинов
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ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
ЗАПОВЕД № 425
от 1 септември 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 10, ал. 7 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП, Наредба
№ 3 от 2008 г. за нормите на преподавателска
работа и реда за определяне числеността на
персонала в системата на народната просвета и
Решение № 34-18 от 6.08.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Дългопол, нареж дам, считано от
1.09.2010 г.:
1. Да се преобразува чрез вливане към ЦДГ
„Детелина“ – гр. Дългопол, ЦДГ „Ален мак“ – с.
Аспарухово, община Дългопол.
2. Да се преобразува чрез вливане към ЦДГ
„Щастливо детство“ – с. Медовец, община Дългопол – ЦДГ „Теменужка“, с. Поляците, община
Дългопол.
3. Да се преобразува чрез вливане към ЦДГ
„Първи юни“ – с. Партизани, община Дългопол – ЦДГ „Кокиче“, с. Лопушна, община Дългопол.
4. ЦДГ „Пролет“ – с. Цонево, община Дългопол, се запазва като самостоятелна детска градина.
5. Длъжностите на директорите на преобразуваните детски градини да се трансформират
в учителски.
6. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваните детски градини да се уредят в
съответствие с чл. 123, ал. 1, т. 2 от Кодекса на
труда.
7. Задължителната документация, водена от
директорите на преобразуваните детски градини, да се приеме и съхранява от директорите на
приемащите градини.
8. Цялата материално-техническа база на
преобразуваните детски градини да премине за
управление от приемащите градини.
7672

Кмет: Св. Якимов

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 1072
от 26 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината, Решение № 787 от 26.11.2009 г. и
становище на Постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „За жилищно строителство“ (ниско застрояване) на имот № 033052
в землището на с. Крушовица, община Елин
Пелин, Софийска област.
7442

Председател: Г. Костов

ВЕСТНИК

ториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
Одобриява ПУП – ПЗ „За жилищно строителство“ (ниско застрояване) на имот № 043030 в
землището на с. Нови хан, община Елин Пелин,
Софийска област.
7443

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1074
от 26 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината, Решение № 787 от 26.11.2009 г. и
становище на Постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „За жилищно строителство“ (ниско застрояване) на имот № 048056 в
землището на с. Нови хан, община Елин Пелин,
Софийска област.
7444

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1075
от 26 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината, Решение № 787 от 26.11.2009 г. и
становище на Постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „За жилищно строителство“ (ниско застрояване) на имот № 042024 в
землището на с. Нови хан, община Елин Пелин,
Софийска област.
7445

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1076
от 26 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината, Решение № 787 от 26.11.2009 г. и
становище на Постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „За жилищно строителство“ (ниско застрояване) на имот № 040016 в
землището на с. Нови хан, община Елин Пелин,
Софийска област.
7446

РЕШЕНИЕ № 1073
от 26 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината, Решение № 787 от 26.11.2009 г. и
становище на Постоянната комисия по „Тери-
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Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1077
от 26 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината, Решение № 787 от 26.11.2009 г. и
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становище на Постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „За жилищно строителство“ (ниско застрояване) на имот № 048054 в
землището на с. Нови хан, община Елин Пелин,
Софийска област.
Председател: Г. Костов
7447
РЕШЕНИЕ № 1078
от 26 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината, Решение № 787 от 26.11.2009 г. и
становище на Постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „За жилищно строителство“ (ниско застрояване) на имот № 048031 в
землището на с. Нови хан, община Елин Пелин,
Софийска област.
Председател: Г. Костов
7448
РЕШЕНИЕ № 1079
от 26 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината, Решение № 787 от 26.11.2009 г. и
становище на Постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ на имот № 000528 в землището на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин,
Софийска област, с който за имота се образува
УПИ за нискоетажно жилищно застрояване в кв.
25 по ЗРП (ПУП) на с. Гара Елин Пелин.
Председател: Г. Костов
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РЕШЕНИЕ № 1081
от 26 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината, Решение № 787 от 26.11.2009 г. и
становище на Постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „За магазин, автосервиз, търговска база и офис“ на имот № 049007 в
землището на с. Нови хан, община Елин Пелин,
Софийска област.
7451

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1082
от 26 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината, Решение № 787 от 26.11.2009 г. и
становище на Постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ на имот № 009009 в
землището на с. Нови хан, община Елин Пелин,
Софийска област, с който от имота се образува
УПИ за нискоетажно жилищно застрояване.
7452

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1083
от 26 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината, Решение № 787 от 26.11.2009 г. и
становище на Постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ на имот № 015010 в
землището на с. Равно поле, община Елин Пелин,
Софийска област, с който за имота се образува
УПИ за нискоетажно жилищно застрояване.
Председател: Г. Костов

7449

7453

РЕШЕНИЕ № 1080
от 26 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината, Решение № 787 от 26.11.2009 г. и
становище на Постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „За складове за готови полиетиленови изделия и офиси“ на имот
№ 134054 в землището на с. Равно поле, община
Елин Пелин, Софийска област.

РЕШЕНИЕ № 1084
от 26 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината, Решение № 787 от 26.11.2009 г. и
становище на Постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ на имоти № 006098,
006097 и 006090 в землището на с. Нови хан,
община Елин Пелин, Софийска област, с който
от имотите се образуват УПИ за нискоетажно
жилищно застрояване.

Председател: Г. Костов
7450

7454

Председател: Г. Костов
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РЕШЕНИЕ № 1085
от 26 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината, Решение № 787 от 26.11.2009 г. и
становище на Постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
Одобрява при условията на чл. 16 ЗУТ проект за ПУП – ИПРЗ на имотите в УПИ І – за
физическа култура и спорт в кв. 134, гр. Елин
Пелин, община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
7455

Председател: Г. Костов

ОБЩИНА КАРНОБАТ
РЕШЕНИЕ № 393
от 12 август 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
одобрява проект за ПУП – парцеларен план за
външно кабелно електрозахранване на сгради
за съхраняване на селскостопанска продукция и
инвентар в ПИ № 109001 по КВС в землището
на гр. Карнобат.
7565

Председател: Т. Ченешев

ОБЩИНА ЛЕВСКИ
РЕШЕНИЕ № 606
от 19 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК Общинският съвет – гр.
Левски, закрива процедурата по приватизация на
незавършен обект на строителството „Ритуална
зала – тъжни обреди“, в УПИ II-2766, кв. 166 по
ПУП на гр. Левски, открита с Решение № 548
от 28.07.2006 г. на Общинския съвет – гр. Левски
(ДВ, бр. 70 от 2006 г.).
7566

Председател: Л. Александрова

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 360
от 12 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 1 от протокол № 4
от 13.07.2010 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – план за
застрояване на имот № 068004, местност Делииванов кладенец в землището на с. Дъбово,
община Мъглиж, който предвижда в имота да
се изгради фотоволтаична централа с мощност
86 kW, собственост на Иван Танев Иванов.
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Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
7320

Председател: Кр. Стойчев

РЕШЕНИЕ № 361
от 12 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 2 от протокол № 4
от 13.07.2010 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – план
за застрояване на имоти № 080006, 080007 и
080008, местност Келемите в землището на с.
Дъбово, община Мъглиж, който предвижда в
имота да се изгради фотоволтаична централа с
мощност 1500 kW, собственост на Пенка Кънчева
Михайлова.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
7321

Председател: Кр. Стойчев

РЕШЕНИЕ № 362
от 12 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 3 от протокол № 4
от 13.07.2010 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – парцеларен
план за обект: „Външно ел. захранване на фотоволтаична централа“ в имоти № 080006, 080007
и 080008, местност Келемите в землището на с.
Дъбово, община Мъглиж, собственост на Пенка
Кънчева Михайлова.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
7322

Председател: Кр. Стойчев

РЕШЕНИЕ № 363
от 12 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 4 от протокол № 4
от 13.07.2010 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – план за
застрояване на имоти № 450010, 450013 и 450014,
местност Йововец в землището на гр. Мъглиж,
който предвижда в имота да се изгради фотоволтаична централа с мощност 1000 kW, собственост
на Вангел Георгиев Вангелов.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
7323

Председател: Кр. Стойчев
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ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 364
от 12 август 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 5 от протокол
№ 4 от 13.07.2010 г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Мъглиж
Общ и нск и я т с ъве т – г р. Мъгл и ж , одобря ва
ПУП – парцеларен план за обект: „Външно ел.
захранване на фотоволтаична централа“ в имоти
№ 450010, 450013 и 450014, местност Йововец в
землището на гр. Мъглиж, собственост на Вангел
Георгиев Вангелов.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател: Кр. Стойчев
7324
РЕШЕНИЕ № 365
от 12 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 6 от протокол № 4
от 13.07.2010 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – план за
застрояване на имот № 000111, местност Бакла
бик в землището на с. Тулово, община Мъглиж,
който предвижда след смяна предназначението на имота да се ползва за добив на инертни
материали по открит способ, собственост на
„Стройкомбинат – М“ – АД.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател: Кр. Стойчев

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 367
от 12 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 9 от протокол № 4
от 13.07.2010 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – парцеларен
и трасировъчен план и вертикална планировка
за трасето на подземно кабелно захранване от
съществуващ електропровод 20 kV до трафопост
№ 3 на Радунци, община Мъглиж, с възложител
ЕВН „България електроразпределение“ – АД.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
7327

Председател: Кр. Стойчев

РЕШЕНИЕ № 368
от 12 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 12 от протокол
№ 4 от 13.07.2010 г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Мъглиж
Общ и нск и я т с ъве т – г р. Мъгл и ж , одобря ва
ПУП – план за застрояване на имот № 000134, в
землището на гр. Мъглиж, община Мъглиж, който
предвижда свободно малкоетажно застрояване
за производствени и складови дейности – терен
за производство на взривни вещества и изделия
с тях – пиротехнически изделия, иницииращи
изделия, ловни патрони и сачми, мини и други,
собственост на „Арсенал“ – АД.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
7328

Председател: Кр. Стойчев

7325

ОБЩИНА ОМУРТАГ
РЕШЕНИЕ № 366
от 12 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 7 от протокол № 4
от 13.07.2010 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – план за
застрояване на имот № 000192, местност Бакла
бик в землището на с. Тулово, община Мъглиж,
който предвижда след смяна предназначението на имота да се ползва за добив на инертни
материали по открит способ, собственост на
„Стройкомбинат – М“ – АД.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател: Кр. Стойчев
7326

РЕШЕНИЕ № 394
от 10 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 2,
чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3 ЗПСК, чл. 5, ал. 1, ал. 2,
т. 5 във връзка с чл. 4, ал. 4 и чл. 11 от Наредбата
за възлагане извършването на дейности, свързани
с подготовката за приватизация или следприватизационен контрол, включително процесуално
представителство, приета с ПМС №115 от 2002 г.
Общинският съвет – гр. Омуртаг, реши:
1. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на:
· УПИ ІV в кв. 14 по плана на с. Панайот
Хитово с площ 2000 кв. м, отреден за „Търговия и
обществено хранене“; АОС № 447 от 05.07.2000 г.;
· УПИ VІ-104, кв. 14 по плана на с. Обител; незастроен с площ 1060 кв. м, АОС № 111/09.05.1997 г.;
· Обект „Общинска баня“, УПИ VІІ, кв. 19 по
плана на с. Обител с площ 665 кв. м и сграда със
застроена площ 135 кв. м, АОС № 3/05.06.1995 г.;
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· УПИ V, квартал 22 по плана на с. Змейно,
община Омуртаг, с площ 4300 кв. м, заедно с
построената в него двуетажна масивна сграда
със застроена площ 250 кв. м, построена през
1968 г., АОС № 044/04.03.1997 г.;
· УПИ ХІІ, кв. 15 по плана на с. Обител,
община Омуртаг, с площ 770 кв. м, отреден за
„Млекопункт“, АОС № 12 от 17.04.2006 г.;
· обект: „Бивше училище“ с. Долно Новково,
поземлен имот І в кв. 11 по плана на селото, с
площ 6290 кв. м и построената в него двуетажна
масивна сграда със застроена площ 305 кв. м,
АОС № 90/19.03.2009 г.;
· Обект: „Бивше училище“, УПИ І-24, кв.
15 по плана на с. Птичево, община Омуртаг, с
площ 8000 кв. м, и построената в него двуетажна
масивна сграда със застроена площ 190 кв. м,
АОС № 257/06.08.1997 г.;
· Обект: УПИ ХІV, кв. 5 по плана на с.
Птичево, община Омуртаг, с площ 600 кв. м и
построената в него едноетажна масивна сграда
за „Клуб и здравна служба“ със застроена площ
145 кв. м, АОС № 133/07.07.1997 г.;
· УПИ ІV, квартал 9 по плана на с. Падарино,
община Омуртаг, с площ 6400 кв. м, заедно с
построената в него триетажна масивна сграда с
разгъната застроена площ 660 кв. м, построена
през 1962 г., АОС № 62 от 10.03.1997 г.
2. Възлага на кмета на общината провеждането
на процедурите и сключване на договорите по изготвянето на актуализация на приватизационните
оценки, информационни меморандуми и други
във връзка с продажбата на обектите по т. 1 по
реда на Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство.
7329

Председател: М. Исмаил

РЕШЕНИЕ № 395
от 10 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 2, чл. 31,
ал. 1, чл. 32, ал. 3 ЗПСК, чл. 5, ал. 1, ал. 2, т. 5
във връзка с чл. 4, ал. 4 и чл. 11 от Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани
с подготовката за приватизация или средприватизационен контрол, включително процесуално
представителство, приета с ПМС № 115 от 2002 г.,
Общинският съвет – гр. Омуртаг, реши:
1. Приема следното допълнение на списъка
на общински нежилищни имоти и дялове от търговски дружества, подлежащи на приватизация:
Ø УПИ ХІІ, кв.33 по плана на с. Камбурово,
община Омуртаг, с площ 808 кв. м, отреден за
„Търговия и обществено обслужване“;
Ø УПИ ХІІІ, кв. 33 по плана на с. Камбурово,
община Омуртаг, с площ 834 кв. м, отреден за
„Търговия и обществено обслужване“.
2. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на:
Ø цялото дворно място от 3500 кв. м и построена в него едноетажна масивна сграда на маза със
застроена площ 192 кв. м – бивше училище в кв.
16, УПИ VІІІ по плана на с. Голямо Църквище;
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Ø цялото дворно място от 12 400 кв. м и
построената в него двуетажна масивна сграда
с разгъната застроена площ от 560 кв. м и двуетажна масивна пристройка с площ 326 кв. м,
последната построена 1986 г., в кв. 48, УПИ ІІ
по плана на с. Козма Презвитер;
Ø УПИ ХІІ, кв. 33 по плана на с. Камбурово,
община Омуртаг, с площ 808 кв. м, отреден за
„Търговия и обществено обслужване“;
Ø УПИ ХІІІ, кв. 33 по плана на с. Камбурово,
община Омуртаг, с площ 834 кв. м, отреден за
търговия и обществено обслужване.
3. Възлага на кмета на общината провеждането
на процедурите и сключване на договорите по
изготвянето на приватизационни оценки, правни
анализи и информационни меморандуми и др. във
връзка с продажбата на обектите по т. 2 по реда
на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация
или следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство.
7330

Председател: М. Исмаил

РЕШЕНИЕ № 398
от 10 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 2, чл. 31,
ал. 1, чл. 32, ал. 3 ЗПСК, чл. 5, ал. 1, ал. 2, т. 5
във връзка с чл. 4, ал. 4 и чл. 11 от Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани
с подготовката за приватизация или следприватизационен контрол, включително процесуално
представителство, приета с ПМС № 115 от 2002 г.,
Общинският съвет – гр. Омуртаг, реши:
1. Приема следното допълнение на списъка
на общинските нежилищни имоти и дялове от
търговски дружества, подлежащи на приватизация: поземлен имот с площ 465 кв. м, отреден за
„Търговия и обществено обслужване“, с идентификатор 53535.501.3177 по плана на гр. Омуртаг
и поземлен имот с площ 6690 кв. м, отреден за
„Търговия и обществено обслужване“, с идентификатор 53535.501.3180 по плана на гр. Омуртаг.
2. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на:
2.1. Поземлен имот с площ 1030 кв. м, отреден
за „Търговия и обществено обслужване“, с идентификатор 53535.501.3174 по плана на гр. Омуртаг.
2.2. Поземлен имот с площ 1025 кв. м, отреден
за „Търговия и обществено обслужване“, с идентификатор 53535.501.1908 по плана на гр. Омуртаг.
2.3. Поземлен имот с площ 333 кв. м, отреден
за „Търговия и обществено обслужване“, с идентификатор 53535.501.3178 по плана на гр. Омуртаг.
2.4. Поземлен имот с площ 291 кв. м, отреден
за „Търговия и обществено обслужване“, с идентификатор 53535.501.3179 по плана на гр. Омуртаг.
2.5. УПИ с площ 380 кв. м, отреден за „Екологично чисто производство“ кв. 13, УПИ ХІХ
по плана на гр. Омуртаг.
2.6. Поземлен имот с площ 465 кв. м, отреден
за „Търговия и обществено обслужване“, с идентификатор 53535.501.3177 по плана на гр. Омуртаг.
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2.7. Поземлен имот с площ 6690 кв. м, отреден
за „Търговия и обществено обслужване“,с идентификатор 53535.501.3180 по плана на гр.Омуртаг.
3. Възлага на кмета на общината провеждането
на процедурите и сключване на договорите по
изготвянето на приватизационните оценки, правните анализи, информационни меморандуми и
други във връзка с продажбата на обектите по т. 2
по реда на Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство.
7331

Председател: М. Исмаил

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
РЕШЕНИЕ № 532
от 28 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5
и чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 16,
ал. 2 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Пещера, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ общински
нежилищен имот, невключен в имуществото на
общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, представляващ УПИ
ХІV-ПП „Братя Горови“ в кв. 82 по плана на гр.
Пещера, с площ 2706 кв. м, ведно с изградените
в него четириетажна масивна производствена
сграда с разгъната застроена площ 4430 кв. м и
едноетажна спомагателна сграда със застроена
площ 30 кв. м.
2. Приема начална тръжна цена в размер 771
820 лв. Върху частта от земята, представляваща
неприлежащ към сградите терен, в размер 1841
кв. м съгласно Закона за данъка върху добавената стойност се начислява 20% ДДС, който се
дължи от купувача и не е включен в началната
тръжна цена. Цената се оферира и заплаща в
левове съгласно условията, посочени в тръжната
документация и проектодоговора, при следните
условия:
а) начин на плащане – в левове, без други
платежни средства;
б) срок на плащане – при сключване на договора;
в) собствеността върху имота, предмет на търга,
се прехвърля със сключването на договора в срок
до 30 дни от датата на решението за определяне
на спечелилия търга.
3. Определя стъпка на наддаване 10 000 лв.
4. Размерът на депозита за участие в търга е
20 000 лв., който се внася в срок до 16-ия ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник“ по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
5. Информационен меморандум и тръжна
документация се закупуват от Общински център за услуги и информация на гражданите, ет.
1 на общинска администрация – гр. Пещера, до
12 календарни дни от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“. Цена на
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информационния меморандум – 50 лв., на тръжната документация – 200 лв., които се заплащат
в ОЦУИГ.
6. Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг с явно наддаване – до 17 ч.
на 16-ия ден след обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
7. Оглед на имота може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на документацията
за продажба чрез предварителна заявка в стая
№ 19 на общинската администрация.
8. Търгът да се проведе на 17-ия ден след
обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч. в заседателната зала на общинската
администрация – гр. Пещера.
9. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга – да са юридически
лица и да притежават собствен капитал, определен
според общите положения за изготвяне и представяне на счетоводните отчети по международните
счетоводни стандарти, не по-малък от 100 000 лв.
и да са подписали декларация за приемане на
условията на споразумението с ТПКИ „Братя
Горови“ от 13.11.2008 г.
10. Задължителни изисквания към офертата:
офертата трябва да има следното минимално
съдържание:
а) административни сведения за заинтересованото лице – наименование, седалище и адрес
на управление, координати за контакти (телефон,
факс, е-mail), лице за контакти, обслужваща
банка и номер на сметката, по която ще бъде
възстановен депозитът;
б) декларация за приемане на условията на
споразумението, подписано между ТПКИ „ Братя
Горови“ и Община Пещера.
11. В случай на неявяване на кандидат да се
проведе нов търг за продажба на имота при същите условия, но със следните срокове:
а) срок за закупуване на тръжна документация – до 17 ч. на 55-ия ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник“;
б) срок за внасяне на депозит и за подаване
на предложения – до 17 ч. на 59-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“;
в) търгът да се проведе на 60-ия ден от обнародване на решението в „Държавен вестник“ в
14 ч. в заседателната зала на общинската администрация – гр. Пещера.
12. Упълномощава кмета на общината да
извърши всички действия по организацията и
провеждането на търговете и подготовката и
сключването на договор за приватизация, регламентирани в раздел І на глава пета и глава
седма от Наредбата за търговете и конкурсите.
7532

Председател: Цв. Лепарова

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1048
от 19 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6,
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ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема приватизационната оценка на недвижим имот: „Застроен урегулиран поземлен
имот с площ 2390 кв. м, съставляващ УПИ V,
кв. 2 по плана на с. Пелишат, заедно с реална
част от комбинирана едноетажна полумасивна
сграда „Баня-фурна“, построена през 1956 г.,
представляваща: две помещения в източната
част на сградата със застроена площ 100 кв. м
и пристройка в югозападната част на сградата с
площ 9 кв. м. Граници на имота: север – УПИ
І-415, УПИ ІІ-416, УПИ ІІІ-417, УПИ ІV-418;
изток – улица ОК 127 – ОК 128; юг – улица ОК
126 – ОК 127; запад – ОК 126 – ОК 115. Актуван
е с акт за частна общинска собственост № 35348
от 5.03.2009 г., вписан в Агенцията по вписвания
под № 39 от 9.03.2009 г., том V, рег. № 2835.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 24 000 лв. без ДДС и стъпка на наддаване
2000 лв., при следните условия:
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 2400 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжната документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер 100 лв. без ДДС
или с платежно нареждане по сметка № IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в
срок до 28-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 33-тия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 36-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-тия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 66-ия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
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2.7. Сроковете по т. от 2.1 до т. 2.4 и от 2.5.1
до т. 2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК.
Когато последният ден на срока е неприсъствен,
този ден не се брои и срокът изтича на следващия
след него присъствен ден.
2.8. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
Председател: Г. Спартански
7567
РЕШЕНИЕ № 1050
от 19 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот:
„Масивна едноетажна сграда с идентификатор
56722.660.302.11 със застроена площ 49 кв. м, с
предназначение: за друг вид обществена сграда,
разположена в поземлен имот с идентификатор
56722.660.302, построена през 1981 г., в Плевен,
ул. Даскал Димо 7 (стар идентификатор УПИ І,
кв. 352), заедно с отстъпеното право на строеж,
по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 45 000 лв.
и стъпка на наддаване 2000 лв.
Граници на имота: изток – трафопост № 313;
запад, север и юг – двор.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 31378 от 29.03.1999 г., вписан в
Агенцията по вписвания под № 22 от 14.12.2009 г.,
том 41, рег. № 16822. Търгът ще се проведе,
както следва:
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 4500 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 39-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2.Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в
срок до 34-тия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
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Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 39-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 42-рия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 64-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 69-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
1.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 72рия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и 1.5.1 до 1.5.3
се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след
него присъствен ден.
2. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
7568

