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София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на Републиката
 Указ № 242 за освобождаване на Петко Колев Дойков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Непал
 Указ № 243 за назначаване на Елеонора Димитрова Димитрова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия, и
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Непал със
седалище в Делхи, Република Индия

Министерство
на регионалното развитие
и благоустройството
2

2

Министерски съвет
 Постановление № 271 от 24 октомври 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
2
 Постановление № 272 от 25 октомври 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите
на общините за 2019 г. за финансово
осигуряване на дейности по националните програми „Заедно в грижата за ученика“, „Информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в
системата на предучилищното и училищното образование“ и „Иновации в
действие“, одобрени с Решение № 172
на Министерския съвет от 2019 г. за
одобряване на национални програми за
развитие на образованието
3
 Постановление № 273 от 25 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството
и дейността на Министерството на
вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския
съвет от 2014 г.
10

 Меморандум за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на
Република България и Министерството на местното самоуправление на
Република Северна Македония
10
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 3 от 2001 г. за водене
и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват
дейности по кадастъра
12
Патентно ведомство
на Република България
 Правилник за изменение на Устройствения правилник на Патентното
ведомство на Република България
14
Държавна агенция
„Национална сигурност“
 Наредба № I-4 от 22 октомври 2019 г.
за реда за обработване на лични данни в Държавна агенция „Национална
сигурност“
14
Национален съвет
по цени и реимбурсиране
на лекарствените продукти
 Наредба № 11 от 17 октомври 2019 г.
за приемане на фармако-терапевтично
ръководство по медицинска онкология 16
Върховен
административен съд
 Решение № 3988 от 19 март 2019 г.
по административно дело № 2519
от 2017 г.
17
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 242
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Петко Колев Дойков от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Непал.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 18 октомври 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
8219

УКАЗ № 243
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Елеонора Димитрова Димитрова – извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република Индия,
и за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Непал със седалище
в Делхи, Република Индия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 18 октомври 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
8220

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271
ОТ 24 ОКТОМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. в общ размер

17 128 000 лв. за изпълнение на следните
национални научни програми:
1. Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за
единен цифров пазар в науката, образованието
и сигурността“ (ИКТ в науката, образованието
и сигурността – ИКТвНОС);
2. Национална научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“
(ЕПЛЮС);
3. Национална научна програма „Опазване
на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“;
4. Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и
качество на живот“;
5. Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет
и обществено развитие“ (КИННПОР);
6. Национална научна програма „Електронно здравеопазване в България“ (е-здраве);
7. Национална научна програма „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството
в България“ (РЕПРОБИОТЕХ);
8. Национална научна програма „Разработване на методология за въвеждане на NAT
технология за диагностика на дарената кръв
в трансфузионната система на Република
България“;
9. Национална програма „Млади учени и
постдокторанти“;
10. Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологичноактивни
средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед).
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта на
равен достъп до качествено висше образование
и развитие на научния потенциал“, бюджетна
програма „Оценка и развитие на националния
научен потенциал за изграждане на устойчива
връзка образование-наука-бизнес като основа
за развитие на икономика, базирана на знанието“, по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с т. 1, букви „а“, „б“, „в“,
„г“, „д“, „е“, „ж“, „з“ и „л“ от Решение № 577
на Министерския съвет от 2018 г. и във връзка с т. 1 от Решение № 658 на Министерския
съвет от 2018 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8206

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272
ОТ 25 ОКТОМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2019 г. за финансово
осигуряване на дейности по националните програми „Заедно в грижата за ученика“, „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
в системата на предучилищното и училищното образование“ и „Иновации в действие“,
одобрени с Решение № 172 на Министерския
съвет от 2019 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 4 567 637 лв., разпределени
по бюджетите на общини за 2019 г. съгласно
приложението, за финансово осигуряване на
дейности по националните програми „Заедно в
грижата за ученика“, „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на
предучилищното и училищното образование“
и „Иновации в действие“, одобрени с Решение
№ 172 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на национални програми за развитие
на образованието.

ВЕСТНИК
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(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се
осигурят за сметка на намаляване на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно
и училищно образование. Учене през целия
живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния
бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на
намаляване на бюджетното взаимоотношение
на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени по централния бюджет,
включително по бюджетните взаимоотношения
на общините с централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от Закона за
публичните финанси и т. 3 от Решение № 172
на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на национални програми за развитие на
образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общини за 2019 г.
НП „Заедно
в грижата за
ученика“
Област/община

Модул 1

Модул 2

(в лв.)