Председател: Г. Спартански

ОБЩИНА ПРАВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 123
от 8 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Правец, одобрява
подробен устройствен план – план за застрояване за изграждане на жилищна сграда в ПИ
№ 58030.016.004, местност Христовото, землището
на гр. Правец, община Правец, собственост на
Петър Манолов Илиев.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Правец пред
Административния съд – София област.
7588

Председател: Н. Ненчев
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РЕШЕНИЕ № 124
от 8 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Правец, одобрява
подробен устройствен план – план за застрояване за изграждане на жилищна сграда в ПИ
№ 61807.073.008 в местност Церака, землището
на с. Разлив, община Правец, собственост на
Николай Стоянов Димитров.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Правец пред
Административния съд – София област.
7589

Председател: Н. Ненчев

РЕШЕНИЕ № 125
от 8 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Правец, одобрява
подробен устройствен план – план за застрояване
за изграждане на склад за съхранение на стоки
и материали в ПИ № 048026, местност Блатото,
землището на с. Разлив, община Правец, собственост на Даниел Костадинов Йорданов.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Правец пред
Административния съд – София област.
7590

Председател: Н. Ненчев

РЕШЕНИЕ № 126
от 8 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Правец, одобрява
подробен устройствен план – парцерален план
на обект: напорен водопровод от помпена станция, II подем в УПИ I-196, кв. 158, гр. Правец,
до съществуващ напорен резервоар за питейни
води в поземлен имот № 027088, местност Рътта,
землище гр. Правец.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Правец пред
Административния съд – София област.
7591

Председател: Н. Ненчев

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1411
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински
недвижими имоти:
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.1, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 1, ап. 1, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ: 46,68 кв. м, прилежащи части: мазе 1 – 4,42
кв. м, и общи части: 9,12 кв. м, актуван с акт
за частна общинска собственост № 9974/2010 г.,
вписан в Службатата по вписванията, при начална
тръжна цена 47 860 лв., без ДДС;
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.2, на адрес: ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 1, ап. 2, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 46,83 кв. м, прилежащи части: мазе
2 – 5,09 кв.м, и общи части: 9,15 кв. м, актуван с акт
за частна общинска собственост № 9975/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 48 510 лв., без ДДС;
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.3, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 1, ап. 3, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ: 72,39 кв. м, прилежащи части: мазе 3 – 5,40
кв. м, и общи части: 14,14 кв. м, актуван с акт
за частна общинска собственост № 9976/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 74 850 лв., без ДДС;
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.4, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 1, ап. 4, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 53,85 кв. м, прилежащи части: мазе
4 – 3,20 кв.м, и общи части: 10,52 кв. м, актуван с
акт за частна общинска собственост № 9977/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 58 580 лв., без ДДС;
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.5, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 1, ап. 5, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ: 39,88 кв. м, прилежащи части: мазе 5 – 3,20
кв.м, и общи части: 7,79 кв. м, актуван с акт за
частна общинска собственост № 9978/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 42 725 лв., без ДДС;
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.6, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 1, ап. 6, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ: 48,87 кв. м, прилежащи части: мазе 6 – 3,18
кв. м, и общи части: 9,54 кв. м, актуван с акт
за частна общинска собственост № 9979/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 51 580 лв., без ДДС;
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.7, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 2, ап. 7, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
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апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 46,68 кв. м, прилежащи части: мазе
7 – 4,21 кв.м, и общи части: 9,12 кв. м, актуван с акт
за частна общинска собственост № 9980/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 49 280 лв., без ДДС;
– самост оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.8, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 2, ап. 8, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 46,83 кв. м, прилежащи части: мазе
8 – 2,72 кв.м, и общи части: 9,15 кв. м, актуван с акт
за частна общинска собственост № 9981/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 49 650 лв., без ДДС;
– самост оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.9, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 2, ап. 9, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ: 78,70 кв. м, прилежащи части: мазе 9 – 3,80
кв. м, и общи части: 15,37 кв. м, актуван с акт
за частна общинска собственост № 9982/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 83 650 лв., без ДДС;
– самост оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.10, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 2, ап. 10, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 57,80 кв. м, прилежащи части:
мазе 10 – 2,38 кв. м, и общи части: 11,29 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9983/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 62 020 лв., без ДДС;
– самост оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.11, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 2, ап. 11, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 43,83 кв. м, прилежащи части:
мазе 11 – 2,38 кв. м, и общи части: 8,56 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9984/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 45 800 лв., без ДДС;
– самост оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.12, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 2, ап. 12, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 48,87 кв. м, прилежащи части:
мазе 12 – 2,52 кв. м, и общи части: 9,54 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9985/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 51 400 лв., без ДДС;
– самост оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.13, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 3, ап. 13, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 45,27 кв. м, прилежащи части:
мазе 13 – 3,07 кв. м, и общи части: 8,84 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9986/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 48 120 лв., без ДДС;
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– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.14, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 3, ап. 14, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 46,83 кв. м, прилежащи части: мазе
14 – 3,35 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м, актуван с
акт за частна общинска собственост № 9987/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 49 420 лв., без ДДС;
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.15, на адрес: ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 3, ап. 15, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 78,70 кв. м, прилежащи части:
мазе 15 – 3,55 кв. м, и общи части: 15,37 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9988/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 84 270 лв., без ДДС;
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.16, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 3, ап. 16, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 57,80 кв. м, прилежащи части:
мазе 16 – 2,41 кв. м, и общи части: 11,29 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9989/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 62 130 лв., без ДДС;
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.17, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 3, ап. 17, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 43,83 кв. м, прилежащи части:
мазе 17 – 2,41 кв. м, и общи части: 8,56 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9990/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 46 200 лв., без ДДС;
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.18, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 3, ап. 18, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 49,95 кв. м, прилежащи части:
мазе 18 – 2,83 кв. м, и общи части: 9,75 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9991/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 52 910 лв., без ДДС;
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.19, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 4, ап. 19, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 46,65 кв. м, прилежащи части:
мазе 19 – 2,45 кв. м, и общи части: 9,11 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9992/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 49 440 лв., без ДДС;
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.20, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 4, ап. 20, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части:
мазе 20 – 4,44 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м,
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актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9993/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 50 170 лв., без ДДС;
– самост оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.21, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 4, ап. 21, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 32,26 кв. м, прилежащи части:
мазе 21 – 2,66 кв. м, и общи части: 6,30 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9994/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 32 540 лв., без ДДС;
– самост оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.22, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 4, ап. 22, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 57,93 кв. м, прилежащи части:
мазе 22 – 2,70 кв. м, и общи части: 11,31 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9995/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 61 550 лв., без ДДС;
– самост оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.23, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 4, ап. 23, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 43,83 кв. м, прилежащи части:
мазе 23 – 4,98 кв. м, и общи части: 8,56 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9996/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 46 180 лв., без ДДС;
– самост оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.24, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 4, ап. 24, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 36,62 кв. м, прилежащи части:
мазе 24 – 3,07 кв. м, и общи части: 7,15 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9997/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 37 500 лв., без ДДС;
– самост оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.25, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 5, ателие 1, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: ателие за
творческа дейност, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,79 кв. м, прилежащи части:
общи части: 9,14 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 9998/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 49 240 лв., без ДДС;
– самост оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.26, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 5, ателие 2, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: ателие за
творческа дейност, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 88,22 кв. м, прилежащи части:
общи части: 17,23 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 9999/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 95 000 лв., без ДДС;
– самост оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.27, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 5, ателие 3, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: ателие за
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творческа дейност, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 43,90 кв. м, прилежащи части:
общи части: 8,57 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10 000/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 46 910 лв., без ДДС;
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.32, на адрес ул. Л. Чакалов
1, вх. Б, ет. 1, ап. 1, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 32,95 кв. м, прилежащи части: мазе
8 – 3,62 кв.м, и общи части: 7,89 кв. м, актуван с акт
за частна общинска собственост № 10005/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 34 200 лв., без ДДС;
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.33, на адрес ул. Л. Чакалов
1, вх. Б, ет. 1, ап. 2, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 62,29 кв. м, прилежащи части:
общи части: 14,92 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10006/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 70 160 лв., без ДДС;
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.34, на адрес ул. Л. Чакалов
1, вх. Б, ет. 1, ап. 3, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 31,43 кв. м, прилежащи части: мазе
9 – 2,70 кв.м, и общи части: 7,53 кв. м, актуван с акт
за частна общинска собственост № 10007/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 32 450 лв., без ДДС;
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.35, на адрес ул. Л. Чакалов
1, вх. Б, ет. 1, ап. 4, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 53,99 кв. м, прилежащи части:
мазе 2 – 4,22 кв.м, и общи части: 12,93 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10008/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 60 770 лв., без ДДС;
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.36, на адрес ул. Л. Чакалов
1, вх. Б, ет. 2, ап. 5, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 34,59 кв. м, прилежащи части:
мазе 12 – 3,93 кв.м, и общи части: 8,28 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10009/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 36 930 лв., без ДДС;
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.37, на адрес ул. Л. Чакалов
1, вх. Б, ет. 2, ап. 6, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 66,24 кв. м, прилежащи части:
общи части: 15,86 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10010/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 500 лв., без ДДС;
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– самост оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.38, на адрес ул. Л. Чакалов
1, вх. Б, ет. 2, ап. 7, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 35,38 кв. м, прилежащи части: мазе
7 – 4,02 кв.м, и общи части: 8,47 кв. м, актуван с акт
за частна общинска собственост № 10011/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 38 200 лв., без ДДС;
– самост оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.39, на адрес ул. Л. Чакалов
1, вх. Б, ет. 2, ап. 8, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 53,99 кв. м, прилежащи части:
мазе 11 – 4,24 кв.м, и общи части: 12,93 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10012/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 57 570 лв., без ДДС;
– самост оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.40, на адрес ул. Л. Чакалов
1, вх. Б, ет. 3, ап. 9, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 34,59 кв. м, прилежащи части: мазе
6 – 3,88 кв.м, и общи части: 8,28 кв. м, актуван с акт
за частна общинска собственост № 10013/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 36 900 лв., без ДДС;
– самост оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.41, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 3, ап. 10, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 67,67 кв. м, прилежащи части:
общи части: 16,20 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10014/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 74 700 лв., без ДДС;
– самост оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.42, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 3, ап. 11, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 35,38 кв. м, прилежащи части: мазе
3 – 4,03 кв.м, и общи части: 8,47 кв. м, актуван с акт
за частна общинска собственост № 10015/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 37 940 лв., без ДДС;
– самост оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.43, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 3, ап. 12, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 53,99 кв. м, прилежащи части:
мазе 1 – 6,30 кв.м, и общи части: 12,93 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10016/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 57 250 лв., без ДДС;
– самост оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.44, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 4, ап. 13, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 33,43 кв. м, прилежащи части: мазе
5 – 3,86 кв.м, и общи части: 8,01 кв. м, актуван с акт
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за частна общинска собственост № 10017/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 36 100 лв., без ДДС;
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.45, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 4, ап. 14, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ: 68,02 кв. м, прилежащи части: мазе 10 – 8,65
кв. м, и общи части: 16,29 кв. м, актуван с акт
за частна общинска собственост № 10018/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 75 300 лв., без ДДС;
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.46, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 4, ап. 15, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 35,38 кв. м, прилежащи части: мазе
4 – 4,07 кв.м, и общи части: 8,47 кв. м, актуван с акт
за частна общинска собственост № 10019/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 38 090 лв., без ДДС;
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.47, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 4, ап. 16, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 56,54 кв. м, прилежащи части:
мазе 13 – 8,48 кв.м, и общи части: 13,55 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10020/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 60 400 лв., без ДДС;
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.48, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 5, ателие 1, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 68,45 кв. м, прилежащи части:
общи части: 16,39 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10021/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 360 лв., без ДДС;
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.49, на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 5, ателие 2, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 60,50 кв. м, прилежащи части:
общи части: 14,49 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10022/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 64 530 лв., без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 2 % от началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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5. Тръжната документация се закупува от
стая 420 на общината срещу 100 лв., платими в
брой в касата на общината до 24-тия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч., в заседателната зала, ет. 3, в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на общината да издаде заповед за назначаване на комисия по провеждане на търга, да
определи размера на възнаграждението на членовете є, да подготви и проведе търга, да одобри
спечелилия търга участник и да сключи договор
за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
7387

Председател: Л. Янкова

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 151
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Сандански, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на външно
ел. захранване 20 kV за обект „Фотоволтаична
централа“ в УПИ ХХІІ, кв. 14 по плана на с.
Петрово, община Сандански.
Трасето започва от жере на магистрален ЕП
20 kV, преминава през имот 000225 – полски път
на община Сандански, за да достигне до УПИ
ХХІІ, кв. 14, с. Петрово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Сандански до Административния съд – Благоевград.
7678

Председател: А. Стоянов

РЕШЕНИЕ № 152
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Сандански, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на външно ел.
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захранване 20 kV за обект: „Бетонов възел“, в
имот 051020 в местността Склавска река, землище
с. Дамяница, община Сандански.
Трасето започва от жере на съществуващ
електропровод 20 kV, преминава през имоти
№ 000130, № 000199, № 000175, № 000203, № 000198
и № 000174, землище на с. Дамяница, община
Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от
обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлеж и на обжалване
чрез община Сандански до Административния
съд – Благоевград.
7679

Председател: А. Стоянов

РЕШЕНИЕ № 153
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Сан данск и, одобрява под робен уст ройст вен
план – парцеларен план за трасе на довеждащ
водопровод от водохващането до резервоарите
на ПСПВ – Сандански, през имоти № 009009,
№ 009010, № 000014, № 012054 и № 000655, образуван от имот 000368, землище с. Лиляново,
община Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Сандански до Административния съд – Благоевград.
7680

Председател: А. Стоянов

РЕШЕНИЕ № 154
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на електропровод високо
напрежение 20 kV за захранване на обект: „МВЕЦ
на р. Сугаревска“ в землището на с. Сугарево,
община Сандански, област Благоевград, минаващ
през имоти № 000309, отдел/подотдел 299/о; 299/р;
имот № 000311, отдел/подотдел 297/2; 297/е; 298/4;
298/к; 298/м; 299/р; 309/4 на ДАГ – ДГС, всички
в землището на с. Сугарево.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Сандански до Административния съд – Благоевград.
7681

Председател: А. Стоянов

РЕШЕНИЕ № 155
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Сан данск и, одобрява под робен уст ройст вен
план – парцеларен план за трасе на „Напорен
тръбопровод“ за захранване на обект: „МВЕЦ
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на р. Сугаревска“ в землището на с. Сугарево,
община Сандански, област Благоевград, минаващ
през имоти № 000309, отдел/подотдел 299/о; 299/р;
имот № 000311, отдел /подотдел 297/2; 297/е; 298/4;
298/к; 298/м; 299/р; 309/4 на ДАГ – ДГС, всички
в землището на с. Сугарево.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Сандански до Административния съд – Благоевград.
7682

Председател: А. Стоянов

РЕШЕНИЕ № 156
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Сан данск и, oдобрява под робен уст ройст вен
план – парцеларен план за трасе на канализация
на с. Струма, община Сандански.
Трасето преминава през имоти № 012017 – полски път, № 000008 – полски път в местността
„Полето“, № 012031 – нива в местността Двойкови
валти, № 000210 – канал, № 000160 – др. територия, № 000137 – река, всички в землището на с.
Струма, община Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Сандански до Административния съд – Благоевград.
7683

Председател: А. Стоянов

РЕШЕНИЕ № 157
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Сандански, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на кабел ниско
напрежение за външно ел. захранване на обект:
„Цех за производство на ПВЦ и алуминиева
дограма“ в УПИ 170052, местност Соколовец,
землище на гр. Сандански.
Трасето преминава през имот № 170015 – полски път в местността Соколовец, землището на
гр. Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Сандански до Административния съд – Благоевград.
7684

Председател: А. Стоянов

РЕШЕНИЕ № 158
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Сандански, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на външно
ел.захранване – кабелна линия 20 kV за захран-
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ване на УПИ І-050001, УПИ ІІ-050005, 050006,
050007, УПИ 05003 и УПИ 05008 в местността
Побит камък, землището на с. Левуново, община
Сандански.
Трасето започва от ж. р. стълб в имот № 42 – пасище мера, преминава през имотите № 57 – полски път, № 69 – полски път, № 90 – път ІІ клас,
№ 129 – канал, № 132 – канал в местността Дълга
лъка, землище на с. Ново Кономлади, и имот
№ 118 – полски път в местността Побит камък,
землище на с. Левуново.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Сандански до Административния съд – Благоевград.
7685

Председател: А. Стоянов

ВЕСТНИК

43, II 44 и III 44 в нов квартал № 139, новообразувани урегулирани поземлени имоти I 42, II 42,
III 42, IV 43, 42 и V 43 в нов квартал № 140, без
промяна на установената с действащите подробни
устройствени планове – планове за застрояване
устройствена зона – жилищна устройствена зона
със средна височина и плътност – Жс, и без
промяна на установените пределно допустими
стойности на параметрите на застрояване за
зоната съгласно графичната част на приложения
подробен устройствен план – изменение на план
за застрояване.
Решението може да бъде обжалвано по
реда на чл. 215 ЗУТ пред Административния
съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите и протестите се подават до Община
Сапарева баня и се изпращат в Административния съд – Кюстендил, от дирекция „Архитектура
и градоустройство“ на Община Сапарева баня.

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 13
от 23 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 44, ал. 1,
т. 1 и 13 ЗМСМА, чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Сапарева баня, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – изменение на план за регулация с обхват
поземлени имоти с идентификатори 65365.49.34,
местност Усул дере, 65365.49.38, местност Градището, 65365.49.39, местност Градището, 65365.49.41,
местност Коинчица, 65365.49.42, местност Усул
дере, 65365.49.43, местност Усул дере, 65365.49.44,
местност Усул дере, 65365.49.45, местност Усул
дере, 65365.49.46, местност Усул дере, 65365.49.47,
местност Усул дере, 65365.49.33, 65365.49.40,
65365.49.625, 65365.49.624, 65365.49.765 и 65365.49.766
по кадастралната карта на землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ
образуване на нови квартали с № 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139 и 140 по плана на гр. Сапарева баня
и образуване на нови улици с о.т. 478–749–480,
о.т. 476–504–503–481, о.т. 473–500 –501–482, о.т.
500–499–498–497–496–495–494–493, о.т. 417–416–
426–492–491–490, о.т. 480–481–482–483–484–486,
о.т. 503–502, о.т. 501–496, о.т. 749–504–500 и о.т.
478–477–476–475– 474–473–506–505–417, по кафяви,
зелени, сини и червени линии, цифри и букви
на приложеният проект за подробен устройствен
план – изменение на план за регулация.
2. Проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване с обхват ново
образувани урегулирани поземлени имоти I 34,38
и II 34,38 в нов квартал № 133, новообразувани
урегулирани поземлени имоти I 41, II 33, 41, 42,
III 33, 41, 42 и IV 41 в нов квартал № 134, новообразувани урегулирани поземлени имоти I 41,
42, 45, 33, 40, II 45, 43, 33 и III 45, 43, 33 в нов
квартал № 135, новообразувани урегулирани поземлени имоти I 46 и II 46 в нов квартал № 136,
новообразувани урегулирани поземлени имоти I
39, II 39, 46, III 46, 47, IV 46, 47, V 46, 47, VI 46,
47, VII 46 и VIII 46 в нов квартал № 137, новообразувани урегулирани поземлени имоти I 45,
II 45, 43, 33, III 45 и IV 45 в нов квартал № 138,
новообразувани урегулирани поземлени имоти I
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7332

Председател: В. Златанчев

РЕШЕНИЕ № 19
от 23 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 44, ал. 1,
т. 13 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, одобрява проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за елемент на техническата инфраструктура за
обект: „Кабелно ел. захранване до базова станция
на Виваком № SO 1754, разположена в поземлен
имот с идентификатор № 53524.41.21, местност
Дабето, по картата на възстановената собственост
на землището на с. Овчарци, община Сапарева
баня, с обхват поземлени имоти, представляващи имоти с идентификатори № 000026, 000031,
410001, 410018, местност Дабето, по картата на
възстановената собственост на землището на с.
Овчарци, община Сапарева баня, и улица с осови
точки 44 – 45 – 35 – 34 по плана на с. Овчарци,
община Сапарева баня, с възложител „БТК“ – АД,
София, като е изготвен на основание чл. 109,
ал. 1, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и съобразен с
изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
7501

Председател: В. Златанчев

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 703
от 23 август 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление с
вх. № 94-К-108 от 19.04.2010 г., Заповед № 13 от
4.02.2010 г. на главния архитект на Община Шумен,
Решение № 3, т. 4 от 15.04.2010 г. за утвърждаване
площадка за проектиране от комисията по чл. 17,
ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на ОбЕСУТ по т. 10
от протокол № 28 от 20.07.2010 г. Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация и план за регулация и застрояване съгласно чл. 110, ал. 1,
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т. 1 и 2 ЗУТ, за имоти 83510.662.31 и 83510.663.34
по кадастралната карта на Шумен в местността
Смесе при следните условия:
С плана за улична регулация се образува
нова задънена улична отсечка осова точка 1 до
осова точка 7, която се явява продължение на
ул. Перуника.
С плана за регулация се образува нов квартал
220а. Образува се УПИ I-549 и УПИ II – „ООД“.
С плана за застрояване се определя застрояване
за УПИ I със следните показатели:
Устройствена зона – „Ж м“ (Устройствена
жилищна зона с преобладаващо застрояване с
малка височина, плътност и интензивност).
Н ач и н н а з ас т р оя в а не с ъгл ас но ч л. 21,
ал. 1 – свободно в имота.
Характер на застрояване съгласно чл. 23,
ал. 1 – ниско, с максимална височина до 10 м.
Одобряват се: ПУП – план за улична регулация и план за регулация съгласно измененията с
кафяви и зелени линии, щрихи и надписи по приложената скица, изведена с № 480 от 22.07.2010 г.,
ПУП – план за застрояване по приложената скица,
изведена с № 481 от 22.07.2010 г. и план-схема за
озеленяване по приложената скица, изведена с
№ 482 от 22.07.2010 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
7334