(в лв.)

НП „Информационни и комуникационни НП „Инотехнологии (ИКТ) в системата на предвации в
училищното и училищното образование“ действие“
Модул 1
Средства за Средства за Изграждане/
електронен
дневник
(в лв.)

интернет и
свързаност
(в лв.)

доизграждане
на WiFi мрежи
(в лв.)

(в лв.)

Общо

(в лв.)

Област Благоевград
Банско
Белица

1 440

2 850

1 860

4 250

1 860

6 150
8 000

14 110
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НП „Заедно
в грижата за
ученика“

Област/община

Модул 1

Модул 2

860

476
2 564
520

1 720

1 760

1 640
307

3 440
5 176

900
664
1 740
1 720
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НП „Информационни и комуникационни НП „Инотехнологии (ИКТ) в системата на предвации в
училищното и училищното образование“ действие“
Модул 1
Средства за Средства за Изграждане/

електронен
дневник
(в лв.) (в лв.)
(в лв.)
3 047
2 480
11 300
5 794
9 700
4 450
900
6 050
4 350
1 224
7 550
5 900
2 700

Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
564
Якоруда
Област Бургас
Айтос
288
Бургас
26 599
Камено
Карнобат
4 792
Малко Търново
Несебър
Поморие
2 016
Приморско
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
504
Царево
Област Варна
Аврен
480
Аксаково
1 071
Белослав
1 452
Бяла
Варна
1 251
Ветрино
Вълчи дол
800
Девня
1 417
Долни чифлик
Дългопол
2 094
Провадия
Суворово
Област Велико Търново
Велико Търново
1 596
Горна Оряховица
5 769
Елена
1 320
Златарица
Лясковец
732
Павликени
1 776
Полски Тръмбеш
Свищов
2 974
Стражица
2 112
Сухиндол

ВЕСТНИК

3 750
2 850
5
45
1
6

интернет и доизграждане
свързаност на WiFi мрежи
(в лв.)
(в лв.)
5 460
14 000
4 020
15 100
2 460
360
5 280
15 279
3 120
4 020
29 898
4 020
6 950
1 020
360
1 620
14 600
1 560
8 000

950
100
550
250

2
17
1
2

500
350
550
000
500
750
3 150
1 850

2
3

6
7
1
14
3

1 400
4 800
2 850
650
36 800
900
2 850
900
3 150
2 400
750
17
9
3
1
2
4
2
6
4

250
300
500
400
200
800
500
550
900
650

6
1
1
1

740
660
260
460
300
920
780
660
180
860
620
920
720

1 800
1 980
1 560
600
17 560
360
1 560
660
2 580
2 160
3 480
1 260
7 120
3 900
1 560
900
960
1 980
1 020
2 700
2 160
300

106 984
7 994
6 248

8 000

8 000

8 000
8 000
89 831
8 000
15 980
6 950
8 000
22 350
14 600

13 698
7 300
8 000

(в лв.)

Общо

(в лв.)
36 287
34 614
6 910
1 260
26 609
7 470
42 692
16 870
3 720
360
21 394
12 410
9
198
10
20
9
14
2
28
5
2
13
2

454
907
804
270
300
420
866
210
180
360
370
574
570

3
15
13
1
147
1
13
3
19
7
12
10

680
851
862
250
202
260
210
717
767
404
830
010

51
38
6
2
4
22
3
21
18

756
745
380
300
792
918
520
264
892
950
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НП „Заедно
в грижата за
ученика“

Област/община

Област Видин
Белоградчик
Бойница
Брегово
Видин
Грамада
Димово
Кула
Макреш
Ново село
Ружинци
Чупрене
Област Враца
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Област Габрово
Габрово
Дряново
Севлиево
Трявна
Област Добрич
Балчик
Генерал Тошево
Добрич
Добричка
Каварна
Крушари
Тервел
Шабла
Област Кърджали
Ардино
Джебел
Кирково
Крумовград
Кърджали
Момчилград
Черноочене
Област Кюстендил
Бобов дол
Бобошево

Модул 1

Модул 2

(в лв.)

(в лв.)

6 558

464

240

880

електронен
дневник
(в лв.)