Председател: Д. Русева

РЕШЕНИЕ № 704
от 23 август 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление
с вх. № 94-Н-608 от 30.11.2009 г., Заповед № 6
от 14.01.2010 г. на главния архитект на Община
Шумен, Решение № 1, т. 3 от 28.01.2010 г. за утвърждаване площадка за проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на
ОбЕСУТ по т. 5 от протокол № 28 от 20.07.2010 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация и план за регулация и застрояване съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1
и 2 ЗУТ, за имот 83510.650.276 по кадастралната
карта на Шумен в местността Под манастира
при следните условия:
С плана за улична регулация се образува нова
задънена улична отсечка осова точка 9481а до
осова точка 9481в.
С плана за регулация се образува нов квартал
649а. За частта от имот 83510.650.275, която е в
регулационните граници на населеното място,
се образува УПИ I – „Жилищно строителство“.
За имот 83510.650.276 се образува УПИ II-276,
на който вътрешните регулационни граници се
поставят по имотните.
С плана за застрояване се определя застрояване
за УПИ I и II със следните показатели:
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Устройствена зона – „Ж м“ (Устройствена
жилищна зона с преобладаващо застрояване с
малка височина, плътност и интензивност).
Начин на застрояване за УПИ II съгласно
чл. 21, ал. 1 – свободно, в имота.
Характер на застрояване за УПИ II съгласно
чл. 23, ал. 1 – ниско, с максимална височина до
10 м.
Одобряват се: ПУП – план за улична регулация и план за регулация съгласно измененията с
кафяви и зелени линии, щрихи и надписи по приложената скица, изведена с № 477 от 22.07.2010 г.,
ПУП – план за застрояване по приложената скица,
изведена с № 478 от 22.07.2010 г., и план-схема
за озеленяване по приложената скица, изведена
с № 479 от 22.07.2010 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
7335

Председател: Д. Русева

РЕШЕНИЕ № 705
от 23 август 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 и във връзка с чл. 59 ЗУТ, заявление
с вх. № 26-00-3935 от 19.07.2010 г., Заповед № 82
от 23.06.2010 г. на главния архитект на Община
Шумен и становище на ОбЕСУТ по т. 13 от протокол № 29 от 27.07.2010 г. Общинският съвет – гр.
Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване съгласно чл. 110, ал. 1,
т. 3 ЗУТ, за имот с идентификатор 83510.204.30
по кадастралната карта на Шумен в местността
Чалъка при следните условия:
С плана за застрояване се определя застрояване за имот с идентификатор 83510.204.30 със
следните показатели:
Предназначението на имота се запазва „нива“.
Н ач и н н а з ас т р оя в а не с ъгл ас но ч л. 21,
ал. 1 – свободно, в имота.
Характер на застрояване съгласно чл. 23,
ал. 1 – ниско, с максимална височина до 7 м.
Одобрява се П У П – план за застрояване
по приложената скица, изведена с № 507 от
29.07.2010 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
7336

Председател: Д. Русева

РЕШЕНИЕ № 706
от 23 август 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление
с вх. № 94-Й-28 от 4.03.2010 г., Заповед № 151
от 6.08.2009 г. на главния архитект на Община
Шумен, Решение № 1, т. 22 от 28.01.2010 г. за
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утвърждаване площадка за проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на
ОбЕСУТ по т. 8 от протокол № 17 от 4.05.2010 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване съгласно чл. 110, ал. 1,
т. 3 ЗУТ, за имот с идентификатор 83510.654.75
по кадастралната карта на Шумен в местността
Под манастира при следните условия:
С плана за застрояване се определя застрояване за имот с идентификатор 83510.654.75 със
следните показатели:
Устройствена зона – „Жм“.
Предназначение на имота съгласно чл. 8, т. 1
ЗУТ – „За жилищно строителство“.
Н ач и н н а з ас т р оя в а не с ъгл ас но ч л. 21,
ал. 1 – свободно, в имота.
Характер на застрояване съгласно чл. 23,
ал. 1 – ниско, с максимална височина до 10 м.
Одобрява се П У П – план за заст рояване
по приложената скица, изведена с № 475 от
22.07.2010 г., и план-схема за озеленяване по приложената скица, изведена с № 476 от 22.07.2010 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.

ВЕСТНИК

На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
7338

7339
РЕШЕНИЕ № 707
от 23 август 2010 г.

На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, заявление с вх. № 94-В249 от 28.06.2010 г., Заповед № 180 от 14.10.2009
г. на главния архитект на Община Шумен и становище на ОбЕСУТ по т. 9 от протокол № 26 от
6.07.2010 г. Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване съгласно чл. 110, ал. 1,
т. 3 ЗУТ, за имот с идентификатор 83510.690.21 по
кадастралната карта на гр. Шумен при следните
условия:
С плана за застрояване се определя застрояване за имот с идентификатор 83510.690.21 със
следните показатели:
Устройствена зона – „Ж м“ (Устройствена
жилищна зона с преобладаващо застрояване с
малка височина, плътност и интензивност).
Предназначение на имота съгласно чл. 8, т. 1
ЗУТ – „За жилищно строителство“.
Н ач и н н а з ас т р оя в а не с ъгл ас но ч л. 21,
ал. 1 – свободно, в имота.
Характер на застрояване съгласно чл. 23,
ал. 1 – ниско, с максимална височина до 10 м.
Одобрява се П У П – план за заст рояване
по приложената скица, изведена с № 510 от
30.07.2010 г., и план-схема за озеленяване по приложената скица, изведена с № 511 от 30.07.2010 г.

Председател: Д. Русева

РЕШЕНИЕ № 708
от 23 август 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление
с вх. № 26-00-3948 от 30.07.2010 г., Заповед № 11
от 16.01.2009 г. на главния архитект на Община
Шумен и становище на ОбЕСУТ по т. 7 от протокол № 29 от 27.07.2010 г. Общинският съвет – гр.
Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план съгласно чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ, за участъка извън урбанизираната територия за външно електрозахранване на имот
83510.10.553 по кадастралната карта на Шумен.
Одобрява се ПУП – парцеларен план по приложения чертеж, изведен с № 512 от 30.07.2010 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.

Председател: Д. Русева
7337
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Председател: Д. Русева

РЕШЕНИЕ № 709
от 23 август 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление с
вх. № 94-И-172 от 31.05.2010 г., Заповед № 50 от
15.04.2010 г. на главния архитект на Община Шумен, Решение № 5 от 19.07.2010 г. за утвърждаване
площадка за проектиране от комисията по чл. 17,
ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на ОбЕСУТ по т. 3
от протокол № 28 от 20.07.2010 г. Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване съгласно чл. 110,
ал. 1, т. 3 ЗУТ, за част от поземлен имот № 010118
(образуван от ПИ № 010115 и 010116) в землището
на с. Костена река в местността Кабак тепе, при
следните условия:
С плана за застрояване се определя застрояване
за част от поземлен имот № 010118 (образуван от
ПИ № 010115 и 010116), със следните показатели:
Устройствена зона – „Пп“ (предимно производствена устройствена зона).
Предназначение на имота съгласно чл. 8, т. 1
ЗУТ – овцеферма, до 200 бр. животни.
Начин на застрояване съгласно чл. 21, ал. 1
ЗУТ – свободно, в имота.
Характер на застрояване съгласно чл. 23,
ал. 1 – ниско, с максимална височина до 10 м.
Одобрява се ПУП – план за застрояване и
план-схема за озеленяване по приложената скица,
изведена с № 491 от 23.07.2010 г.
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На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
Председател: Д. Русева
7340
РЕШЕНИЕ № 711
от 23 август 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява ПУП – специализирана план-схема
и парцеларен план – части в урбанизираната
територия на Шумен и извън нея – на тласкател
за отпадни води ПЕВП ∅ 160.
Решението влиза в сила след съгласуването
на проекта с „Мобилтел“ – ЕАД, оператор на
изградени оптични мрежи в обсега на трасето.
Председател: Д. Русева
7341

ОБЩИНА С. АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № 898
от 10 септември 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 4 ППЗНП и Решение
№ 418 от 20.08.2010 г. на Общинския съвет – с.
Аврен, нареждам:
I. Да се преструктурира мрежата от детски
градини на територията на Община Аврен, както
следва:
1. Да се преобразува чрез вливане към ЦДГ
„Радост“, с. Аврен, ЦДГ „Приказка“, с. Казашка
река – 1 група.
2. Да се преобразува чрез вливане към ЦДГ
„Пролет“, с. Дъбравино, ЦДГ „Щастливо детство“,
с. Царевци – 1 група.
3. Да се преобразува чрез вливане към ЦДГ
„Щурче“, с. Приселци, ЦДГ „Щастливо детство“,
с. Бенковски – 1 група.
4. Да се преобразува чрез вливане към ЦДГ
„Морско конче“, с. Близнаци, ЦДГ „Детелина“,
с. Садово – 1 група.
5. Да се преобразува чрез вливане към ЦДГ
„Синчец“, с. Синдел, ПДГ към ОУ „Св. св. Кирил
и Методий“, с. Тръстиково – 1 група.
6. Обучението и възпитанието на децата по
т. 1, 2, 3 и 4 до 6-годишна възраст в изнесените
групи да се осъществяват в съответните населени
места, а по т. 5, както и досега в занималнята на
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Тръстиково.
II. Трудовите правоотношения с персонала на
посочените детски градини да се уредят в съответствие с чл. 123, ал. 1, т. 2 и ал. 2 КТ.
III. Трансформирам длъжностите на директорите на преобразуваните детски градини в
учителски.
IV. Задължителната документация на детските
градини, преобразувани във филиали, да се приеме на съхранение в приемащите детски градини.
V. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваните
чрез вливане детски градини и да се изготвят
необходимите приемно-предавателни протоколи
между тях и приемащите детски градини.

ВЕСТНИК
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Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на директора на дирекция „ОКМД“ и директора
на дирекция „ФБ“ в Община Аврен.
Заповедта влиза в сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник“.
Кмет: Кр. Тодоров
7569

ОБЩИНА С. ЧЕЛОПЕЧ
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 401
от 18 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с.
Челопеч, Софийска област, реши:
Одобрява подробните устройствени планове,
както следва:
1. ПУП – план за застрояване на поземлен
имот № 80323.96.20 – „Челопеч Майнинг“ – Склад
за взривни материали.
2. ПУП – план за застрояване на поземлен
имот № 80323.16.18 – „Челопеч Майнинг“ – шахта
„Изток“.
3. ПУП – план за застрояване на поземлен
имот № 80323.73.32 – „Челопеч Майнинг“ – Помпена станция за свежи води.
4. ПУП – план за застрояване на поземлен
имот № 80323.16.17 – „Челопеч Майнинг“ – Южна
производствена площадка.
5. ПУП – план за застрояване на поземлен
имот № 80320.16.16 – „Челопеч Майнинг“ – Северна производствена площадка.
Председател: Н. Фотев
7343
РЕШЕНИЕ № 411
от 9 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на постоянната комисия по „ТСУ“ Общинският съвет – с.
Челопеч, Софийска област, реши:
1. Одобрява подробните устройствени планове
за изграждане на вятърни централи и инфраструктура за имоти в землището на с. Челопеч, както
следва: УПИ с № VIII 428, ХХI 1467, ХХII 435,
ХХIII 442, ХХV 423, ХVII 424, I 517, ХХ 451, ХХIV
414, VI 429/430, Х 448, ХII 441/436, ПП трасе на
подземен електропровод 20 kV и ПП на трасе на
подземен кабел средно напрежение и въздушен
електропровод 110 kV.
2. Решението да се съобщи на заинтересованите
лица при условията и реда на Административнопроцесуалния кодекс.
3. Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от съобщаването му пред Административния
съд – София област.
Председател: Н. Фотев
7344
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9. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило
заявление за търсене и проучване на подземни
богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т.
2 от Закона за подземните богатства – метални
полезни изкопаеми, в площ „Иран тепе“, община
Момчилград и община Крумовград, област Кърджали. За информация – тел. 926-33-31.
7519
10. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило
заявление за търсене и проучване на подземни
богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали,
в площ „Свети Спас“, община Елин Пелин, Софийска област. За информация – тел. 926-33-31.
7520
11. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило
заявление за търсене и проучване на подземни
богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали, в
площ „Тертер – 2010“, с. Тертер, община Кубрат,
област Разград. За информация – тел. 926-33-31.
7521
40. – Експертният технико-икономически
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и
Заповед № 984 от 7.09.2010 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция по горите
за утвърждаване на лесоустройствен проект на
Държавно ловно стопанство „Осогово“, област
Кюстендил, обнародва извадка от утвърдения
протокол от заседанието, проведено на 21.12.2009 г.
Приема лесоустройствения и ловоустройствен
проект и протокола от второ лесоустройствено
съвещание за извършената главна лесоустройствена ревизия на Държавно ловно стопанство
„Осогово“ със следните допълнения:
1. Срокът за възобновяването на невъзобновените сечища при иглолистните култури в резултат
на освободените площи от короядни петна да е
не по-дълъг от 2 години.
2. Броят на охранителните участъци да бъде
42 в съответствие с разпоредбите на чл. 75 от
Закона за горите.
3. На основание § 72 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за горите Регионалната дирекция по горите – Кюстендил, и Държавно ловно
стопанство „Осогово“ да предприемат действия за
включване в държавния горски фонд на имотите,
представляващи гори и отразени в протоколите
на комисиите по чл. 19, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
като установени „непълноти и грешки“.
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4. Предвиденото залесяване на територията на
стопанството с топола от вида I-214 и Bachelieri
да се замени с местни видове.
7593
10. – Национа лната м узика лна академия
„Проф. Панчо Владигеров“ обявява конкурс
за докторанти – редовно обучение, за учебната
2010/2011 г. по 05.08.02 музикознание и музикално
изкуство: хорово дирижиране – една, към Катедра
„Дирижиране“; музикална естетика – една, към
Катедра „Теория на музиката“; етномузикология – една, към Катедра „История на музиката
и етномузикология“; оперна режисура – две,
към Катедра „Музикално-сценично изкуство“;
цигулка – една, към Катедра „Цигулка“; тромпет – една, към Катедра „Медни духови и ударни
инструменти“; цугтромбон – една, към Катедра
„Медни духови и ударни инструменти“; камерна
музика (пиано) – една, към Катедра „Камерна
музика“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Конспекти и документи – в учебен отдел на НМА, бул. Евлоги
и Христо Георгиеви 94, тел. 440-97-52.
7385
337. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за приемане на редовни
и задочни докторанти по държавна поръчка за
учебната 2010 – 2011 г. съгласно Решение № 295 от
12.05.2010 г. на Министерския съвет по следните
научни специалности:
№
по
ред

Научни специалности

1

Образователна и
научна степен
„доктор“
редовно

задочно

3

4

2
Медицински факултет

1.

Биохимия

1

-

2.

Биоорганична химия, химия 1
на природните и физиологично-активните вещества

-

3.

Имунология

1

-

4.

Анатомия, хистология и ци- 1
тология

-

5.

Патологоанатомия и цито- 1
патология

-

6.

Неврология

1

-

7.

Ото-рино-ларингология

1

-

8.

Обща хирургия
Секция „Хирургия“
2
Секция „Пропедевтика на
хирургичните болести“
1

9.

Офталмология

-

1

-

10.

Акушерство и гинекология 1
на животните и болести на
новородени животни

-

11.

Хирургия, рентгенология и 1
физиотерапия на животните

-

Ветеринарномедицински
факултет
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2

3

Ветеринарно-санитарна екс- 1
пертиза

4
-

Аграрен факултет
13.

Генетика

1

-

14.

Механизация и електрифи- 1
кация на животновъдството

-

Педагогически факултет
15.

Теория на възпитанието и 1
дидактика

1

16.

Специална педагогика

1

1

17.

Икономика и управление 1
(по отрасли)

-

18.

Организация и управление на производството (по отрасли)

1

Стопански факултет

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи: 1. заявление по образец (от сайта
на университета); 2. автобиография; 3. диплом
(с приложението) за придобита образователноквалификационна степен „магистър“ – оригинал
или нотариално заверено копие или академична
справка за завършено обучение; 4. удостоверение
за признато висше образование, ако дипломата
е издадена от чуждестранно висше училище; 5.
други документи, удостоверяващи интересите и
постиженията им в съответната научна област.
Таксите за кандидатстване и обучение на докторантите са поместени в сайта на ТрУ. Подаване
на документи в Медицински факултет – деканат,
ул. Армейска 11, тел. 042/664468; Ветеринарномедицински факултет – деканат, Студентски град,
тел. 042/699506; Аграрен факултет – деканат, Студентски град, тел. 042/699300; Педагогически факултет – деканат, ул. Армейска 9, тел. 042/613778;
Стопански факултет – деканат, Студентски град,
тел. 042/699409.
7518
28. – Службата по геодезия, картография
и кадастър – Велико Търново, на основание
чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети
кадастралната карта и кадастралният регистър
на недвижимите имоти за землищата на гр.
Златарица и с. Калайджии, община Златарица,
които са в службата по геодезия, картография и
кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – Велико Търново.
7482
28а. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Смолян, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за землищата на с. Солища и с. Стикъл, с.
Гела и селата Магарджица и Заевите, с. Широка
лъка и селата Върбово, Кукувица и Сливово, община Смолян, които са в службата по геодезия,
картография и кадастър. В 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересу-
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ваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Смолян.
7483
28б. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за район „Надежда“ и за част от район
„Младост“ при граници: район „Слатина“, район
„Искър“, район „Панчарево“, ж.к. Младост 3 и
ж.к. Младост 4, бул. Цариградско шосе, включително и територията на в.з. Американски колеж.
Кадастралната карта и кадастралният регистър на
недвижимите имоти са в службата по геодезия,
картография и кадастър. В 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – София.
7484
28г. – Службата по геодезия, картография
и кадастър – Софийска област, на основание
чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети
кадастралната карта и кадастралният регистър
на недвижимите имоти за землището на Ботев
град, община Ботевград, които са в службата по
геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
7485

СЪДИЛИЩА
39. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в
открито съдебно заседание през ноември 2010 г.
ще се разгледат посочените по-долу дела по отделения и дати, както следва:
НА 01.11.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000803/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
153/2008 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Драгомир Стефанов Златин чрез
адвокат Роза Атанасова, Дупница, ул. Христо
Ботев 5, срещу Елена Веселинова Златина, с.
Пиперков чифлик, област Кюстендил.
Второ гражданско отделение, 000884/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
55/2009 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Камен Арсенов Червеняков чрез адвокат
Красимира Иванова, София, бул. Др. Цанков 23,
вх. А, ет. 2; Луиза Арсенова Миланова чрез адвокат Красимира Иванова, София, бул. Др. Цанков
23, вх. А, ет. 2, срещу Александър Иванов Илиев,
София, ж.к. Илинден, бл. 78, вх. Б, ет. 2, ап. 18;
Андрей Цветанов Гергов, с. Сталийска махала,
област Монтана; Александър Илиев Йосифов, с.
Сталийска махала, област Монтана; Фидана Йо-
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сифова Андреева, София, ж.к. Левски, бл. 9А, вх.
В, ет. 8, ап. 61; Любка Арсенова Райкова, Стара
Загора, ул. Слънчева 2.
Второ гражданско отделение, 000039/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
163/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Бойко Делев Иванов със съдебен
адрес София, бул. Македония 50, вх. Б, ап. 2
чрез адвокат Дария Колева, срещу Иван Ганчев
Минекшев, съдебен адрес Стара Загора, ул. Ген.
Столетов 44, ап. 11, адвокат Ламбов; Елена Ганчева Попова, съдебен адрес Стара Загора, ул. Ген.
Столетов 44, ап. 11, адвокат Ламбов; Иван Петков
Минекшев, съдебен адрес Стара Загора, ул. Ген.
Столетов 44, ап. 11, адвокат Ламбов; Юлия Николова Попова, съдебен адрес Стара Загора, ул.
Ген. Столетов 44, ап. 11, адвокат Ламбов; Елена
Петкова Аврамова, съдебен адрес Стара Загора,
ул. Ген. Столетов 44, ап. 11, адвокат Ламбов; Тодорка Монева Неделчева, Стара Загора, бул. Руски
43, ет. 1, ап. 3; Стойка Иванова Милчева, Стара
Загора, ул. Георги Байданов 7, ет. 2, ап. 6; Елена
Любова Михалева, Стара Загора, кв. Казански
18, вх. А, ап. 80; Диана Любенова Маринова, с.
Богомилово, област Стара Загора, ул. Акация
2; Живко Видев Терзиев, с. Богомилово, област
Стара Загора, ул. Земеделска 7; Симеон Иванов
Монев, с. Богомилово, област Стара Загора.
Второ гражданско отделение, 000317/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1230/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Йордана Георгиева Рупчина със
съдебен адрес Банско, ул. Стефан Стамболов 3;
Мария Веселинова Чучулайна със съдебен адрес
Банско, ул. Стефан Стамболов 3, срещу Радко
Иванов Рупчин, Банско, ул. Пети октомври 11.
НА 02.11.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000364/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2261/2006 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Олга Иванова Димитрова чрез
адвокат Маргарита Кръстева, София, ж.к. Дианабад, бл. 60, вх. А, ет. V, ап. 20, срещу Виктория Георгиева Георгиева-Стоянова чрез адвокат
Виолета Менева, София, ул. Солунска 41, ет. 1,
ап. 2; Гергана Руменова Стоянова чрез адвокат
Виолета Менева, София, ул. Солунска 41, ет. 1,
ап. 2; Михню Коев Димов, Твърдица, област
Сливен, ул. Раковска 11; Велизар Теодоров Канев,
София, ж.к. Връбница 1, бл. 534, вх. Д, ап. 103;
Лидия Щусткова чрез процесуален представител
Розалина Апостолова, София, ул. Иван Денкоглу
36, ет. 3, ап. 5; Йозев Николов чрез особен представител Валерия Иванова Браткова, София, ул.
Алабин 33, вх. А, ет. 3, офис 326; Славчо Георгиев
Стоянов чрез процесуален представител Елка
Пороминска, София, бул. Витоша 1, подн. А, ет.
4, ап. 446; Дафина Илиева Стоянова, София, ул.
Лясковец 5, ет. 2, и контролираща страна АСП
ДСП Оборище, София, ул. Васил Петлешков 41.
Второ гражданско отделение, 000381/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1302/2007 по описа на Окръжен съд София,
подадена от Росица Атанасова Михайлова чрез
Илия Димчов Баров, Ихтиман, ул. Цар Освободител 96; Георги Анастасов Михайлов чрез Илия
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Димчов Баров, Ихтиман, ул. Цар Освободител 96;
Дафинка Ботева Копаранова чрез Илия Димчов
Баров, Ихтиман, ул. Цар Освободител 96; Христо Владимиров Стойчев, София, ул. Нишава
55, вх. Б, ет. 6, ап. 9; Георги Ботев Копаров чрез
адвокат Илия Димчов Баров, Ихтиман, ул. Цар
Освободител 96; Венетка Славейкова Попова чрез
адвокат Илия Димчов Баров, Ихтиман, ул. Цар
Освободител 96; Йорданка Милкова Попова чрез
адвокат Илия Димчов Баров, Ихтиман, ул. Цар
Освободител 96; Иринка Милкова Попова чрез
адвокат Илия Димчов Баров, Ихтиман, ул. Цар
Освободител 96; Снежанка Крумова Попова чрез
адвокат Илия Димчов Баров, Ихтиман, ул. Цар
Освободител 96; Венета Иванова Попова чрез
адвокат Илия Димчов Баров, Ихтиман, ул. Цар
Освободител 96; Милена Иванова Лазарова чрез
адвокат Илия Димчов Баров, Ихтиман, ул. Цар
Освободител 96; Богдана Кирилова Стойчева чрез
адвокат Илия Димчов Баров, Ихтиман, ул. Цар
Освободител 96; Мирослав Бранимиров Стойчев
чрез адвокат Илия Димчов Баров, Ихтиман, ул.
Цар Освободител 96; Георги Бранимиров Стойчев
чрез адвокат Илия Димчов Баров, Ихтиман, ул.
Цар Освободител 96; Весела Йосифова Бочева
чрез адвокат Илия Димчов Баров, Ихтиман, ул.
Цар Освободител 96; Александър Георгиев Томов
чрез адвокат Илия Димчов Баров, Ихтиман, ул.
Цар Освободител 96; Светла Любенова Манчева
чрез адвокат Илия Димчов Баров, Ихтиман, ул.
Цар Освободител 96; Лъчезар Любенов Попов чрез
адвокат Илия Димчов Баров, Ихтиман, ул. Цар
Освободител 96; Надежда Георгиева Алексиева
чрез адвокат Илия Димчов Баров, Ихтиман,
ул. Цар Освободител 96; Спас Младенов Тонков
чрез адвокат Илия Димчов Баров, Ихтиман, ул.
Цар Освободител 96; Мария Панева Колчева
чрез адвокат Илия Димчов Баров, Ихтиман,
ул. Цар Освободител 96; Никола Панев Колчев
чрез адвокат Илия Димчов Баров, Ихтиман, ул.
Цар Освободител 96, срещу Марийка Тодорова
Генчева, София, ж.к. Хиподрума, бл. 143, вх. Б,
ет. 7, ап. 43; Радка Георгиева Иванова, София,
ж.к. Гоце Делчев, бл. 113, вх. А, ет. 5, ап. 13;
Костадин Георгиев Генчев, София, ж.к. Слатина,
ул. Кадемлия 143; Цветанка Трайкова Станкова,
Костенец, ул. Искра 17; Асинет Станкова Симонова, София, ж.к. Надежда 3, бл. 333, вх. Г, ет. 7,
ап. 88; Цветанка Иванова Бонина, Костенец, ул.
Искра 17; Илия Станков Станков, Костенец, ул.
Искра 17; Цветанка Ангелова Генчева, Пазарджик, ул. Търговска 4; Ангелина Иванова Зулцер,
Пазарджик, ул. Търговска 4; Елисавета Иванова
Георгиева, Пазарджик, ул. Ст. Захариев 18.
Второ гражданско отделение, 000648/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1855/2005 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Тодор Радев Стоянов, Варна, ул. Н. Бозвели
13, ет. 2, чрез адвокат Веселина Белинова; Виолета
Стоилова Стоянова, Варна, ул. Н. Бозвели 13, ет.
2, чрез адвокат Диана Калудова, срещу Недялка
Илиева Власева, Варна, бул. Княз Борис I № 115,
чрез адвокат Румен Василев Величков; Желязко
Илиев Петков, Варна, бул. Княз Борис І № 115,
чрез адвокат Румен Василев Величков; Атанас
Андреев Темелков, Варна, бул. Княз Борис I №
115, чрез адвокат Румен Василев Величков; Иван
Минчев Иванов, Варна, бул. Княз Борис I № 115,
чрез адвокат Румен Василев Величков; Минчо
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Иванов Минчев, Варна, бул. Княз Борис I № 115,
чрез адвокат Румен Василев Величков; Екатерина
Иванова Минчева, Варна, бул. Княз Борис I № 115,
чрез адвокат Румен Василев Величков; Костадин
Димитров Българанов, с. Езерово, област Варна,
Община Белослав, ул. Цар Самуил 29; Марийка
Маринова Българанова, с. Езерово, област Варна,
Община Белослав, ул. Цар Самуил 29.
Второ гражданско отделение, 000782/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1847/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Джафер Осман Сюлейман, Асеновград,
кв. Д. Воден, ул. Трапезица 20; Джафер Осман
Сюлейман, Асеновград, ул. Изложение 2, ет. 3,
чрез адвокат Стефка Николова Георгиева; Зекие
Али Сюлейман, Асеновград, кв. Д. Воден, ул.
Трапезица 20; Зекие Али Сюлейман, Асеновград,
ул. Изложение 2, ет. 3, чрез адвокат Стефка Николова Георгиева срещу Айшегюл Мустафова
Юмерова, Пещера, ул. Осман Ефенди 22; Исмет
Дурсун Чобан, Асеновград, ул. Железарска 7,
чрез особен представител Галина Йорданова
Карагьозова; Наджие Азис Чобан, Пловдив, ул.
Стефан Веркович 3, ет. 1, офис 8, чрез адвокат
Валентин Александров Ройнов; Севинч Расим
Ибрям, Асеновград, ул. Изложение 7, чрез особен представител Петър Вангелов Петров; Азизе
Расим Ахмед, Асеновград, пл. Акад. Николай
Хайтов 3, чрез особен представител Антоанета Василева Павлова; Айтен Расимова ВелиЧобанова, Пловдив, ул. Стефан Веркович 3, ет.
1, офис 8, чрез адвокат Валентин Александров
Ройнов; Айнур Расимов Чобанова, Пловдив, ул.
Стефан Веркович 3, ет. 1, офис 8, чрез адвокат
Валентин Александров Ройнов; Хасибе Расимова
Чобанова, Асеновград, ул. Изложение 17, чрез
представляващ Емил Георгиев Василев.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 001971/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 50/2009 по описа на Окръжен съд Габрово,
подадена от „Мазалат“ – ЕООД, представлявано
от Богомил Иванов Петков чрез адвокат Детелин Цонев, Габрово, ул. Успех 1, ет. 2; Стилиян
Станимиров Цанев чрез адвокат Павлин Дончев,
Севлиево, ул. Стефан Пешев (Г. Димитров); Правдомир Христов Тотев чрез адвокат Павлин Дончев,
Севлиево, ул. Стефан Пешев (Г. Димитров); Тошко Христов Тотев чрез адвокат Павлин Дончев,
Севлиево, ул. Стефан Пешев (Г. Димитров).
Четвърто гражданско отделение, 000028/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 166/2009 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Общинска служба Земеделие – Брезник, ул. Андрей Михайлов 83, срещу Манастир
„Св. св. Безсребреници Козма и Дамян“ със съдебен адрес София, ул. Кузман Шапкарев 4, ет.
2 – адвокат Борис Еленков.
Четвърто гражданско отделение, 000140/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 802/2009 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от Професионална гимназия по елек-
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тротехника и електроника „Апостол Арнаудов“,
Русе, ул. Потсдам 3, срещу Светлозар Димитров
Иванов, Русе, ул. Алея Лилия 6, вх. 2.
Четвърто гражданско отделение, 000211/2010
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
335/2009 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от „Змейкова М“ – ЕООД, чрез управител
Мариана Иванова Змейкова със съдебен адрес
Сливен, бул. Хаджи Димитър 14, ет. 2 – процесуален представител адвокат Петър Петков Шидеров,
срещу Община Нова Загора, ул. Петко Енев 50.
Четвърто гражданско отделение, 000297/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1823/2009 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Илинка Иванова Живкова
чрез адвокат Велислав Лъжев, Враца, Адвокатска
колегия; Красимир Янкулов Живков чрез адвокат
Велислав Лъжев, Враца, Адвокатска колегия,
срещу Красимир Людмилов Тошков чрез адвокат Валери Иванов, Враца, Адвокатска колегия
и трето лице „Лев Инс“ – АД, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 41; Община Козлодуй, Козлодуй,
област Враца.
Четвърто гражданско отделение, 000316/2010
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2254/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Август Димитров Мичев със съдебен
адрес София, пл. П. Р. Славейков 7, вх. В, ет.
1 – адвокати Деян Станев и Николай Свинаров,
срещу Емил Димитров Янев чрез адвокат Георги
Добрев, София, ул. Дамян Груев 15, ет. 4, ап. 7.
Четвърто гражданско отделение, 000322/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 236/2009 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от „Уникредит Булбанк“ – АД, чрез
адвокат Невена Личева, София, ул. Цар Асен 25,
срещу Станимир Тодоров Петров чрез адвокат
Мима Иванова, Бургас, ул. Гладстон 1, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 000349/2010
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
832/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Хедие Мухаремова Исмаилова със съдебен
адрес Русе, ул. Пирот 5, ет. 3 – адвокат Наталия
Вецова; Ниязи Исмаилов Мехмедов със съдебен
адрес Русе, ул. Пирот 5, ет. 3 – адвокат Мария
Стоилова, срещу Сение Исмаилова Мехмедова
чрез адвокат Мариана Тодорова Димитрова, Русе,
ул. Велико Търново 5, А, ет. 1, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение, 000408/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3969/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Министерския съвет на Република
България, София, бул. Княз Ал. Дондуков – Корсаков 2, срещу Стоян Петров Цветков, София,
ул. Даскал Никита 2Б, ет. 5, ап. 29.
НА 03.11.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 001252/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1071/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Борис Николов Ангелов чрез
адвокат Веселина Канатова-Бучкова със съдебен адрес Пловдив, ул. Ангел Кънчев 8, ет. 1;
Елена Петрова Ангелова чрез адвокат Веселина
Канатова-Бучкова със съдебен адрес Пловдив,
ул. Ангел Кънчев 8, ет. 1; Димитрина Борисова
Райкова чрез адвокат Веселина Канатова-Бучкова