1 650
650
750
7 000
750
750
650
650

860
1 620
1 384

660
996
2 616

3 320
260

816
3 128

1 804

640
1 812

2 432

2
5
14
3
2
2
1
2
1

050
700
250
000
200
550
300
300
400
650

8 200
900
5 400
2 200
2
3
13
6
1

300
600
400
600
650

4 150

1 579

6 000

2 304

1 480
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НП „Информационни и комуникационни НП „Инотехнологии (ИКТ) в системата на предвации в
училищното и училищното образование“ действие“
Модул 1
Средства за Средства за Изграждане/

576

2 900
6 030
1 864

ВЕСТНИК

2
1
4
2
13
4
2

200
300
000
800
800
400
850

1 500
650

интернет и
свързаност
(в лв.)

960
300
300
4 140
300
900
300
300
300
900
600

3
6
2
1
2
1
1

900
480
240
400
260
220
200
560
900
600

3 540
660
3 580
960
1
1
5
3
1

920
860
980
900
920
900
2 160
600

1
1
2
3
7
1
1

860
260
580
160
280
920
560
600
300

доизграждане
на WiFi мрежи
(в лв.)

30 908

8
39
8
4
16

000
574
000
890
000

7 300

15 989
7 986

37 330
13 500
5 431

8 000
6 950

(в лв.)

Общо

(в лв.)
2 610
950
1 050
49 070
300
2 770
1 050
300
950
1 476
1 250
2
20
67
16
8
20
6
12
4
1

950
940
714
648
350
770
480
416
916
250

27
10
12
4

729
362
748
972

4
5
60
10
17

220
460
946
500
070
900
11 741
600

4
2
6
5
36
13
8

060
560
580
960
659
270
194

2 100
950
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НП „Заедно
в грижата за
ученика“

Област/община

Дупница
Кочериново
Кюстендил
Невестино
Рила
Сапарева баня
Трекляно
Област Ловеч
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Област Монтана
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово
Област Пазарджик
Батак
Белово
Брацигово
Велинград
Лесичово
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Ракитово
Септември
Стрелча
Сърница
Област Перник
Брезник
Земен
Ковачевци
Перник
Радомир
Трън

Модул 1

Модул 2

(в лв.)

(в лв.)

ВЕСТНИК

НП „Информационни и комуникационни НП „Инотехнологии (ИКТ) в системата на предвации в
училищното и училищното образование“ действие“
Модул 1
Средства за Средства за Изграждане/

1 224

електронен
дневник
(в лв.)
5 600
750
8 500

1 968

900

интернет и доизграждане
свързаност на WiFi мрежи
(в лв.)
(в лв.)
3 720
7 980
300
4 320
15 650
300
300
360
300

750
740

1 104

5
5
7
5

400
750
100
850

3
2
3
2
1

716

3
2
2
1

550
050
050
400

2 484
1 296
276
3 300
936

1 720
380
620

852
1 608

1 980

7 514
3 444

5 880
1 120

3 042

5 176

1 214
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1 300
3 700
650
7 200
650

2
2
2
9
1
17
4
5
2
8

300
360
660
280
420
940
960
260

8
15
20
10
8

000
968
599
957
000

14 849

2 400
1 500
900
1 800
660
600
3 480
600
4 380
300
300

700
200
150
200
300
600
400
400
550
450
650
900

1 200
960
1 200
4 260
900
12 940
2 040
2 520
1 380
3 960
600
960

1 550
650
650
19 000
4 500
750

660
300
300
7 540
1 920
300

8 000
12 591
53 445
8 000

15 300
14 400

(в лв.)

Общо

(в лв.)
17 300
1 050
29 694
300
300
3 228
300
1
8
25
28
21
17

050
360
768
629
477
894
960
16 109

5
3
2
3
3
1
10
1
15
1

950
550
950
916
144
900
196
906
500
886
300

3
11
4
29
2
97
19
7
3
15
1
1

900
160
202
639
200
379
004
920
930
452
250
860

2 210
950
950
48 230
20 820
1 050
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ДЪРЖАВЕН
НП „Заедно
в грижата за
ученика“

Област/община

Област Плевен
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Искър
Левски
Никопол
Плевен
Пордим
Червен бряг
Кнежа
Област Пловдив
Асеновград
Брезово
Калояново
Карлово
Кричим
Лъки
„Марица“
Перущица
Пловдив
Първомай
Раковски
„Родопи“
Садово
Стамболийски
Съединение
Хисаря
Куклен
Сопот
Област Разград
Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Разград
Самуил
Цар Калоян
Област Русе
Борово
Бяла
Ветово
Две могили
Иваново
Русе
Сливо поле
Ценово
Област Силистра
Алфатар

Модул 1

Модул 2

(в лв.)