БРОЙ 76

ДЪРЖАВЕН

със съдебен адрес Пловдив, ул. Ангел Кънчев 8,
ет. 1; Гергана Тодорова Николова чрез адвокат
Веселина Канатова-Бучкова със съдебен адрес
Пловдив, ул. Ангел Кънчев 8, ет. 1, срещу Димитър Димитров Караджов чрез адвокат Иван
Марков, Пловдив, ул. Антим І № 11; Илиана
Василева Караджова чрез адвокат Иван Марков,
Пловдив, ул. Антим І № 11.
Второ гражданско отделение, 001432/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
254/2009 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Марин Димитров Щилянов, Смолян,
ул. Родопи 6; Велика Димитрова Чолакова,
Чепеларе, ул. Здравец 40, срещу Васил Георгиев Чакъров, Чепеларе, ул. Еделвайс 3; Атанас
Стефанов Панайотов, София, ул. Симеон Радев
40, вх. Г, ет. 6; Боряна Панайотова Панайотова,
София, ул. Симеон Радев 40, вх. Г, ет. 6; Георги
Василев Миховски, Чепеларе, ул. 24-ти май 38;
Георги Маринов Панайотов, с. Проглед, област
Смолян; Иван Маринов Иванов, Смолян, ул.
Христо Смирненски 9; Кина Николова Рибарова,
Чепеларе, ул. Васил Дечев 33; Красна Иванова
Иванова, София, ул. Симеон Радев 40, вх. Г, ет.
6; Мария Василева Миховска, Чепеларе, ул. 24-ти
май 38; Марияна Георгиева Тошева, Чепеларе,
ул. Васил Дечев 33; Мая Георгиева Миховска,
Чепеларе, ул. 24-ти май 38; Метаксин Георгиев
Чакъров, Чепеларе, ул. Еделвайс 3; Пенка Георгиева Панайотова, с. Проглед, област Смолян;
Петко Маринов Маринов, София, ул. Симеон Радев
40, вх. Г, ет. 6; Севдалина Петрова Панайотова,
София, ул. Симеон Радев 40, вх. Г, ет. 6; Теодора
Панайотова Панайотова, София, ул. Симеон
Радев 40, вх. Г, ет. 6; Тодорка Маринова Глухова,
София, ул. Симеон Радев 40, вх. Г, ет. 6; Цонка
Георгиева Миховска, Чепеларе, ул. 24-ти май 38.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 000727/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 84/2008 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от Професионален футболен клуб
„Марек“ – АД, чрез адвокат Васил Василев, Дупница, ул. Солун 2, ет. 3, срещу Владимир Цанков
Йонков чрез адвокат Петър Величков, София, ул.
Граф Игнатиев 44, вх. А, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение, 000735/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2033/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Монтажи – Варна“ – АД, чрез адвокат Иван Иванов, Варна, ул. Константин Величков 59, ет. 2, стая 9, срещу Сава Радев Савов
чрез адвокат Ганка Трендафилова, Варна, бул.
Сливница 100 А, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 000801/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 879/2008 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Община Приморско, ул. Странджа
16, срещу Стефка Методиева Анастасова, Приморско, ул. Георги Кондолов 13.
Четвърто гражданско отделение, 000840/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 451/2008 по описа на Апелативен съд Вар
на, подадена от Вълчо Йорданов Йорданов чрез
адвокат Деян Станев, София, пл. Славейков 7,
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вх. В, ет. 1, ап. 54, срещу Борислава Андреева
Парушева чрез адвокат Стефан Гичев, Варна,
бул. Съборни 31 А.
Четвърто гражданско отделение, 000952/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 518/2008 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност,
съдебен адрес: Ловеч, ул. Търговска 24, Дом
Преслав, стая 207; Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Петко
Денчев Иванов чрез адвокат Ваня Кривошиева,
Ловеч, ул. Търовска 1.
Четвърто гражданско отделение, 001095/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 337/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Метал БГ“ – ООД, Пловдив, чрез
адвокат Мария Гунчева, съдебен адрес: Пловдив,
бул. Македония 2, ет. 2, срещу Атанас Илиев
Янакиев, Пловдив, ул. Асен Христофоров 2, ет.
10, ап. 58.
НА 04.11.2010 ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 004591/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 495/2007 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Росен Николаев Петров, Бургас, к-с
Лазур, ул. Перущица 55; Василка Димитрова
Петрова, Бургас, к-с Лазур, ул. Перущица 55,
срещу Тодорка Христова Митакова, Бургас, к-с
Меден рудник, бл. 407, вх. Б, ет. 3, ап. 9; Тодорка
Христова Митакова чрез адвокат Светла Стоянова,
Бургас, пл. Тройката 4, ет. 2, ст. 12.
Второ гражданско отделение, 000933/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1016/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Здравка Динева Богданова чрез адвокат
Мирела Станкова със съдебен адрес София, ул.
Любен Каравелов 73, ет. 3, ап. 5; Лазаринка Трайкова Сенкова чрез адвокат Мирела Станкова със
съдебен адрес София, ул. Любен Каравелов 73, ет.
3, ап. 5; Росица Трайкова Иванова чрез адвокат
Мирела Станкова със съдебен адрес София, ул.
Любен Каравелов 73, ет. 3, ап. 5; Радка Малинова
Петрова чрез адвокат Мирела Станкова със съдебен адрес София, ул. Любен Каравелов 73, ет.
3, ап. 5; Малин Младенов Петров чрез адвокат
Мирела Станкова със съдебен адрес София, ул.
Любен Каравелов 73, ет. 3, ап. 5; Ваня Трайкова
Милева чрез адвокат Мирела Станкова със съдебен
адрес София, ул. Любен Каравелов 73, ет. 3, ап. 5;
Гергина Трайкова Николчова чрез адвокат Мирела
Станкова със съдебен адрес София, ул. Любен
Каравелов 73, ет. 3, ап. 5; Цветанка Христова
Найденова чрез адвокат Мирела Станкова със
съдебен адрес София, ул. Любен Каравелов 73, ет.
3, ап. 5; Милчо Георгиев Найденов чрез адвокат
Мирела Станкова със съдебен адрес София, ул.
Любен Каравелов 73, ет. 3, ап. 5; Стефан Георгиев
Найденов чрез адвокат Мирела Станкова със съдебен адрес София, ул. Любен Каравелов 73, ет.
3, ап. 5; Елисавета Илиева Ганчева чрез адвокат
Мирела Станкова със съдебен адрес София, ул.
Любен Каравелов 73, ет. 3, ап. 5; Павлинка Цветанова Стоилова чрез адвокат Мирела Станкова
със съдебен адрес София, ул. Любен Каравелов
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73, ет. 3, ап. 5, срещу Пена Балева Георгиева
чрез адвокат Константина Василева Николова
със съдебен адрес София, ул. Алабин 8, ет. 7,
Симеонов&Дерменджиев; Красимир Съботинов
Тодоров чрез адвокат Константина Василева
Николова със съдебен адрес София, ул. Алабин
8, ет. 7, Симеонов&Дерменджиев.
Второ гражданско отделение, 000953/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 85/2009 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Айтен Юсуф Сюлейман, Хасково, ул.
Освобождение 54; Юсуф Али Сюлейман, Хасково,
ул. Освобождение 54; Найме Юсеин Сюлейман,
Хасково, ул. Освобождение 54, срещу Арза Мюмюн Алиосман чрез адвокат Меглена Гунчева
със съдебен адрес Хасково, бул. България 142,
вх. А, ет. 1; Арза Мюмюн Алиосман, Хасково,
ул. Пещера 50А.
Второ гражданско отделение, 000237/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
135/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Георги Димитров Андреев чрез адвокат Вера Съброва, Асеновград, ул. Вапцаров
1; Пламен Димитров Андреев чрез адвокат Вера
Съброва, Асеновград, ул. Вапцаров 1; Стефана
Спирова Андреева чрез адвокат Вера Съброва,
Асеновград, ул. Вапцаров 1; Вера Георгиева Батаклиева чрез адвокат Вера Съброва, Асеновград,
ул. Вапцаров 1; Иван Пантелеев Батаклиев чрез
адвокат Вера Съброва, Асеновград, ул. Вапцаров
1; Георги Пантелеев Батаклиев чрез адвокат Вера
Съброва, Асеновград, ул. Вапцаров 1; Недялка
Илиева Батаклиева чрез адвокат Вера Съброва,
Асеновград, ул. Вапцаров 1; Веска Илиева Иванова чрез адвокат Вера Съброва, Асеновград, ул.
Вапцаров 1; Любомир Атанасов Андреев чрез
адвокат Вера Съброва, Асеновград, ул. Вапцаров
1; Дора Атанасова Андреева чрез адвокат Вера
Съброва, Асеновград, ул. Вапцаров 1; Красимира
Панайотова Шкодрова чрез адвокат Вера Съброва,
Асеновград, ул. Вапцаров 1, срещу Златка Петрова
Марева чрез адвокат Мери Аргирова, Асеновград,
ул. Изложение 12; Костадин Апостолов Марев
чрез адвокат Мери Аргирова, Асеновград, ул.
Изложение 12; Пенка Костадинова Марева чрез
адвокат Мери Аргирова, Асеновград, ул. Изложение 12; Росен Костадинов Марев чрез адвокат
Мери Аргирова, Асеновград, ул. Изложение 12.
Второ гражданско отделение, 000603/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1728/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Пламен Николов Мечконев чрез
адвокат Мариана Мергилова със съдебен адрес
София, ул. Алабин 50 А, вх. А, ет. 3, офис 17,
срещу „Мирадор“ – ЕООД, чрез адвокат Петя
Мургова със съдебен адрес София, ул. Хан Аспарух 39, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 001186/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 105/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Ангел Нечев Нечев, Карлово, област
Пловдив, кв. Сушица, ул. Чавдарска 15, срещу
Мария Иванова Стоянова, Карлово, област Плов-
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див, ул. Сушица; а/Мария Иванова Стоянова чрез
адвокат Росица Иванова, съдебен адрес Карлово,
област Пловдив, ул. Димитър Събев 6, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 001243/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3800/2007 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Станислав Никифоров Захариев
чрез адвокат Светослав Славов, София, ул. Цар
Асен 13; Ася Станчева Захариева чрез адвокат
Светослав Славов, София, ул. Цар Асен 13; Димитър Никифоров Захариев чрез адвокат Светослав
Славов, София, ул. Цар Асен 13; Цветанка Спасова Захариева чрез адвокат Светослав Славов,
София, ул. Цар Асен 13, срещу Надя Панайотова
Лозева, с. Бистрица, ул. Чипровица (60-та) 12.
Четвърто гражданско отделение, 001361/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 765/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Карат-С“ – АД, София, ул. Мечка
35; „Карат-С“ – АД, съдебен адрес София, ул.
Позитано 9А, ет. 4, офис 11, адвокат Християн
Лаков; Митко Рангелов Симеонов чрез адвокат
Дарина Петрова Николаева, София, ул. Княз
Борис І № 159, ап. 1
Четвърто гражданско отделение, 001444/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3265/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Николай Александров Ангелов,
Благоевград, ул. Илинден 16, ет. 2; Николай
Александров Ангелов чрез адвокат Янко Дичев
Янков, САК, София, ул. Цар Асен 11, ет. 1, кантора
11, срещу Българско национално радио, София,
бул. Драган Цанков 4; Българско национално
радио, РРС – Благоевград, Благоевград, област
Благоевград.
НА 08.11.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 001627/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1412/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Диана Иванова Неделчева чрез адвокат Ангелов, Пловдив, ул. Й. Груев 38, ет. 2;
Танка Минчева Неделчева чрез адвокат Ангелов,
Пловдив, ул. Й. Груев 38, ет. 2; Христина Иванова
Неделчева чрез адвокат Ангелов, Пловдив, ул. Й.
Груев 38, ет. 2, срещу Денка Христева Неделчева
чрез адвокат Николова, Карлово, ул. Иван Вазов
4; Маргарита Христова Пенчева чрез адвокат
Николова, Карлово, ул. Иван Вазов 4.
Първо гражданско отделение, 001697/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2769/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Иван Георгиев Илиев чрез адвокат
Будакова, Пловдив, ул. Генерал Д. Николаев 22;
Елена Георгиева Балабанова чрез адвокат Ванина
Станкова, Пловдив, ул. Четвърти януари 34, срещу Мая Вълкова Илиева, Пловдив, ул. Генерал
Данаил Николаев 22, ет. 3, ап. 12; Васил Георгиев
Илиев чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив,
ул. Отец Паисий 16а; Мария Костадинова Илиева
чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Отец
Паисий 16а; Георги Сотиров Илиев със съгласието на майка си Недялка Илиева и чрез адвокат
Николай Ангелов, Пловдив, ул. Отец Паисий 16а;
Недялка Нешева Илиева чрез адвокат Николай
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Ангелов, Пловдив, ул. Отец Паисий 16а; Атанас
Георгиев Илиев чрез адвокат Мария Георгиева,
Пловдив, бул. Шести септември 173, ет. 4.
Първо гражданско отделение, 001723/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3610/2006 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Столична община, София, ул.
Московска 33, срещу държавата чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19.
Първо гражданско отделение, 001865/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 230/2009 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Антоан Танев Чилингиров чрез
адвокат Бучкова, Пловдив, ул. Ангел Кънчев 8,
ет. 1, офис 1; Иларион Танев Чилингиров чрез
адвокат Бучкова, Пловдив, ул. Ангел Кънчев 8, ет.
1, офис 1, срещу „Тик Так – Атанасов“ – ЕООД,
чрез адвокат Констанятинов, Бургас, ул. Фердинандова 56.
Първо гражданско отделение, 001873/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
296/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Даринка Божичкова Петракиева
чрез адвокат Георгиева, София, ул. Цар Асен 9Б
партер; Елена Божичкова Недкова чрез адвокат
Георгиева, София, ул. Цар Асен 9Б партер; Петър Лазаров Петракиев чрез адвокат Георгиева,
София, ул. Цар Асен 9Б партер; Васил Лазаров
Петракиев чрез адвокат Георгиева, София, ул.
Цар Асен 9Б партер; Цветанка Лазарова Божичкова чрез адвокат Георгиева, София, ул. Цар
Асен 9Б партер; Гинка Георгиева Давидкова
чрез адвокат Георгиева, София, ул. Цар Асен 9Б
партер; Васка Христова Алексиева чрез адвокат
Георгиева, София, ул. Цар Асен 9Б партер; Бойко Мирчев Петракиев чрез адвокат Георгиева,
София, ул. Цар Асен 9Б партер; Крум Мирчев
Петракиев чрез адвокат Георгиева, София, ул.
Цар Асен 9Б партер; Лиляна Мирчева Трайкова
чрез адвокат Георгиева, София, ул. Цар Асен 9Б
партер; Николай Йорданов Петров чрез адвокат
Георгиева, София, ул. Цар Асен 9Б партер; Любомир Йорданов Петракиев чрез адвокат Георгиева,
София, ул. Цар Асен 9Б партер; Куневка Петрова
Стоянова чрез адвокат Георгиева, София, ул. Цар
Асен 9Б партер; Иван Павлов Стоянов чрез адвокат Георгиева, София, ул. Цар Асен 9Б партер;
Елка Павлова Петрова чрез адвокат Георгиева,
София, ул. Цар Асен 9Б партер, срещу Общинска
служба „Земеделие“ – Овча купел, София, бул.
Цар Борис ІІІ № 136; Регионална управление на
горите, София, ул. Аксаков 14; Държавно горско
стопанство, София, ул. Аксаков 14.
Първо гражданско отделение, 001983/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
493/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Атанас Димитров Димитров чрез адвокат
Стефан Желев, Варна, ул. Драгоман 17; Петър
Димитров Петков чрез адвокат Стефан Желев,
Варна, ул. Драгоман 17; Роза Георгиева Петкова
чрез адвокат Стефан Желев, Варна, ул. Драгоман
17; Гергана Петкова Лечева чрез адвокат Стефан
Желев, Варна, ул. Драгоман 17; Мария Петкова
Поппеткова чрез адвокат Люба Шанкова, Варна,
ул. Мусала 2, ет. 2, ап. 6 – съдебен адрес, срещу
Петра Борисова Петкова, гр. Аксаково, ул. Петрова
нива 6; Елена Милчева Кръстева, гр. Аксаково,
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ул. Владислав Варненчик 10; Таня Милчева Маркова, гр. Аксаково, ул. Петрова нива 6; Община
Варна; Общинска служба по земеделие, Варна,
бул. Осми приморски полк 110.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 001107/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
270/2007 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от Венета Каменова Маркова чрез адвокат
Петър Тренев, София, ул. Любен Каравелов 24,
ет. 2, срещу Тодорка Иванова Атанасова чрез
адвокат Татяна Минева със съдебен адрес София,
ул. Алабин 33, ет. 4, кантора 409; Цвета Каменова Тошева, с. Ярловица, област Видин,; Славчо
Иванов Марков, Лом, ул. 3-ти март 2; Арсена
Иванова Маркова, Лом, ул. Неофит Бозвели
37; Иван Илиев Младенов, с. Мали Дреновец,
област Видин; Гергина Илиева Младенова, гр.
Дунавци, област Видин, ул. Коста Йорданов 30;
Гика Иванова Табакова, Лом, ул. Незабравка 13;
Младенка Иванова Гаврилова, Лом, ул. Дунавска
32, вх. А, ет. 2, ап. 23.
Второ гражданско отделение, 001140/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 279/2008 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Държавно ловно стопанство „Витошко – Студена“, с. Кладница (преобразувана
Държавна дивечовъдна станция), чрез адвокат
Христина Викторова, София, ул. 6-ти септември 12, ет. 2, срещу Райна Станкова Ваклинова,
с. Рударци, област Перник, ул. Черни връх 73;
Димитър Иванов Станков, с. Кладница, област
Перник, ул. Петър Янчов 1; Богомил Иванов
Станков, с. Кладница, област Перник, ул. Петър
Янчов 3; Пенка Симеонова Гигова, с. Кладница,
област Перник, ул. Петър Янчов 1; Васил Спасов
Василев, Перник, кв. Изток, ул. Рашо Димитров
42; Миглена Спасова Василева, с. Кладница, област Перник, ул. Стадиона 1; Общинска служба
„Земеделие“, Перник, ул. Св. св. Кирил и Методий
11; Регионална дирекция по горите – Кюстендил,
бул. България 33.
Второ гражданско отделение, 001150/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 244/2009 по описа на Окръжен съд Видин,
подадена от Таня Спасова Иванова, Видин, ж.к.
Крум Бъчваров, бл. 7, вх. В, ет. 2, ап. 37, срещу
Иван Цветков Николов, Видин, к-с Кр. Бъчваров,
бл. 2, вх. Б, ап. 39.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 003363/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1027/2007 по описа на Окръжен съд Враца,
подадена от „Мездратекс“ – ЕООД, чрез адвокат
Радослав Тонев, София, ул. Лавеле 38, ет. 1, срещу
Бистра Иванова Балабанова чрез адвокат Румен
Котов, София, ул. Московска 21; Владимир Любомиров Златин чрез адвокат Румен Котов, София,
ул. Московска 21; Елена Стефанова Младжова
(Бурова) чрез адвокат Румен Котов, София, ул.
Московска 21; Иван Любомиров Златин чрез
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адвокат Румен Котов, София, ул. Московска 21;
Цветанка Иванова Балабанова чрез адвокат Румен
Котов, София, ул. Московска 21.
Трето гражданско отделение, 001699/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
76/2009 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Кирил Николов Тасев, Кюстендил,
ул. Свети Мина 34, срещу Ася Кирилова Тасева,
Кюстендил, ул. Тинтява 9; Кристина Кирилова
Тасева, Кюстендил, ул. Тинтява 9.
Трето гражданско отделение, 001772/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3603/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Агенция Митници“, София, ул. Раковски 47, срещу Светослав Райчев Митев чрез
адвокат Стефан Лалов, София, ул. Позитано 14,
ет. 1, кантора 4.
Трето гражданско отделение, 001934/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3005/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Григо – Х“ – ЕООД, чрез адвокат
Иван Медарев със съдебен адрес София, ул.
Граф Игнатиев 34Б, ет. 3, ап. 5, срещу „Магинед“ – ЕООД, София, бул. Черни връх 18А.
Трето гражданско отделение, 000083/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3548/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Людмила Борисова Василева, София,
ул. Коста Лулчев 60, вх. Б, ет. 8, ап. 40, срещу
Добромир Стефанов Стефанов чрез адвокат Янчо
Трончев със съдебен адрес София, бул. Витоша
37, ет. 2, ап. 6.
Трето гражданско отделение, 000221/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
571/2009 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Районно управление „Социално осигуряване“, Хасково, ул. Георги Кирков 30, срещу
Матей Исаев Мутафов чрез адвокат Венелин
Челебиев, Хасково, ул. Драгоман 2, ет. 1, офис 3.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 001352/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
3243/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Марияна Димитрова Костадинова
със съдебен адрес Асеновград, ул. Ангел Войвода
14; Нася Димитрова Какова със съдебен адрес
Асеновград, ул. Ангел Войвода 14, срещу Петко
Христосков Петков, Пловдив, ул. Бряст 7, вх. Г,
ет. 2; Димитър Христосков Петков, Пловдив, ул.
Бряст 7, вх. Г, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 001412/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3194/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Златко Христов Каракачанов,
София, ул. Цар Асен 25, чрез адвокат Валентин
Бенатов срещу Висш съдебен съвет, София, ул.
Съборна 9; Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2; Районна прокуратура, гр.
Девня, област Варна.
Четвърто гражданско отделение, 001487/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 281/2009 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Фотка Русева Иванова, Ивайловград,
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ул. Капитан Петко войвода 23, срещу Основно
училище „Свети Свети Кирил и Методий“, с.
Свирачи, област Хасково.
Четвърто гражданско отделение, 001624/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 553/2008 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност,
ТД – Ловеч, Ловеч, ул. Търговска 24, дом „Преслав“, стая 207, срещу Евелин Панов Евтимов,
Плевен, ж.к. Дружба, бл. 311, вх. Б, ет. 2, ап. 6;
ЕТ „Евелин – Евелин Евтимов“, представлявано
от Евелин Панов Евтимов, Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 311, вп. Б, ап. 6; Илияна Донева Евтимова,
Плевен, ж.к. Дружба, бл. 311, вх. Б, ет. 2, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение, 001645/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 297/2009 по описа на Окръжен съд Сливен,
подадена от Община гр. Котел, ул. Възраждане
1, срещу Нели Вескова Петрова, Сливен, ул.
Великокняжевска 38, бл. 1, вх. А, ап. ОФ, чрез
адвокат Елена Христова.
Четвърто гражданско отделение, 000215/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1147/2008 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от „Вяра – 2004“ – ООД, с
управител Димитър Ангелов Василев, с. Ресен,
ул. Никола Габровски 22, община Велико Търново, срещу Петко Ангелов Колачев, с. Ресен, ул.
Никола Габровски 11, община Велико Търново.
НА 09.11.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 001114/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
172/2008 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от Вилиана Иванова Стойчева чрез
адвокат Александров, Монтана, ул. Граф Игнатиев 10, ет. 2, срещу Иван Игнатов Иванов, с.
Владимирово, област Монтана; Тодор Младенов
Тодоров, София, ул. Тунджа 26, ет. 1, ап. 1; Рилка Георгиева Тодорова, с. Гаврил Геново, област
Монтана; Камелия Младенова Трифонова чрез
адвокат Миленов, Монтана, Адвокатска колегия;
Росалина Иванова Гаганишка, София, ж.к. Явор,
бл. 65, вх. В, ет. 3; Младен Тодоров Атанасов, с.
Владимирово, област Монтана.
Първо гражданско отделение, 001347/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
573/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Елена Иванова Запрянова чрез адвокат
Найденов, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 1,
дом Левски, ст. 7, срещу Василка Иванова Орси
чрез адвокат Колегова, Пловдив, пл. Цар Калоян 1, ет. 1; Лидо Орси чрез адвокат Колегова,
Пловдив, пл. Цар Калоян 1, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 001354/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
482/2008 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от ТПК „Успех“, Харманли, чрез адвокат
Аврамов, Хасково, ул. Драгоман 14, ет. 2; Петинка
Костадинова Капасъзова, Свиленград, ул. Георги
Бенковски 15, срещу Дарина Христова Петкова,
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Харманли, ж.к. Тракия, бл. 51, вх. А, ет. 4, ап. 21;
Хелия Костадинова Петкова-Белева, Харманли,
ж.к. Тракия, бл. 51, вх. А, ет. 4, ап. 21.
Първо гражданско отделение, 001738/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1098/2008 по описа на Окръжен съд София, подадена от Иван Стефанов Георгиев, София, ж.к.
Надежда 2, бл. 230, вх. А, ап. 21, срещу Мария
Ганчева Ценова, Етрополе, ул. Георги Димитров
6; Димитър Иванов Ценов, Етрополе, ул. Георги
Димитров 6; Иванка Цолова Кръстева, с. Косово,
община Брегово, област Видин; Недялко Цолов
Недялков, гр. Костинброд, ул. Мизия 1; Мария
Стефянова Дормишева, Етрополе, бул. Руски
147; Недялко Ценов Рашев, Хасково, ул. Момчил
Войвода 1; Пенка Василева Василева, Етрополе,
ул. Московска 23; Веселка Василева Лазарова,
Етрополе, ул. Любен Каравелов 4; Веселка Ценкова Давидова, Етрополе, ул. Йорданка Чанкова
27; Поля Ценкова Буцева, Етрополе, ж.к. 13, бл.
6, ап. 13; Мария Илиева Ценкова, Етрополе,
ул. Георги Бакалов 24; Велка Илиева Ценкова,
Етрополе, ул. Димитър Благоев 10; Иван Ангелов Караджов, Етрополе, бул. Партизански 64;
Славчо Ангелов Караджов, Етрополе, бул. Партизански 76; Ангел Иванов Караджов, Етрополе,
бул. Руски 161; Христина Неделкова Велчева,
Етрополе, ул. Никола Вапцаров 4; Иван Георгиев
Дончев, Етрополе, ул. Георги Антонов 75; Румяна
Василева Генчева, Етрополе, ул. Победа 14; Марияна Василева Желева, Етрополе, ул. Победа 14;
Васил Йорданов Василев, с. Рибарица, община
Етрополе; Васил Георгиев Дончев, Етрополе, ул.
Бригадирска 10; Рашо Ценов Рашев, Етрополе,
ул. Георги Бакалов 23; Валентин Ценов Рашев,
Етрополе, ул. Георги Бакалов 23; Татяна Ангелова
Ценкова, Етрополе, ул. Георги Бакалов 23; Рада
Рашева Вълкова, Етрополе, ж.к. Вранащица; Веселин Стефанов Иванов като настойник на Петя
Методиева Цолова, Етрополе, ж.к. Вранащица;
Велика Рашева Семкова, Етрополе, бул. Стамболийски 113; Василка Павлова Рашева, Етрополе,
ул. Георги Бакалов 23; Ганчо Георгиев Дицов,
Хасково, ул. Сливница 32, вх. 1, ап. 6; Стоян
Стаменов Гергов, Етрополе, ул. Стамболийски
147, вх. А; Георги Стаменов Гергов, Етрополе, ул.
Прогон 12; Стамен Гергов Ценков, с. Бойковец,
община Етрополе; Сибила Костадинова Кусева,
Етрополе, бул. Руски 137, вх. А; Костадин Илиев
Кусев, Етрополе, бул. Руски 137, вх. А; Венка
Ганчева Кръстева, Етрополе, ул. Оборище 5;
Ганчо Маринов Ганчев, с. Бойковец, община
Етрополе; Пенка Василева Колева, гр. Правец,
ул. Червена вода 5; Цанка Василева Филипова,
Етрополе, ж.к. Вранащица; Христо Василев Златев, Етрополе, ул. Свобода 8; Цветелин Василев
Генчев, Етрополе, ул. Кърчищница 63; Генади
Василев Генчев, Етрополе, бл. Елаците, вх. Б;
Васил Генчев Ценов, Етрополе, ул. Кърчищница
63; Васила Христова Димитрова, Етрополе, ул.
Кърчищница 65.
Първо гражданско отделение, 001741/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
347/2009 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Ана Ганчева Гатева чрез адвокат Раева,
Хасково, ул. Враня 2, срещу Димитър Георгиев
Мавродиев чрез адвокат Овчарова, Свиленград,
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ул. Георги Скрижовски 1, офис 1; Зоя Илиева
Мавродиева чрез адвокат Овчарова, Свиленград,
ул. Георги Скрижовски 1, офис 1.
Първо гражданско отделение, 000080/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
390/2007 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Стефан Димитров Кацаров чрез адвокат
Манолов, София, ул. Панайот Волов 31, вх. Б, ет.
1, офис 5, срещу „Сплендид“ – АД, чрез адвокат
Кожухарова, Русе, ул. Александровска 80.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 001978/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
334/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Теньо Борисов Курумилев чрез
адвокат Александров, съдебен адрес Казанлък,
ул. Славейков 5, срещу „Арсенал“ – АД, чрез
адвокат Мария Шопова, Казанлък, ул. Св. св.
Кирил и Методий 10.
Трето гражданско отделение, 000014/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
403/2008 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Кирил Георгиев Арсов чрез адвокат
Евгени Йорданов, съдебен адрес Кюстендил, ул.
Търговска 1, срещу Зорница Емилова Христова
чрез адвокат Александър Тошев, Кюстендил,
Адвокатска колегия.
Трето гражданско отделение, 000114/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
853/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Милко Стойков Вълков, София, ж.к.
Люлин, бл. 361, вх. 1, ет. 5, ап. 27, срещу Божидара
Александрова Иванова, София, ж.к. Люлин, бл.
361, вх. 1, ет. 5, ап. 27.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 002010/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 431/2007 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от Стефан Димитров Кацаров, Габрово,
ул. Даскал Цвятко 7; Стефан Димитров Кацаров,
Габрово, ул. Даскал Цвятко 7, срещу Община
Русе; Община Русе.
Четвърто гражданско отделение, 000280/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 846/2009 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Марияна Петрова Йонова
чрез адвокат Пламена Гаджонова-Ангелова, Горна
Оряховица, ул. Вичо Грънчаров 11А, срещу Нина
Пенчева Димитрова чрез адвокат Жанета Димова,
Велико Търново, ул. Васил Левски 3, ет. 1.
НА 10.11.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000079/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3199/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Св. Синод на Българската православна
църква чрез адвокат Стоян Стойчев, София, ул.
Оборище 4, срещу Община Пловдив, пл. Стефан
Стамболов 1.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000283/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 570/2009 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Районно управление „Социално
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осигуряване“ – Хасково, ул. Георги Кирков 30,
срещу Людмил Стойнов Демирев, Хасково, ж.к.
Орфей, бл. 4, вх. В, ап. 18.

Пловдив, ул. Антон Папазов 18, срещу Стоянка
Илиева Дюкева чрез адвокат Недялка Печева,
Пловдив, ул. Йоаким Груев 38.

Трето гражданско отделение, 000304/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 251/2009 по описа на Окръжен съд Видин,
подадена от Милена Методиева Младенова чрез
особен представител адвокат Д. Дикова, Видин,
ул. Дунавска 2, ет. 3, срещу Георгица Георгиева
Йоницова, с. Ново село, област Видин.

НА 11.11.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000214/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4030/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Стоил Петров Костадинов, София,
кв. Христо Ботев, ул. 518, 9А, срещу Любомир
Георгиев Грозданов, София, ул. Будапеща 20.
Първо гражданско отделение, 000728/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
480/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Йордан Станиславов Чернаев чрез
адвокат Железчев, София, бул. Патриарх Евтимий
53, вх. А; Мариета Станиславова Чернаева-Нонис
чрез адвокат Железчев, София, бул. Патриарх
Евтимий 53, вх. А, срещу Михаил Благоев Злат
ков чрез адвокат Илиев, София, бул. Джеймс
Баучер 87; Здравка Иванова Чернаева, София,
ул. Феликс Каниц 4; Любка Тодорова Янакиева,
София, ж.к. Люлин, бл. 563, ет. 2, ап. 7; Вера
Ясенова Янакиева, София, ж.к. Люлин, бл. 563,
ет. 2, ап. 7; Наталия Асенова Янакиева, София,
ул. Антон П. Чехов, 65, ет. 3, ап. 8; Радослава
Ясенова Янакиева, София, ж.к. Люлин, бл. 510,
вх. А, ет. 7, ап. 18; Валери Петков Петков, Пазарджик, бул. Христо Ботев бл. 43, вх. Б, ет. 5, ап.
29; Анна Данчева Иванова, София, ул. Оборище
77, ет. 1, ап. 4; Мариана Данчева Иванова, София,
ж.к. Младост 3, бл. 325, вх. 3, ет. 7, ап. 12; Анка
Кирилова Христова (служебен адрес), София,
Бюро призовки към СРС (призовкар).
Първо гражданско отделение, 000938/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4136/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Васил Станимиров Мирчев чрез адвокат Рускова, София, ул. Твърдишки проход 23,
ет. 8, офис 30, срещу Валерий Иванов Матев чрез
адвокат Павлова, София, ул. Хан Аспарух 18, ет.
2; Мария Терезия Матева чрез адвокат Павлова,
София, ул. Хан Аспарух 18, ет. 2, и трето лице
Столична община, София, ул. Московска 33.
Първо гражданско отделение, 001000/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 877/2007 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от „Хелио – тур – С“ – АД, чрез адвокат Донов, Варна, ул. Радко Димитриев 7, срещу
Здравко Киров Атанасов, Созопол, ул. Яни Попов 12а; Руска Василева Атанасова, Созопол, ул.
Яни Попов 12а; Кънчо Христов Златев, Бургас,
ул. Климент Охридски 20, ет. 4, ап. 14; Галина
Савова Златева, Бургас, ул. Климент Охридски
20, ет. 4, ап. 14; Румен Киров Атанасов, Созопол,
ул. Яни Попов 12а.
Първо гражданско отделение, 001081/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
659/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Катерини К“ – ЕООД, чрез адвокат Теразийски, София, бул. В. Левски 69, 2-ри
надпартерен етаж, срещу „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, София, ул. Цар Симеон 330.
Първо гражданско отделение, 001185/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2006/2008 по описа на Окръжен съд Варна, пода-

Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 000600/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
708/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Иван Христов Биляров, Благоевград,
ул. Дойран 18, ет. 2, ап. 3, срещу Смилен Петров
Деянски чрез адвокат Парашкева Зотева, Благоевград, ул. Т. Александров 41, офис 107.
Четвърто гражданско отделение, 000643/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1297/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Василка Иванова Димитрова
чрез адвокат Андрей Иванов, София, ул. Княз
Борис Първи 102, ет. 4, срещу Николай Иванов
Баташки, София, ж.к. Гоце Делчев, ул. Тодор
Каблешков 3, бл. 259, вх. А, ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 000906/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 45/2009 по описа на Окръжен съд Ямбол,
подадена от Георги Велчев Минков, Ямбол, ул.
Независима България 12а, срещу Антоанета
Георгиева Саралиева, Ямбол, ул. Търговска 20,
вх. А, ет. 3, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 000969/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 17/2009 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Николай Ангелов Павлов, Плевен,
ул. Жеравна 7, вх. А, ет. 4, ап. 12, срещу Мария
Минчева Блажева чрез адвокат Мария Кънова,
съдебен адрес: Плевен, ул. Д. Константинов 37,
ет. 2, офис 5; Лиляна Лазарова Цокева, Плевен,
ул. Генерал Ганецки 53; Силвия Илиева Павлова,
Плевен, ул. Генерал Ганецки 53.
Четвърто гражданско отделение, 001050/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3297/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Райна Димитрова Мутафчийска чрез
адвокат Рахо Илел, съдебен адрес: Пловдив, ул.
Петко Каравелов 28; Тодорка Петкова Стоянова
чрез адвокат Рахо Илел, съдебен адрес: Пловдив,
ул. Петко Каравелов 28, срещу Ноеми Таквор
Бохосян чрез адвокат Румен Исов, съдебен адрес:
Пловдив, ул. Софроний Врачански 4, ет. 2, ап.
4; Александър Димитров Стоянов, Пловдив, ул.
Рогошко шосе 24.
Четвърто гражданско отделение, 001115/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 672/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Основно училище „Георги Бенковски“,
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дена от Весела Стоянова Иванова чрез адвокат
Германов, Варна, ул. Ангел Георгиев 31, срещу
Яна Николаева Нашева чрез адвокат Ефтимов,
Варна, ул. Алеко Константинов 10, вх. Г; Георги
Стоянов Николов чрез адвокат Иванова, Варна,
ул. Ангел Кънчев 13.
Първо гражданско отделение, 001257/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1115/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Людмила Аспарухова Тракова,
действаща като поставена под пълно запрещение
чрез своята майка и законен представител Йонка
Минчева Коева, Пловдив, ж.к. Тракия 110, вх. Г,
ет. 1, ап. 2, срещу Петър Иванов Петров, Пловдив, ул. Богомил 28; Николай Милков Минчев,
Пловдив, ул. Зефир 8; Иван Милков Минчев,
Пловдив, бул. Македония 82, ет. 2, ап. 6; Мариана
Петрова Стаматова, Пловдив, ул. Богомил 28; Ясен
Стаматов Стаматов, Пловдив, ул. Богомил 28.
Първо гражданско отделение, 001889/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 869/2009 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Гинка Великова Динева чрез адвокат
Станев, Варна, ул. Ал. Дякович 45, ет. 4; Румен
Великов Станев чрез адвокат Станев, Варна, ул.
Ал. Дякович 45, ет. 4, срещу Стоян Иванов Даракчиев чрез особен представител Звезделина М.
Стоянова, Варна, бул. Владислав Варненчик 16,
ет. 3, ап. 9; Керанка Пенкова Даракчиева чрез
особен представител Звезделина М. Стоянова,
Варна, бул. Владислав Варненчик 16, ет. 3, ап. 9.
Първо гражданско отделение, 000276/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1991/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Марийка Рафаилова Кръстева чрез
адвокат Петров, Варна, ул. Цар Симеон Първи 6,
вх. А, ет. 1; Илия Вълчанов Илиев чрез адвокат
Петров, Варна, ул. Цар Симеон първи 6, вх. А,
ет. 1, срещу Борислав Балев Балев чрез адвокат
Петрова, Варна, ул. Драгоман 5, ет. 1, ап. 2.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 001045/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 156/2009 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от „Славянка“ – АД, Бургас, ул. Индустриална 3, срещу Димитър Василев Докев,
София, ул. Гурко 74; Павлина Велизарова Пеева, София, ул. Гурко 74; Божидарка Неделчева
Орозова, чрез Божидара Орозова със съдебен
адрес София, ул. Нишава 55 – 57, вх. Б3; Елка
Неделчева Димова чрез Божидара Орозова със
съдебен адрес София, ул. Нишава 55 – 57, вх. Б3;
Цветанка Атанасова Филипова, чрез Божидара
Орозова със съдебен адрес София, ул. Нишава
55 – 57, вх. Б3; Павлина Кирилова Пеева, чрез
Божидара Орозова със съдебен адрес София, ул.
Нишава 55 – 57, вх. Б3.
Второ гражданско отделение, 001080/2009
по описа на второ гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 787/2009 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от Мариана Петрова Петкова
чрез адвокат Величка Атанасова Джамбазова,
Варна, бул. Мария-Луиза 23, ет. 2, срещу Софка
Христова Любчева чрез адвокат Кирил Костов
със съдебен адрес Варна, ул. Страхил войвода 22,
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ап. 21; Диана Панова Панова чрез адвокат Кирил
Костов със съдебен адрес Варна, ул. Страхил
войвода 22, ап. 21; Иван Николов Панайотов
чрез адвокат Кирил Костов със съдебен адрес
Варна, ул. Страхил войвода 22, ап. 21; Димитър
Николов Христов чрез адвокат Кирил Костов
със съдебен адрес Варна, ул. Страхил войвода
22, ап. 21; Никола Панайотов Николов чрез адвокат Кирил Костов със съдебен адрес Варна, ул.
Страхил войвода 22, ап. 21; Тихомир Панайотов
Николов чрез адвокат Кирил Костов със съдебен адрес Варна, ул. Страхил войвода 22, ап. 21;
Алекси Иванов Алексиев, Варна, ул. Шар 20, ет.
4, ап. 10; Маргарита Иванова Бояджиева, Варна,
ул. Шар 20, ет. 4, ап. 10.
Второ гражданско отделение, 001115/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2009/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Ивета Георгиева Групчева чрез
адвокат Господин Гогов със съдебен адрес София,
ул. Веслец 2, ет. 2, ап. 2, срещу Георги Николаев
Групчев, София, ж.к. Овча купел, бл. 506, вх. А,
ет. 4, ап. 12; Красимира Георгиева Групчева, София, ж.к. Овча купел, бл. 506, вх. А, ет. 4, ап. 12.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000090/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
525/2009 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Тенчо Недялков Панайотов чрез адвокат
Васил Стойчев със съдебен адрес Димитровград,
ул. Капитан Петко войвода, бл. 18, ап. 4, срещу
„Неохим“ – АД, Димитровград, ул. Химкомбинатска – Източна индустриална зона.
Трето гражданско отделение, 000171/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5312/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от Стойо Димов Карагенски чрез адвокат
Димитър Бакърджиев със съдебен адрес Пловдив, ул. Братя Пулиеви 1, срещу Министерство
на регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19.
Трето гражданско отделение, 000216/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
592/2009 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Община гр. Левски чрез адвокат Анатоли
Ангелов, гр. Левски, ул. Васил Левски 41, срещу
Милена Ангелова Цанова чрез адвокат Мая Миронова, Плевен, ул. Димитър Константинов 23.
Трето гражданско отделение, 001174/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9/2010 по описа на КЧСИ, подадена от Тодор Николаев Мавродиев, Бургас, ул. Граф Игнатиев 7, ет.
3, срещу Камара на частните съдебни изпълнители,
София, ул. Пиротска 7, ет. 4; Министерство на
правосъдието, София, ул. Славянска 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 001236/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3531/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Петър Николов Малаков чрез
адвокат Величка Йорданова Василева, съдебен
адрес Пловдив, ул. Райко Даскалов 53 (Дом
Левски), ет. 1, кантора 16; Нанка Иванова Малакова чрез адвокат Величка Йорданова Василева,
съдебен адрес Пловдив, ул. Райко Даскалов 53
(Дом Левски), ет. 1, кантора 16; Николай Петров
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Малаков чрез адвокат Величка Йорданова Василева, съдебен адрес Пловдив, ул. Райко Даскалов
53 (Дом Левски), ет. 1, кантора 16, срещу Илиян
Димитров Боруков чрез адвокат Стоян Георгиев
Стойчев, Пловдив, ул. Скайлер 12, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 001286/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 28/2009 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Симон Нисим Барут чрез
адвокат Борис Панов, Русе, ул. Ангел Кънчев
16, ет. 2, ап. 3; Симон Нисим Барут чрез адвокат Грета Пенчева, Русе, ул. Александровска 62;
Исаак Хаим Израел чрез адвокат Борис Панов,
Русе, ул. Ангел Кънчев 16, ет. 2, ап. 3; Исаак
Хаим Израел чрез адвокат Грета Пенчева, Русе,
ул. Александровска 62; Ривка (Рина) Аронов чрез
адвокат Борис Панов, Русе, ул. Ангел Кънчев 16,
ет. 2, ап. 3; Ривка (Рина) Аронов чрез адвокат
Грета Пенчева, Русе, ул. Александровска 62, срещу
„Дунарит“ – АД, Русе, п.к. 12.
Четвърто гражданско отделение, 001457/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3899/2006 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Николета Веселинова Илиева
чрез адвокат Калина Беркова, София, ул. Лавеле
32, ет. 1, канатора 5, срещу Марийка Стефанова
Бабова-Балевска, София, кв. Бояна, ул. 611 № 4.
Четвърто гражданско отделение, 001528/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
179/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Община Николаево, гр. Николаево,
област Стара Загора, ул. Г. Бенковски 9, срещу
Минчо Маринов Георгиев, гр. Николаево, област
Стара Загора, ул. Освобождение 40.
Четвърто гражданско отделение, 001539/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 569/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Рамона Йорданова Иванова чрез
адвокат Райна Аврамова, съдебен адрес София,
ул. Бенковски 12А, вх. А, ет. 2, ап. 19, срещу
Политическа партия „Съюз на демократичните
сили“ чрез адвокат Калин Петров Раймундов,
САК, съдебен адрес София, ул. Неофит Рилски
19 – адвокат Калин Петров Раймундов; Политическа партия „Съюз на демократичните сили“,
София, ул. Г. С. Раковски 134.
Четвърто гражданско отделение, 001556/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 166/2009 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от „Дженерали Застраховане“ – АД, София, бул. Княз Ал. Дондуков 68, срещу Николай
Гавраилов Николов чрез адвокат Дорина Чимширова, съдебен адрес гр. Генерал Тошево, област
Добрич, ул. Васил Априлов 8; Николай Иванов
Николов, Шабла, област Добрич, ул. Искър 27.
НА 15.11.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 001643/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
934/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Кана Николова Парапунова, Разлог,
ул. Черна река 65, срещу Община Разлог.
Първо гражданско отделение, 001929/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1334/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Елена Рангелова Демирева чрез ад-
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вокати Виолета Палешникова и Николай Палеш
ников, Пловдив, бул. Шести септември 163, ет. 2;
Георги Петров Демирев чрез адвокати Виолета
Палешникова и Николай Палешников, Пловдив,
бул. Шести септември 163, ет. 2, срещу Димит
рийка Рангелова Каварджикова чрез адвокат
Радка Петрова, Пловдив, бул. Шести септември
152, офис 101 – съдебен адрес; Димитър Георгиев
Каварджиков чрез адвокат Радка Петрова, Пловдив, бул. Шести септември 152, офис 101 – съдебен
адрес; Зорница Димитрова Каварджикова със
съгласието на майка си Димитрийка Каварджикова чрез адвокат Радка Петрова, Пловдив, бул.
Шести септември 152, офис 101 – съдебен адрес.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 001385/2009 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 197/2009 по описа на Окръжен съд Сливен,
подадена от Пламен Стефанов Чолаков чрез
адвокат Елена Василева Христова, Сливен, ул.
Великокняжевска 38, вх. А, офис 1; Анка Иванова
Чолакова чрез адвокат Елена Василева Христова,
Сливен, ул. Великокняжевска 38, вх. А, офис 1;
Диньо Пенев Стоянов чрез адвокат Петър Савов
Начков със съдебен адрес Сливен, ул. Г. С. Раковски 1, ет. 1, офис 1; Петка Видева Стоянова
чрез адвокат Петър Савов Начков със съдебен
адрес Сливен, ул. Г. С. Раковски 1, ет. 1, офис 1
Второ гражданско отделение, 001194/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1167/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Байрям Байрямов Дерменджиев чрез
адвокат Жана Димитрова Андонова, Благоевград,
ул. Тодор Александров 41, офис 109, срещу Зекея
Ибраимова Карамустафова, с. Вълкосел, област
Благоевград; Юсеин Байрямов Дерменджиев, с.
Вълкосел, област Благоевград; Алия Байрямов
Дерменджиев, с. Вълкосел, област Благоевград;
Наджибе Байрямова Дерменджиева, с. Вълкосел,
област Благоевград; Фатма Ибраимова Дерменджиева, с. Вълкосел, област Благоевград; Зернемка Ибраимова Трохлева, с. Вълкосел, област
Благоевград; Наджими Ибрахимов Карамустафов,
с. Вълкосел, област Благоевград.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 001769/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1933/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Димитър Боянов Димитров, София,
бул. Патриарх Евтимий 21Б, надпартер – адвокат Стефка Костадинова, срещу „Е 5 М“ – АД,
София, ул. Врабча 17А, ет. 1, ателие 3 – адвокат
Ирина Соколова.
Трето гражданско отделение, 001787/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1006/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от ЕТ Иван Данаилов Стоенчев с фирма
„Ванди – Иван Стоенчев“, Пловдив, ул. Тракия
47, ет. 2; Любомир Костадинов Грънчаров чрез
адвокат Радостина Баракова, Пловдив, бул. Шести
септември 173, ет. 4; Екатерина Любенова Грънчарова чрез адвокат Радостина Баракова, Пловдив,
бул. Шести септември 173, ет. 4
Трето гражданско отделение, 001915/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дел о
1218/2009 по описа на Апелативен съд София,
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подадена от Юрий Георгиев Димитров чрез адвокат Ваня Божинова, София, ул. Алабин 14, вътрешна къща – партер, срещу Даниела Евгениева
Ангелова чрез адвокати Георги Бешков и Стоянка
Бешкова, София, ул. Алабин 50, и контролираща
страна Върховна касационна прокуратура, София,
бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 000081/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
231/2009 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от Димитринка Петрова Владимирова чрез
адвокат Деян Пантев, Търговище, сграда СМК,
ет. 1, офис 110, срещу Венелин Пенков Владимиров, Разград, бул. Васил Левски 34, ет. 3, ап. 5.
Трето гражданско отделение, 000178/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
875/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Георги Атанасов
Шопов, гр. Брезово, ул. Васил Левски 9.
Трето гражданско отделение, 000430/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 619/2008 по описа на Окръжен съд Шумен,
подадена от Тодорка Колева Каменовска чрез
адвокат Борислав Борисов със съдебен адрес
Шумен, ул. Добри Войников 9 – 13, кантора 32;
Илия Петков Илиев чрез адвокат Вергиния Аркадиева в качеството є на особен представител
със съдебен адрес Шумен, ул. Съединение 119,
ет. 2, АК 3, срещу Силвана Иванова Тодорова,
Шумен, ул. Средна гора 6, вх. 1, ап. 16.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 003697/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 127/2008 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Иван Борисов Иванов, Варна, ул.
Авксентий Велешки 14, ет. 2, ап. 4, чрез адвокат
Василев; Бисерка Димитрова Иванова, Варна, ул.
Авксентий Велешки 14, ет. 2, ап. 4, чрез адвокат
Василев; Величко Банков Михалев, Варна, ул.
Авксентий Велешки 14, ет. 2, ап. 4, чрез адвокат
Василев; Калинка Жекова Михалева, Варна, ул.
Авксентий Велешки 14, ет. 2, ап. 4, чрез адвокат
Василев; Надежда Емилиянова Костадинова, Варна, ул. Авксентий Велешки 14, ет. 2, ап. 4, чрез
адвокат Василев; Никол Георгиева Костадинова,
Варна, ул. Авксентий Велешки 14, ет. 2, ап. 4,
чрез адвокат Василев; Стоян Георгиев Костадинов,
Варна, ул. Авксентий Велешки 14, ет. 2, ап. 4,
чрез адвокат Василев; Емилия Георгиева Костадинова, Варна, ул. Авксентий Велешки 14, ет. 2,
ап. 4, чрез адвокат Василев; Йорданка Стоянова
Цимендзи, Варна, ул. Авксентий Велешки 14, ет.
2, ап. 4, чрез адвокат Василев, срещу ЕТ Петър
Тодоров Стоев с фирма „Пефит – Петър Стоев,
Варна, ул. Шипка 11.
Четвърто гражданско отделение, 000276/2010
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 12/2009 по описа на Камара на ЧСИ,
подадена от Мариола Ангелова Гарибова, София,
ул. Лавеле 21, ет. 3, ап. 10, срещу Министерство
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на правосъдието, София, ул. Славянска 1; Камара
на частните съдебни изпълнители, София, ул.
Пиротска 7, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 001591/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 323/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Ангел Славчев Банев, Пловдив, ул.
Братя Пулиеви 1, чрез адвокат Бакърджиев; Димитрия Георгиева Дъхтева, Пловдив, ул. Братя
Пулиеви 1, чрез адвокат Бакърджиев; Златка
Траянова Банева, Пловдив, ул. Братя Пулиеви 1,
чрез адвокат Бакърджиев; Ивка Тодорова Генова, Пловдив, ул. Братя Пулиеви 1, чрез адвокат
Бакърджиев; Нели Вълканова Банева, Пловдив,
ул. Братя Пулиеви 1, чрез адвокат Бакърджиев;
Тома Ангелов Банев, Пловдив, ул. Братя Пулиеви
1, чрез адвокат Бакърджиев, срещу Антон Недков
Вилибашов, Пловдив, ул. Петко Каравелов 24,
ет. 1, ап. 3, чрез адвокат Стоян Марински; Васил
Славчев Банев, Пловдив, ул. Браила 8, ет. 4, офис
6, чрез адвокат Иванка Стайковска.
Четвърто гражданско отделение, 001837/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2809/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Николай Георгиев Георгиев,
София, ул. Триадица 5Б, офис 414, чрез адвокат
Ваня Димитрова, срещу „КЗУ Груп ООД – клон“
със съдебен адрес София, ул. Алабин 36, ет. 1,
чрез адвокат Марияна Попова.
НА 16.11.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 001903/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
757/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Иса Абил Юзеир чрез адвокат Арнаудова, Гоце Делчев, ул. Г. С. Раковски 7, срещу
Адиле Хамил Юзеир, с. Хвостяне, област Благоевград; Исмаил Абилов Юзеиров, с. Хвостяне,
област Благоевград; Гюлхан Исмаилов Юзеиров,
с. Хвостяне, област Благоевград; Сефкян Ирфан
Юзеир, с. Хвостяне, област Благоевград; Къймет
Абилова Адемова, с. Блатска, област Благоевград.
Първо гражданско отделение, 001906/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
184/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Бойка Христова Атанасова чрез
адвокат Ядков, Разлог, ул. Бяла река 14, срещу
Иван Христов Топалов, Разлог, ул. Мехомия 6;
Мария Славчова Топалова, Разлог, ул. Мехомия
6; Христо Иванов Топалов, Разлог, ул. Мехомия 6.
Първо гражданско отделение, 000046/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2801/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от Любка Борисова Стойнева чрез адвокат
Горова, София, бул. Хр. Ботев 48; Надежда Станиславова Христова чрез адвокат Горова, София,
бул. Хр. Ботев 48; Виния Георгиева Грозданова
чрез адвокат Горова, София, бул. Хр. Ботев 48;
Петър Кирилов Грозданов чрез адвокат Горова,
София, бул. Хр. Ботев 48; Ивона Димитрова
Грозданова чрез адвокат Горова, София, бул. Хр.
Ботев 48; Димитър Димитров Грозданов чрез
адвокат Горова, София, бул. Хр. Ботев 48; Мария
Петрова Димитрова чрез адвокат Горова, София,
бул. Хр. Ботев 48; Славка Петрова Делева чрез
адвокат Горова, София, бул. Хр. Ботев 48; Ценка
Велинова Иванова чрез адвокат Горова, София,
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бул. Хр. Ботев 48; Николай Славчев Иванов чрез
адвокат Горова, София, бул. Хр. Ботев 48; Даниела
Тодорова Йълдъръм чрез адвокат Горова, София,
бул. Хр. Ботев 48; Велислава Янева Борисова
чрез адвокат Горова, София, бул. Хр. Ботев 48;
Ваня Янева Кръстева чрез адвокат Горова, София, бул. Хр. Ботев 48, срещу Иванчо Николов
Иванов чрез адвокат Цокова, София, ул. Екзарх
Йосиф 33; Тинка Евлогиева Иванова чрез адвокат
Цокова, София, ул. Екзарх Йосиф 33.
Първо гражданско отделение, 000098/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
572/2009 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Надка Петкова Александрова
чрез адвокат Станчев, Велико Търново, ул. Христо
Ботев 2 А; Иван Петров Гаджев чрез адвокат
Станчев, Велико Търново, ул. Христо Ботев 2
А, срещу Георги Трифонов Хинков чрез адвокат
Николов, Велко Търново, ул. Цанко Церковски
39; Георги Здравков Тинчев, Велико Търново, ул.
Панайот Хитов 17.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 001853/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
293/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Валентина Ангелова Сиракова, гр.
Раднево, ул. Георги Димитров 28, вх. О, ет. 2, ап.
6; „Мини Марица-изток“ – ЕАД – рудник „Трояново-север“, гр. Раднево, област Стара Загора
Трето гражданско отделение, 000067/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
250/2009 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Младен Антимов Маслев, Доспат, ул.
Люляк 35, срещу Държавно горско стопанство,
Доспат, ул. Орфей 6.
Трето гражданско отделение, 000068/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
102/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Василка Велкова Бърдарова, София,
ж.к. Дружба 2, бл. 213, вх. А, ет. 7, ап. 19, срещу
„Спарта 2000“ – АД, София, бул. Арсеналски 4.
Трето гражданско отделение, 000156/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
341/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Господин Иванов Костадинов чрез
адвокат М. Георгиева, съд. адрес Стара Загора,
ул. Захари Княжевски 71, ет. 2, офис 9, срещу
Елена Василева Недялкова, Карнобат, и контролираща страна Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора, ул. Стефан Караджа 8;
Дирекция „Социално подпомагане“ – Карнобат,
ул. Граф Игнатиев 2.
Трето гражданско отделение, 000253/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
712/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Вълю Йорданов Вълев, Каварна, ул. Н.
Й. Вапцаров 20, срещу „В и К“ – ЕООД, Добрич,
бул. Трети март 59.
Трето гражданско отделение, 000532/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16/2009 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Цветана Николова Бошнякова, с. Златия,
област Монтана, срещу Светозар Иванов Дичевски
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с фирма ЕТ „Агро – Светозар Дичевски, Варна,
бул. Мария-Луиза 9; Виктор Кирилов Гечев, с.
Златия, област Монтана.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 000033/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1376/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Венцислав Симеонов Стоев, София,
ул. Алабин 48 – адвокатска кантора, срещу „БКС
Средец“ – АД, чрез адвокат Петко Захариев Илчев, София, бул. П. Евтимий 75.
Второ търговско отделение, 000417/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1111/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Благоустройствени строежи“ – ООД,
Благоевград, ул. Скаптопара 1а, срещу Община
Банско, пл. Никола Вапцаров 1.
Второ търговско отделение, 000607/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
366/2008 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Василка Спасова Кацарска, Благоевград, ул. Стара планина 5; Спас Стоянов Кацарски, Благоевград, ул. Стара планина 5, срещу
Николаос Теофилос Пападопулос, Дупница, ул.
Гео Милев 12; Нели Ангелова Пападопулу, Дупница, ул. Гео Милев 12.
Второ търговско отделение, 001057/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
253/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Борис Стоянов Желев чрез адвокат
Радомир Доросиев, София, бул. Витоша 1А, ет.
3, кантора 313, срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, София, ул. Цар Симеон 330; Тинка
Кирилова Желева чрез адвокат Мирослав Цветков Цветков, София, ул. 20-и април 10, партер.
Второ търговско отделение, 000025/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
298/2009 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Агенция за следприватизационен контрол, София, бул. Г. М. Димитров
52 А, срещу ЕТ Веска Илийчева Дилова с фирма
„Импекс – Илия Илиев – Веска Дилова“ чрез
адвокат Любомир Иванов Новиков, София, ул.
Елемаг 17, бл. 308, ап. 45; Любомир Илиев Илиев
чрез адвокат Любомир Иванов Новиков, София,
ул. Елемаг 17, бл. 308, ап. 45.
Второ търговско отделение, 000092/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1135/2009 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Мегатрон холдинг груп“ – АД, София,
бул. Сливница 429; „Мегатрон холдинг груп“ – АД,
чрез адвокат Диян Станчев, София, ул. Хаджи
Димитър 15, срещу ЗАД „Армеец“ – АД, София,
ул. Стефан Караджа 2.
Второ търговско отделение, 000030/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1249/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Чавдар Иванов Гендов чрез адвокат
Гено Георгиев Василев, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 3, офис 18, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД,
София, кв. Красно село, бул. Цар Борис ІІІ № 41.
Второ търговско отделение, 000039/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2769/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Сити Флетс“ – ООД, София, ул.
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Шипка 23 А; „Сити Флетс“ – ООД, чрез адвокат
Доросиев, София, бул. Витоша 1 А, срещу „ЧЕЗ
Електро България – АД, София, ул. Раковски 140.
Второ търговско отделение, 000136/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2047/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Марж“ – ООД, Пловдив, чрез адвокат
Таня Дабижева, Пловдив, ул. Райко Даскалов 63,
ет. 2, срещу Веско Ганчев Коритарев чрез адвокат
Даниела Кърджалийска, Пловдив, ул. Четвърти
януари 28, ет. 3, офис 13.
НА 17.11.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000259/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 514/2009 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Районно управление „Социално
осигуряване“ – Хасково, ул. Георги Кирков 30,
срещу Марийка Иванова Ганева, Димитровград,
бул. Христо Ботев 30; „Тонус – Ес“ – ЕООД, Димитровград, бул. Димитър Благоев 17.
Трето гражданско отделение, 000290/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
550/2009 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Илмие Мустафа Юсеин чрез адвокат
С. Джабирова, София, ул. Ангел Кънчев 29, вх. Б,
срещу „Алайънс Уан Тъбако България“ – ЕООД,
чрез адвокат М. Цветков, Хасково, ул. Преслав
24; „Хасково – Табак“ – АД (в ликвидация), Хасково, бул. Васил Левски 4.
Трето гражданско отделение, 000437/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
502/2009 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Общинско предприятие „Охрана“,
Кюстендил, ул. Демокрация 44Б, срещу Даниел
Иванов Балтийски, Кюстендил, ул. Осоговска 25А.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 000305/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
965/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Надежда Стоянова Костадинова,
гр. Сандански, ул. Чудомир Кантарджиев 25;
Любомир Илиев Костадинов, гр. Сандански, ул.
Чудомир Кантарджиев 25; Емилия Илиева Осева, гр. Сандански, ул. Чудомир Кантарджиев 25,
срещу Лидия Иванова Чолакова, гр. Сандански,
ул. Синчец 2 А; Иван Симеонов Чолаков, гр.
Сандански, ул. Синчец 2 А.
Четвърто гражданско отделение, 000776/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 810/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Министерство на здравеопазването,
София, пл. Св. София 5, срещу Маргарита Илиева Коцева-Денчева, Велико Търново, ул. Камен
Зидаров 18, и трето лице Диспансер по психични
болести, Велико Търново, ул. Бузлуджа 1.
Четвърто гражданско отделение, 000879/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 315/2008 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от ЕТ Румен Атанасов Попов с фирма
ЕТ „Р – Топ Румен Попов“, Варна, чрез адвокат
Кремена Маринова, Варна, ул. Драгоман 43, срещу
Община Варна, и трето лице Христо Йорданов
Кирчев, Варна, ул. Арх. Петко Момчилов/М.
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Фрунзе, бл. 9, вх. 2, ет. 3, ап. 11, и контролираща
страна Върховна касационна прокуратура, София,
бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 001616/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 4406/2003 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Елена Боянова Александрова,
София, ж.к. Люлин, бл. 911, вх. Д, ет. 2, ап. 91,
срещу Георги Такев Гоцев, София, ул. Суходолска
2, бл. 14, вх. 1, ет. 2, ап. 4; Валентина Стоянова
Алексова чрез адвокат Боева, София, ТД, ет. 1,
кантора 106; Петър Славчев Алексов чрез адвокат
Боева, София, ТД, ет. 1, кантора 106.
Четвърто гражданско отделение, 001783/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 228/2009 по описа на Окръжен съд Ямбол,
подадена от Иван Ангелов Благоев чрез адвокат
Петър Начков, съдебен адрес: Сливен, ул. Г. С.
Раковски 1, ет. 1, офис 1, срещу Ангелина Костадинова Благоева, Ямбол, ж.к. Васил Левски,
бл. 5, вх. В, ап. 3.
НА 18.11.2010 ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 005371/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
302/2008 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Стоян Асенов Иванов, Кюстендил,
кв. Изток, ул. Порой 10, срещу Василка Йосифова
Кантарджиева, Кюстендил, ул. Света Мина 8.
Първо гражданско отделение, 000152/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 961/2007 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Данка Иванова Манова чрез адвокат
Сидерова, София, ул. Стефан Караджа 17, срещу
Славка Тотева Добрева, Добрич, ж.к. Дружба,
бл. 9, ап. 27; Никола Тотев Петков, Добрич, ж.к.
Дружба, бл. 9, ап. 27; Стойчо Иванов Стойчев
чрез адвокат Мирчев, Добрич, бул. Добруджа 9 А;
Никола Дойчев Станчев, Варна, кв. Владиславово,
бл. 14, ап. 41; Румен Стойчев Станчев, Варна, кв.
Владиславово, бл. 14, ап. 41; Маринка Николова Иванова чрез адвокат Мирчев, Добрич, бул.
Добруджа 9 А; Иван Йонков Станчев, Добрич,
ул. Росица 16; Никола Йонков Станчев, добрич,
ж.к. Дружба ет. 13, ап. 61.
Първо гражданско отделение, 001163/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
29/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Общинска служба „Земеделие и гори“,
гр. Тервел, област Добрич, срещу Елена Христова
Мацанова, Варна, ж.к. Младост, бл. 151, вх. 3,
ап. 66, и контролираща страна Община Тервел,
област Добрич.
Първо гражданско отделение, 001221/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
979/2008 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Юлита Иванова Генкова, София, ул.
Галичица 30А, срещу Димитър Лазаров Кантарджиев, Велико Търново, ул. Баба Мота 6, ет. 5, ап.
19; Мария Лазарова Кантараджиева-Василева чрез
адвокат Пчелбинска, Варна, ул. Дрин 28; Вихра
Димитрова Хаджиганчева чрез адвокат Русанов,
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Павликени, пл. Свобода 24; Вихра Димитрова
Хаджиганчева чрез адвокат Медникаров, Велико
Търново, ул. Цанко Церковски 39.
Първо гражданско отделение, 001320/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
925/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Мустафа Усаинов Кьосев, с. Юруково, община Якоруда, срещу ОС „Земеделие и
гори“ – гр. Белица; Община Белица, гр. Белица.
Първо гражданско отделение, 000001/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3317/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Еленка Димитрова Бахчеванска,
Пловдив, ул. Д. Хаджидимов 7, бл. 110 Б, ет. 4,
ап. 10; Димитър Томов Генков, с. Рогош, област
Пловдив; Георги Томов Георгиев, с. Рогош, област
Пловдив; Вида Димитрова Давидова, София,
ж.к. Люлин, бл. 983, вх. Г, ет. 2, ап. 36; Неда Димитрова Шулмарова, с. Рогош, област Пловдив;
Тошо Петков Шумаров, с. Рогош, област Пловдив; Атанаска Петкова Колева, с. Рогош, област
Пловдив; Никола (Кольо) Запрянов Тошев, с.
Стряма, област Пловдив; Цветанка Николова
Николова, Пловдив, ул. Лазар Маринчешки 1, ет.
4, ап. 11, срещу Иван Ангелов Кисов чрез адвокат
Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2;
Запрян Николов Тошев, Пловдив, ул. Фредерик
Жолио-Кюри 32, и трето лице Илиян Стефанов
Стефанов чрез сл. защитник Славчо Първанов,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, партер; Рангел
Атанасов Сарийски, гр. Съединение, ул. Шести
септември 44.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000548/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1160/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Венка Иванова Еремиева, Кюстендил, ул. Княз Александър Батенберг 21, ет. V,
ап. 17, блок Здравец, срещу Невена Александрова
Милчева-Тахова, София, ул. Борово 57, бл. 1, вх.
А, ап. 6.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000121/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 619/2009 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от ЕТ „Теди – Татяна Младенова“ чрез
адвокат Илиана Димитрова, Плевен, ул. Бъкстон
5, кантора 25; ЕТ „Теди – Татяна Младенова“,
Плевен, ж.к. Дружба, бл. 428, вх. А, ет. 2, ап. 5,
срещу Агенция по заетостта, София, бул. Княз
Дондуков 3.
Трето гражданско отделение, 000403/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
679/2009 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от „Водоснабдяване“ – ЕООД, гр. Брезник,
ул. Александър Филипов 62, срещу Петрана Райкова Стойчева, гр. Брезник, ул. Ангел Коцелянов
45; Петър Александров Стойчев, действащ със
съгласието на своята майка Петрана Райкова
Стойчева, гр. Брезник, ул. Ангел Коцелянов 45.
Трето гражданско отделение, 000432/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1035/2009 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от „БДЖ – Тягов подвижен състав
(Локомотиви)“ – ЕООД, чрез адвокат Мария
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Стоянова, Горна Оряховица, ул. Отец Паисий
Хилендарски 11, срещу Георги Иванов Генов,
Плевен, ул. Георги Бенковски 49, ет. 6, ап. 16.
Трето гражданско отделение, 000448/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
591/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Мордехай (Марко) Леон Семо чрез
адвокат М. Манчев, Пазарджик, ул. Цар Самуил 28, кантора 21; Матилда Моли Резник чрез
адвокат М. Манчев, Пазарджик, ул. Цар Самуил
28, кантора 21, срещу Областен управител на
област Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 2; Община,
Пазарджик, бул. България 2; Министерство на
здравеопазването, София, пл. Света Неделя 5, и
страна Върховна касационна прокуратура, София,
бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 000847/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 794/2008 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от Иванка Петрова Йорданова чрез
адвокат Веселка Радева, Русе, пл. Хан Кубрат 1,
комплекс Балкан, ет. 1, стая 102; Йордан Илиев
Йорданов чрез адвокат Веселка Радева, Русе, пл.
Хан Кубрат 1, комплекс Балкан, ет. 1, стая 102,
срещу Светла Симеонова Георгиева чрез адвокат
Пламен Маринов, Русе, ул. Райко Даскалов 16.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 001335/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 87/2009 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Йоланта Костадинова Йовчева,
Шумен, ул. Трети март 3; Йоланта Костадинова
Йовчева чрез адвокат Елена Костадинова Каравасилева, Варна, област Варна, бул. Мария-Луиза
4, ет. 2; Иван Баев Йовчев, Шумен, ул. Трети
март 3; Иван Баев Йовчев чрез адвокат Елена
Костадинова Каравасилева, Варна, бул. МарияЛуиза 4, ет. 2, срещу ЕТ „Иван Баев“, Шумен,
ж.к. Дивдядово, ул. Трети март 3; Комисия за
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност – Териториална дирекция – Варна,
ул. Алеко Константинов 17, ет. 1 (вход от ул.
Баба Тонка), и контролираща страна Върховна
касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 001573/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 468/2009 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от Иван Стефанов Недев, с. Борисово, област Русе, ул. Беласица 2, срещу Мехмед
Юсеинов Бюлюкбашиев, гр. Сливо поле, област
Русе, ул. Воден 7А.
Четвърто гражданско отделение, 001681/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3411/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Иванка Димитрова Илиева,
София, ул. Хайдушко изворче, бл. 40, ап. 46;
Иванка Димитрова Илиева чрез адвокат Радко
Цветанов Стоименов, съдебен адрес София, ул.
Шейново 20, срещу Университет за национално
и световно стопанство, София, Студентски град
„Христо Ботев“, бул. 8 декември.
НА 22.11.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000144/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
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дело 1405/2007 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Христо Василев Илиев, София,
ул. Иречек 10 В; Йорданка Тодорова Хаджиева,
София, ул. Иречек 10 В; Теодор Христов Василев
чрез адвокат Бойко Братанов, София, ул. Славянска 35, ет. 2, срещу Стоян Мирков Мирков чрез
адвокат Екатерина Иванова, София, ул. Алабин
42, ет. 1 – съдебен адрес; Анастасия Денева Миркова чрез адвокат Екатерина Иванова, София, ул.
Алабин 42, ет. 1 – съдебен дарес; Мирко Георгиев
Мирков чрез адвокат Екатерина Иванова, София,
ул. Алабин 42, ет. 1 – съдебен адрес; Параскева
Владимирова Кучева чрез адвокат Екатерина
Иванова, София, ул. Алабин 42, ет. 1 – съдебен
адрес; Иво Владимиров Цеков чрез адвокат
Екатерина Иванова, София, ул. Алабин 42, ет. 1;
Йорданка Тодорова Хаджиева, София, ул. Иречек
10 В; Теодор Христов Василев чрез адвокат Бойко
Братанов, София, ул. Славянска 35, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 001578/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
678/2008 по описа на Окръжен съд София, подадена от Славка Василева Йонова чрез адвокат
Маргарита Кърпачева, Ботевград, бул. България
1; Станка Иванова Василева чрез адвокат Маргарита Кърпачева, Ботевград, бул. България 1;
Цветелина Василева Иванова чрез адвокат Маргарита Кърпачева, Ботевград, бул. България 1;
Иван Василев Николов чрез адвокат Маргарита
Кърпачева, Ботевград, бул. България 1; Христо
Николов Василев чрез адвокат Маргарита Кърпачева, Ботевград, бул. България 1; Бончо Николов
Василев чрез адвокат Маргарита Кърпачева, Ботевград, бул. България 1; Васил Маринов Петков
чрез адвокат Маргарита Кърпачева, Ботевград,
бул. България 1; Марияна Йорданова Йорданова
чрез адвокат Маргарита Кърпачева, Ботевград,
бул. България 1; Ганчо Василев Кошински чрез
адвокат Маргарита Кърпачева, Ботевград, бул.
България 1, срещу Мария Георгиева Йорданова
чрез адвокат Василка Блескова, гр. Етрополе,
кв. 90, бл. 1, вх. 1, ет. 1 – съдебен адрес; Георги
Бончев Ников чрез адвокат Василка Блескова,
гр. Етрополе, кв. 90, бл. 1, вх. 1, ет. 1 – съдебен
адрес; Маргарита Георгиева Никова чрез адвокат Василка Блескова, гр. Етрополе, кв. 90, бл.
1, вх. 1, ет. 1 – съдебен адрес; Мария Цветкова
Ненчева, София, бул. Витоша 62, вх. Б, ет. 1, ап.
2; Цеца Стефанова Станева, Правец, бул. Трети
март 41; Станчо Стефанов Станев, София, ж.к.
Хаджи Димитър, бл. 25, вх. Б, ап. 70; Виолета
Иванова Цанова, Правец, бул. Трети март, бл. 6,
вх. В, ет. 3; Цветан Иванов Машовски, Правец,
бул. Трети март, бл. 6, вх. В, ет. 3; Васил Бончев
Ников чрез адвокат Василка Блескова, гр. Етрополе, кв. 90, бл. 1, вх. 1, ет. 1 – съдебен адрес;
Цанка Василева Димитрова, с. Разлив, община
Правец; Васил Василев Кошински, Правец, ул.
Васил Левски 79.
Първо гражданско отделение, 001604/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
261/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Мирчо Йорданов Мирчев чрез адвокат Мартина Петрова, Варна, ул. Професор Константин
Иречек 6 (партер) – съдебен адрес, срещу Петрана
Йорданова Василева чрез адвокат Снежана Гочева, гр. Вълчи дол, ул. Христо Смирненски 23;
Паунка Димова Станева, гр. Суворово, ул. Рила
2; Мирослав Йорданов Мирчев, гр. Суворово, ул.
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Райна Княгиня 1; Марийка Ангелова Мирчева
чрез адвокат Росен Димитров, Варна, ул. Генерал
Радко Димитриев 53, вх. Г, партер; Йордан Радков
Йорданов, с. Въглен, община Аксаково; Ангел
Радков Йорданов, с. Въглен, община Аксаково;
Теодора Радкова Йорданова, с. Въглен, община
Аксаково.
Първо гражданско отделение, 001671/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1557/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Иринка Стоянова Стратиева, Варна,
ул. Люляк 4; Стефан Николов Стратиев, Варна,
ул. Люляк 4; Тодор Стоянов Тодоров, Варна, ул.
Люляк 4; Митка Йорданова Тодорова, Варна, ул.
Люляк 4, срещу Миглена Атанасова Кръстева
чрез адвокат Стоян Киров, Варна, бул. Владислав
Варненчик 55, ет. 3 – съдебен адрес; Звезделина
Атанасова Христова чрез адвокат Стоян Киров,
Варна, бул. Владислав Варненчик 55, ет. 3 – съдебен адрес; Станислав Иванов Колев чрез адвокат
Стоян Киров, Варна, бул. Владислав Варненчик
55, ет. 3 – съдебен адрес; Валентин Иванов
Колев чрез адвокат Стоян Киров, Варна, бул.
Владислав Варненчик 55, ет. 3 – съдебен адрес;
Недялка Иванова Атанасова чрез адвокат Стоян
Киров, Варна, бул. Владислав Варненчик 55, ет.
3 – съдебен адрес.
Първо гражданско отделение, 000155/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2540/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Десислава Щерева чрез адвокат Христо
Недялков, София, ул. Искър 11, ет. 2 – съдебен
адрес; Николина Щерева чрез адвокат Христо Недялков, София, ул. Искър 11, ет. 2 – съдебен адрес
срещу Михаела Любенова Георгиева чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3 – съдебен адрес; Богдана Владимирова
Ромнаска чрез адвокат Катерина Михайловска,
София, ул. Света София 8, ет. 3 – съдебен адрес;
Екатерина Бончева Шанова чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света София 8, ет.
3 – съдебен адрес; Елена Любомирова Ангелова
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Света София 8, ет. 3 – съдебен адрес; Никола
Иванов Алексиев чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3 – съдебен
адрес; Лилия Николова Алексиева-Шанова чрез
адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света
София 8, ет. 3 – съдебен адрес; ТПК „Димитър
Благоев“, София, ул. Княз Борис Първи 85, ет. 1.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 001957/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
87/2009 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Йордан Борисов Йончев, гр. Дупница,
ул. Бенковска 3, ет. 2; Цветанка Йорданова Йончева, гр. Дупница, ул. Бенковска 3, ет. 2; Веселин
Йорданов Йончев, гр. Дупница, ул. Бенковска 3,
ет. 2, срещу „Еврошуз“ – ООД, клон Дупница,
чрез адвокат Красимир Руев, Кюстендил, ул.
Неофит Рилски 4.
Трето гражданско отделение, 000020/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1036/2009 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Юри Иванов Инджов, София,
ж.к. Младост 3, бл. 373, вх. Ж, срещу Българска

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

федерация по спортна акробатика чрез адвокат
Александър Манолов, София, ул. Неразделни
16 – адвокат къща.
Трето гражданско отделение, 000028/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
777/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Вера Атанасова Клисурска, Пазарджик, ул. Черноризец Храбър 1, ап. 9, срещу
Община, Пазарджик, бул. България 2.
Трето гражданско отделение, 000339/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
274/2009 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност – Териториална
дирекция, Варна, ул. Алеко Константинов 17,
ет. 1, срещу Петко Рачев Петков, Варна, ул. Гео
Милев, бл. 83, ет. 15, ап. 74; Кръстинка Христова
Петкова, Варна, ул. Гео Милев, бл. 83, ет. 15, ап.
74; Наталия Петкова Енева, Шабла, ул. Добруджа
7, вх. А, ет. 3, ап. 11; Ивелин Георгиев Радев,
Варна, ул. Антон Франгя 44, и контролираща
страна Върховна касационна прокуратура, София,
бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 000449/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2218/2009 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Пристанище Варна“ – ЕАД, Варна,
пл. Славейков 1, срещу Йордан Тончев Георгиев,
Варна, ж.к. Владиславово, бл. 219, вх. 4, ап. 98.
Трето гражданско отделение, 000545/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3269/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Огнян Петров Даскалов чрез адвокат Бисера Печева, Пловдив, ул. Йоаким Груев
38, срещу „Кингс Табако“ – ЕАД, Пловдив, ул.
Авксентий Велешки 23.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 001713/2009
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 372/2009 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Радка Койчева Генчева,
Пловдив, ул. Митрополит Панарет 41, срещу
Иван Койчев Желев, Пловдив, ул. Митрополит
Панарет 41, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 001371/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 79/2009 по описа на Окръжен съд София,
подадена от Митко Цаков Митков, с. Трудовец,
област София, срещу Пена Микова Христова, с.
Скравена, област София.
Четвърто гражданско отделение, 001523/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2287/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Банка ДСК“ – ЕАД, София,
ул. Московска 19, срещу Цветанка Стоядинова
Иванова, София, ж.к. Младост 1, бл. 13, ап. 105.
Четвърто гражданско отделение, 001606/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3499/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Елица Руменова Костова, София, ул. В. Кирков 33; Елица Руменова Костова
чрез адвокат Огнян Антонов Станков, София,
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ул. Гурко 49а, срещу Университет за национално
и световно стопанство, София, Студентски град,
ул. Осми декември.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 001127/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
60/2009 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „МБАЛ – Айтос“ – ЕООД, Айтос,
с управител Гюлнар Хабил чрез адвокат Елена
Бакалова, София, ул. Княз Борис Първи 162, срещу
Янко Пенев Балев, Айтос, ул. Христо Ботев 18,
вх. А; Янко Пенев Балев чрез адвокат Светлана
Янушева, Бургас, адвокатски колектив.
Първо търговско отделение, 000028/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
172/2009 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Ализа Родед, съдружник в „Шалом – Папи – Ково“ – ООД, чрез адвокат Емил
Николов, София, ул. Солунска 45, срещу „Шалом – Папи – Ково“ – ООД, с управител Юлия
Димит рова Пелишева-Гавазова, Сливен, ул.
Неофит Бозвели 26, ет. 2, и трето лице Юлия Димитрова Пелишева-Гавазова, Сливен, ул. Неофит
Бозвели 26, ет. 2; Милена Димитрова ПелишеваСаллакова, Сливен, ул. Неофит Бозвели 26, ет. 1.
Първо търговско отделение, 000142/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2567/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Викком – ММ“ – ЕООД, с управител
Виола Маринова Маринова, София, бул. Черни
връх 1 – 3, ет. 5; „Викком – ММ“ – ЕООД, с управител Виола Маринова Маринова чрез адвокат
Милена Железарова, София, бул. Македония 17,
ет. 3, ап. 16, срещу Мария Николаева Кауфман,
София, ж.к. Зона Б-19, бл. 12 – 14, вх. А, ет. 21;
Росица Николаева Кауфман, София, ж.к. Зона
Б-19, бл. 12 – 14, вх. А, ет. 21; Росица Николаева
Кауфман чрез адвокат Емануил Йорданов, София,
ул. Цар Асен 3, ет. 2; Мария Николаева Кауфман
чрез адвокат Емануил Йорданов, София, ул. Цар
Асен 3, ет. 2.
Първо търговско отделение, 000262/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
312/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от ЕТ Стоян Димитров Стоянов с фирма „Колорит – Стоян Стоянов“ чрез адвокат Желимир
Ялнъзов, Варна, ул. Граф Игнатиев 17, срещу ЕТ
Искрен Даков с фирма „Технометалбилд – Искрен
Даков“, Бургас, ул. Цар Симеон 62; ЕТ Искрен
Даков с фирма „Технометалбилд – Искрен Даков“,
Бургас, ул. Михаил Герджиков 10, ет. 1.
НА 23.11.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 002006/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
154/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Лиляна Борисова Крачанова, Разлог,
ж.к. Саровица, бл. 8, ап. 6, срещу Благо Николов
Сакарев, Добринище, ул. Христо Смирненски
3; Магдалена Николова Мацина, Добринище,
ул. Десилица 2; Величка Николова Сакарева,
Добринище, община Банско; Никола Борисов
Сакарев, Добринище, община Банско; Теменужка
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Борисова Бахчеванска, София, ул. Ами Буе 57, ет.
4, ап. 10; Светла Борисова Гундева, Добринище,
община Банско.
Първо гражданско отделение, 000132/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 517/2009 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от „Фарма – сис“ – ООД, чрез адвокат
Гаврилова, Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов
5, кантора 8, срещу Диян Петров Георгиев чрез
адвокат Друмева, Добрич, ул. Д-р Иван Пенаков 16.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 001947/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3792/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от ДП „Транспортно строителство и
възстановяване“, София, кв. Илиянци, ул. Кирил
Благоев 14, срещу Йордан Георгиев Ганев, София,
ж.к. Христо Смирненски, бл. 2, вх. Б, ет. 7, ап. 38.
Трето гражданско отделение, 000094/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2490/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Иван Василев Бенчев, София,
ж.к. Обеля 1, бл. 106, вх. А, ап. 11, срещу Нина
Георгиева Тодорова, София, ж.к. Обеля 2, бл.
119, вх. Г, ап. 69.
Трето гражданско отделение, 000127/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Агенция „Митници“, София, ул. Г. С.
Раковски 47, срещу Благомир Борисов Благоев,
Монтана, ул. Цар Борис Трети 16.
Трето гражданско отделение, 000143/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
438/2009 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от Кирил Захариев Хараламбов чрез адвокат Милена, Видин, АК, срещу „Видахим“ – АД, Видин.
Трето гражданско отделение, 000181/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1696/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от Министерство на земеделието и храните,
София, ул. Христо Ботев 55, срещу Нанчо Николов Видев чрез адвокат Георги Минчев, София,
ул. Позитано 8, ет. 4, кантора 5; Министерство
на регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19.
Трето гражданско отделение, 000278/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
639/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Димитър Тодоров Николов, с. Победа,
община Добрич, срещу ПК „Зора“, Добрич, ул.
Отец Паисий 15.
НА 24.11.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 001811/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
467/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Благой Альошов Узунов чрез адвокат В. Карабойчев, Пазарджик, ул. Цар Самуил
28, кантора 13; Нина Альошова Дидрова чрез
адвокат В. Карабойчев, Пазарджик, ул. Цар Самуил 28, кантора 13; Сийка Альошова Павлова
чрез адвокат В. Карабойчев, Пазарджик, ул. Цар
Самуил 28, кантора 13, срещу Румен Альошов
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Узунов, Велинград, ул. Никола Вапцаров 78;
Мая Демирова Узунова, Велинград, ул. Никола
Вапцаров 78.
Трето гражданско отделение, 000347/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1838/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Борислав Емилов Павлов, София,
бул. Витоша 126, ет. 5, ап. 10, срещу Министерство на труда и социалната политика, София,
ул. Триадица 2.
Трето гражданско отделение, 000360/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1709/2009 по описа на Апелативен съд София, подадена от Министерство на правосъдието – Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“, София,
бул. Ген. Столетов 21, сектор „ПОЧР“, срещу
Иван Николов Милев чрез адвокат Е. Петрова,
София, ул. Алабин 33, вх. А, ет. 4, кантора 436;
Йона Войнова Милева чрез адвокат Е. Петрова,
София, ул. Алабин 33, вх. А, ет. 4, кантора 436;
Министерство на вътрешните работи, София, ул.
Шести септември 29.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 000029/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
461/2009 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Тодор Савов Савов, Приморско, ул. Трети март 20, срещу „Антоми“ – ООД,
Велико Търново, ул. Плиска 3, вх. А, ет. 4, ап. 8;
„Омега стил“ – ООД, Велико Търново, ул. Плиска
3, вх. А, ет. 4, ап. 8.
Второ търговско отделение, 000087/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
717/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Витоша 95“ – ЕООД, София, ж.к. Гоце
Делчев, бл. 261, офис сграда до вход А, срещу Надка
Александрова Николова чрез адвокат Веселин
Ненов, София, бул. Александър Стамболийски
47, ет. 4, ап. 12; Орлин Николов Георгиев чрез
адвокат Веселин Ненов, София, бул. Александър
Стамболийски 47, ет. 4, ап. 12; Аврора Николова
Атанасова чрез адвокат Веселин Ненов, София,
бул. Александър Стамболийски 47, ет. 4, ап. 12.
Второ търговско отделение, 000129/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
850/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Хасковска търговско-промишлена
палата, Хасково, бул. Раковски 9, ет. 2, срещу
Ганка Янева Кольовска, София, бул. Климент
Охридски 1а, офис 2, ап. 7.
Второ търговско отделение, 000190/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1506/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иван Димитров Иванов, София, ж.к.
Белите брези, бл. 13, вх. А, ап. 41; Иван Димитров
Иванов чрез адвокат Роберта Кирчева, София,
ул. Панайот Волов 8, срещу Застрахователно
и презастрахователно акционерно дружество
„Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа 2,
и трето лице Международна застрахователна
компания „Европа“ – АД (в несъстоятелност),
със синдик Розалина Градинарова, София, ул.
Узунджовска 16, ет. 3.
Второ търговско отделение, 000196/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
541/2009 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от „М – Трейдинг“ – ЕООД, Шумен, бул.
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Плиска 36, срещу Тодорка Колева Каменовска
чрез адвокат Борислав Борисов, Шумен, ул. Добри
Войников 9 – 13, ет. 3, кантора 32; Илия Петков
Илиев чрез адвокат Борислав Борисов, Шумен,
ул. Добри Войников 9 – 13, ет. 3, кантора 32.
Второ търговско отделение, 000509/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1106/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Каучук – 97“ – АД, Пазарджик, ул.
Хаджи Рашко Хаджиилиев 44, ет. 2; Иван Гаврилов Славков, Пазарджик, ул. Дойран 2.
Второ търговско отделение, 000585/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1268/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „УДГ – груп“ – ООД, София, ж.к. Надежда, бл. 332, вх. Е, ап. 133; „УДГ – груп“ – ООД,
чрез адвокат Гоцева, София, ул. Позитано 9, бл. 2,
вх А, ет. 5, офис 18, срещу „Рико консулт“ – ЕООД,
Смолян, бул. България 15.
Второ търговско отделение, 000777/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
66/2009 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Погледец – Лесинвест“ – ЕООД, Разлог,
ул. Изворите 73; „Погледец – Лесинвест“ – ЕООД,
чрез адвокат Гергана Янчева, Благоевград, ул. В.
Мечкуевски 34, срещу Агенция за следприватизационен контрол, София, бул. Г. М. Димитров 52А.
Второ търговско отделение, 000244/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
352/2008 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Агенция за следприватизационен
контрол, София, бул. Г. М. Димитров 52 А, срещу
„Липа 98“ – АД, Велинград, ул. Дойран 9.
НА 25.11.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 001150/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
84/2009 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Община Свиленград, бул. България 32,
срещу Стоян Петев Тодев, Хасково, бул. Съединение 41, вх. А, ет. 2, ап. 2; Петьо Стоянов Петев,
Хасково, бул. Съединение 41, вх. А, ет. 2, ап. 5;
Димчо Стоянов Петев чрез Стоян Тодев, Хасково,
бул. Съединение 41, вх. А, ет. 2, ап. 5; Ана Борисова Юрукова чрез Стоян Тодев, Хасково, бул.
Съединение 41, вх. А, ет. 2, ап. 5; Вълко Панов
Славов чрез Стоян Тодев, Хасково, бул. Съединение 41, ет. 2, ап. 5; Павлин Вълков Панов чрез
Стоян Тодев, Хасково, бул. Съединение 41, вх. А,
ет. 2, ап. 5; Здравка Харалампиева Николова чрез
Стоян Тодев, Хасково, бул. Съединение 41, вх. А,
ет. 2, ап. 5; Александър Хараламапиев Миленков
чрез Стоян Тодев, Хасково, бул. Съединение 41,
вх. А, ет. 2, ап. 5; Митка Вълкова Узунова чрез
Стоян Тодев, Хасково, бул. Съединение 41, вх. А,
ет. 2, ап. 5; Мария Борисова Гъркова-Тосунова
чрез Стоян Тодев, Хасково, бул. Съединение 41,
вх. А, ет. 2, ап. 5.
Първо гражданско отделение, 001287/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1121/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Иван Благоев Драгостинов чрез адвокат Беркова, София, ул. Лавеле 32, ет. 1, к. 5,
срещу Мария Николова Вълчева-Палатова, София,
ул. Гладстон 59 Б; Лазар Димитров Хадживълчев,
София, ул. Гладстон 59 вх. А, ет. 1.
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Първо гражданско отделение, 001300/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 733/2008 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Общинска служба по земеделие – Павликени, чрез младши юрисконсулт
Диана Кунева, Велико Търново, бул. България
25, срещу Рилка Николаева Апостолова чрез
адвокат Светла Цветанова, София, бул. Васил
Левски 48 – съдебен адрес; Община Павликени.
Първо гражданско отделение, 001401/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2670/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Деспина Симеонова Николова чрез
адвокат Славов, Варна, ул. Радко Димитриев 7,
ет. 5, офис 1; Колю Василев Калев чрез адвокат
Славов, Варна, ул. Радко Димитриев 7, ет. 5, офис
1; Симеон Василев Калев чрез адвокат Славов,
Варна, ул. Радко Димитриев 7, ет. 5, офис 1, срещу
Община Варна, бул. Осми Приморски полк 43;
Общинска служба „Земеделие“, Варна, бул. Осми
Приморски полк 110.
Първо гражданско отделение, 001497/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 456/2005 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от сдружение с нестопанска цел
„Български Червен кръст“, София, бул. Джеймс
Баучер 76, срещу Алексантдър Монев Петков,
Варна, ул. Славянска 22, ет. 2; Илияна Григорова Маджунова-Монева, Варна, ул. Славянска
22, ет. 2; Павлина Стефанова Станкова, Варна,
бул. Княз Борис Първи 59 А, ет. 2; Екатерина
Иванова Митева, Варна, бул. Цар Освободител
67, вх. 1, ап. 25; Митко Илиев Митев, Варна, бул.
Цар Освободител 67, вх. 2, ап. 25.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000640/2009 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1095/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Богомилка Иванова Димитрова
чрез адвокат Мая Цветковска със съдебен адрес
София, ул. Цар Самуил 48, ет. 3, ап. 8; Никола
Петров Димитров чрез адвокат Мая Цветковска
със съдебен адрес София, ул. Цар Самуил 48, ет.
3, ап. 8, срещу Държавна психиатрична болница
„Георги Кисьов“, гр. Раднево, област Стара Загора.
Трето гражданско отделение, 000119/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
211/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Петрол“ – АД, София, бул. Черни
връх 43, срещу Добрина Петрова Симова, София,
ж.к. Света Троица, бл. 174, вх. З, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 000525/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 576/2009 по описа на Окръжен съд Видин,
подадена от Антоанета Методиева Димитрова
чрез адвокат Анжела Милева със съдебен адрес
Видин, ул. Витоша 9, ет. 2; Паула Йорданова
Йончева, действаща чрез своята майка и законен
представител Антоанета Методиева Димитрова,
чрез адвокат Анжела Милева със съдебен адрес
Видин, ул. Витоша 9, ет. 2, срещу Йордан Стефанов Йончев, Видин, ул. Девети май 22.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 000497/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2467/2008 по описа на Софийски градски съд,
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подадена от Агенция за държавни вземания,
София, ул. Г. С. Раковски 47, срещу ЕТ Радослав
Иванов Николчев с фирма „Ахинора – 3 – Радослав Иванов Николчев“, София, ул. Подпоручик
Й. Тодоров 8.
Първо търговско отделение, 000012/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
712/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Ученически отдих и спорт“ – ЕАД, с
изпълнителен директор Сергей Миланов Миланов,
София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 5,
срещу „Пайонир Девелъпмънт“ – ЕООД, чрез
адвокат Мирослава Георгиева Шопова, София,
ул. Никола Вапцаров 35, офис 6А.
Първо търговско отделение, 000092/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
494/2009 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Марийка Георгиева Димитрова чрез адвокат Стоян Христов Петров,
Велико Търново, ул. Цар Освободител 1, ет. 4,
срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – АД, София,
с изпълнителен директор Недялко Чандъров
чрез авдокат Надежда Цонева Николова, Велико
Търново, ул. Цар Освободител 3.
НА 29.11.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 001164/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
861/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Бета Фест“ – ООД, представлявано
от Георги Атанасов Пипонков, София, ул. Илиянско шосе 8; „Бета Фест“ – ООД, чрез адвокат
Валентин Атанасов, София, ул. Алабин 48, срещу
„Биокомплект Инженеринг“ – ООД, представлявано от Петьо Михайлов Мутафчиев, чрез адвокат
Катя Викьова, София, ул. Тринадесети март 12.
Първо търговско отделение, 000027/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
413/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Балнеоложки комплекс Хисар“ – АД,
представлявано от Димитър Атанасов Георгиев,
Хисаря, ул. Генерал Гурко 1; „Балнеоложки комплекс Хисар“ – АД, представлявано от Димитър
Атанасов Георгиев, чрез адвокат Спас Василев,
Пловдив, ул. Митрополит Натанаил 20, срещу
Георги Тодоров Гергов чрез адвокат Николина
Кирилова, Пловдив, бул. Цар Борис Трети Обединител 37, адм. сграда, стая 47.
Първо търговско отделение, 000143/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
741/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от ЗД „Евро Инс“ – АД, чрез адвокат
Пламен Хаджийски, София, бул. Г. М. Димитров
16, срещу Цонка Ганчева Проданова чрез адвокат
Петя Цочева, Пловдив, ул. Р. Даскалов 48.
Първо търговско отделение, 000163/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1497/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Арт рикс“ – ЕООД, Софи я, ул.
Арсеналски 4; „Артрикс“ – ЕООД, чрез адвокати Радостина Константинова и Борис Ляков,
София, ул. Алабин 48, срещу „ЖМБ – 1“ – АД,
чрез адвокат Стефан Павлов, София, ул. Христо
Смирненски 32.
Първо търговско отделение, 000249/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
343/2009 по описа на Окръжен съд Хасково, по-
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дадена от „Далев и Ко“ – ООД, с управител Пею
Димитров Далев и адвокат Димитър Аврамов,
Хасково, ул. Драгоман 14, ет. 2, срещу Румен Василев Митев, Хасково, бул. Съединение 17, ет. 4,
ап. 11; Румен Василев Митев чрез адвокат Юрий
Манолов, Хасково, ул. Христо Ботев 1, офис 404.
НА 30.11.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 000243/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
331/2008 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Агенция за следприватизационен
контрол, София, бул. Г. М. Димитров 52А, срещу „Прамел инвест“ – АД, в ликвидация, чрез
адвокат Ивайло Николов Първанов, Варна, ул.
Цар Симеон Първи 6А.
Второ търговско отделение, 000558/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1134/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Пламен Димитров Соколов, София,
ж.к. Надежда 5, бл. 508, вх. В, ет. 7 ап. 66, срещу
„Дружба стъкласки заводи“ – АД, чрез адвокат
Бойко Рангелов с адрес, Пловдив, ул. Р. Даскалов
53; Агенция за приватизация, София, ул. Аксаков
29; „Гласинвест“ – АД, Кипър.
Второ търговско отделение, 000631/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от ЕТ Стоян Георгиев Сариев с фирма „Стоянстрой – Стоян Сариев“ чрез адвокат
Доротея Будакова с адрес, Пловдив, бул. Шести
септември 161, срещу Мирослав Милков Модев
чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Й.
Груев 38, ет. 2.
Второ търговско отделение, 000684/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
499/2008 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Шоп холдингс Лимитед“ – ООД,
чрез адвокат Георги Цветанов Леков със съдебен
адрес София, бул. Княз Дондуков 27, ет. 2, ап. 3;
„Леджънт“ – ООД, чрез адвокат Иван Николов
Ангелов със служебен адрес Варна, ул. Петър
Енчев 7.
Второ търговско отделение, 000841/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 733/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от „Туристическа компания
Предел“ – АД, чрез адвокат Милуш Бараков,
Благоевград, ул. Васил Левски 56, срещу Анелия
Анастасова Христова чрез адвокат Атанаска Богоева с адрес, Благоевград, ул. Ар. Костенцев 19;
Михаил Христов Христов, Разлог, ул. Места 4.
Второ търговско отделение, 000895/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1110/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от „Евростил“ – ООД, Перник, ул. Благой Гебрев, бл. 589, ет. 6, ап. 22, срещу Вихрен
Георгиев Матев, Перник, ул. Бенковска 2.
Второ търговско отделение, 000945/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
209/2009 по описа на Апелативен съд София, подадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ – АД, София,
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ул. Георги Бенковски 3, срещу Винка Стефанова
Григорова чрез адвокат Велин Чилингиров със
съдебен адрес София, ул. Баба Неделя 8, ап. 10.
Второ търговско отделение, 001020/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
683/2009 по описа на Апелативен съд София, подадена от Кирил Григоров Василев чрез адвокат
Кирил Илиев Николов, София, бул. Македония
12, ет. 3; Петра Димитрова Василева чрез адвокат
Кирил Илиев Николов, София, бул. Македония
12, ет. 3, срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – АД,
София, ул. Георги Раковски 3.
Второ търговско отделение, 000005/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
609/2009 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от „Топлофикация – Враца“ – ЕАД, Враца,
ул. Максим Горки 9, срещу Жанета Цветкова
Иванова, Враца, ул. Христанчо Матов 18А, и
трето лице „Топлоремонтстрой ТРС 94“ – ООД,
Враца, ул. Иванка Ботева 20, ет. 1.
Второ търговско отделение, 000074/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
70/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Върховна касационна прокуратура, София,
бул. Витоша 2, срещу „Гюнеш – 2004“ – ООД,
Пловдив, чрез адвокат Силвия Цветкова, София,
ул. Ив. Денкоглу 15Б, ет. 1.
Второ търговско отделение, 000124/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2505/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Иванка Тодорова Лескова чрез адвокат Снежана Христова Стефанова със служебен
адрес, Плвдив, ул. Хан Кубрат 2, ет. 3, срещу
„ЕВН България Топлофикация“ – ЕАД, Пловдив,
ул. Васил Левски 236.
Второ търговско отделение, 000324/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1596/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Интерстройпроект 90“ – ЕООД,
чрез адвокат Иво Веселинов Велчевски с адрес
София, ул. Хан Аспарух 66, ет. 1, ап. 2, срещу
държавата чрез Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Кирил
и Методий 17 – 19; „Дивисима“ – ООД, чрез адвокат Стоян Стоянов, София, бул. Драган Цанков
35, ет. 4, офис 10.
Второ търговско отделение, 000530/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
178/2010 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Н АП – Териториална дирекция,
Пловдив, срещу „Александър и синове“ – ЕООД,
със съдебен адрес Пазарджик, ул. Ал. Стамболийски 25, адвокатска кантора; „Вели тойс“ – ООД,
Велинград, ул. Иван Ушев 15.
7514
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Административният съд – Русе, 3-ти състав,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване на Решение № 917 на
Общинския съвет – Русе, прието с протокол № 45
от 17.06.2010 г., в частите по раздел II, т. 2 и 3,
раздел IV, т. 2, 3, 5 и 6 и раздел VI от него, по
което оспорване е образувано адм.д. № 349/2010,
насрочено за 10.11.2010 г. от 11,15 ч. Оспорваща
страна по делото е: ЕТ „Вени Травел – Венелина
Рачева“, със седалище и адрес на управление
пл. Дунав 1, бл. Етър, ет. 2, ап. 4, представляван
от Венелина Николаева Рачева.
7656
Районният съд – гр. Дулово, гражданска колегия, призовава Зикрие Мехмед Аптурамано, с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.11.2010 г. в
9,30 ч. като ответница по гр. д. № 410/2009, заведено
от Бедрия А. Мустафа, за делба. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7556
Районният съд – гр. Дулово, г ра ж данска
колегия, призовава Фатме Ахмед Аптураман, с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.ХІ.2010 г.
в 9,30 ч. като ответница по гр. д. № 410/2009,
заведено от Бедрия А. Мустафа, за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
7557
Районният съд – Монтана, призовава Лидия
Михайловна Орлова с последен известен адрес
гр. Железногорск, област Курска, Руска федерация, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 16.11.2010 г. в 9 ч. като ответница по гр. д.
№ 201/2010, заведено по чл. 49 СК. Ответницата
да посочи съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 1 ГПК.
7655
Радомирският районен съд, I състав, уведомява
Фернандо Отаньо Санчес, с неизвестен адрес,
ответник по гр.д. № 1022/2010, заведено от Анелия
Фернандо Отаньо, действаща със съгласието на
майка си Златка Методиева Огнянова, и от Златка Методиева Огнянова, действаща като майка
и законен представиетел на малолетния си син
Данаил Фернандов Санчес, с предмет чл. 150 СК,
да се яви в съда, за да получи препис от исковата молба съгласно чл. 131 ГПК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
7602
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