(в лв.)

2 378

472
591

264

12 360
960

3 260

324

1 096

276

444

528
2 880
1 915
7 536

4 204
1 276

640
1 464
1 968

792
2 112
3 277
1 620
552

13 452

3 044
260

7 020
620

С Т Р. 7

НП „Информационни и комуникационни НП „Инотехнологии (ИКТ) в системата на предвации в
училищното и училищното образование“ действие“
Модул 1
Средства за Средства за Изграждане/
електронен
дневник
(в лв.)

интернет и
свързаност
(в лв.)

1
1
3
5
2
1
1
24
1
4
4

550
650
600
000
200
650
550
500
550
400
550

8
1
2
5

100
950
050
650
900

4
1
1
4

8
1
46
8
3
5
3
1
1
2

200
500
350
150
600
300
450
550
550
200
900
900

3

2 120

740

ВЕСТНИК

5
5
3
10
2
1

250
100
350
800
200
400

4
1
1
1
24
1
2

650
150
300
650
950
450
650
600

660
1 260
2 460
2 460
960
1 920
660
12 580
660
3 240
2 160

19
4
2
3
2
2
1

1
2
2
2
5
1

600
260
500
120
660
300
900
600
880
380
340
300
400
160
660
560
660
660
860
940
820
100
580
260
600

900
1 860
1 260
960
1 200
9 820
960
1 200
300

доизграждане
на WiFi мрежи
(в лв.)

8 000
22 153
15 300

7 300

21 825

6 950
136 687
23 273

7 979
7 011
6 550

7 979
8 000
30 600

14 950
7 650
30 589

(в лв.)

Общо

(в лв.)
2
5
6
7
3
3
10
74
3
22
8

682
879
060
724
160
570
210
853
170
940
130

20
3
4
31
1
19
2
210
15
36
8
5
12
3
10
5
8

000
210
270
595
560
300
578
100
001
721
749
600
850
329
674
771
648
110

1
16
18
5
53
5
2

860
961
772
450
301
080
812

1
6
17
10
3
85
2
4

550
010
510
260
150
331
610
420
300

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН
НП „Заедно
в грижата за
ученика“

Област/община

Главиница
Дулово
Кайнарджа
Силистра
Ситово
Тутракан
Област Сливен
Котел
Нова Загора
Сливен
Твърдица
Област Смолян
Баните
Борино
Девин
Доспат
Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Смолян
Чепеларе
Област София
Столична община
Софийска област
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Долна баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч

Модул 1

Модул 2

2 840

636
1 656
1 272

860
1 720

4
7
24
3

150
850
700
500

1
1
6
4
1
1
1
1
9
1

400
300
400
650
550
550
550
200
250
400

интернет и доизграждане
свързаност на WiFi мрежи
(в лв.)
(в лв.)
1 260
3 180
15 979
1 200
3 720
15 979
1 200
1 320
7 336
3
4
10
1

2
2
1
1

600
600
820
400
620
860
660
020
200
560

3 440
860

26 394

20 451

163 250

65 280

3 100

650
1 200
5 800
900
1 550

300
720
940
360
960
660
300
480
620
660
800
300
560
920
300
660
920
660
760
960
300
300

5
1
1
3

396

808

260

3
4

3
7
2
2

750
450
850
650
150
750
150
650
650
750
100
050
600
200
650
750

1
4
1

180
200
720
680

3 878
1 812
612

384
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НП „Информационни и комуникационни НП „Инотехнологии (ИКТ) в системата на предвации в
училищното и училищното образование“ действие“
Модул 1
Средства за Средства за Изграждане/

електронен
дневник
(в лв.) (в лв.)
(в лв.)
2 300
260
6 750
276
1 120
650
3 022
3 540
8 500
1 300
2 450

2 244
3 504

ВЕСТНИК

2

3
1
1
1
1

1
3
2

4
15
99
7

(в лв.)

890
986
804
850

8 000
16 000
7 978
7 998
15 280

341 402

22 929
8 000

6 100
7 300

7
8
8
7

300
000
000
979

Общо

(в лв.)
3 560
26 169
3 246
34 761
2 500
11 106
12
30
141
13

220
280
568
030

2
1
17
7
20
13
3
14
33
4

000
900
856
050
826
520
930
096
982
432

616 777

3 150

1
37
9
2
1
8
3
2
11
8
4
7
1
12
19
13
11
1

950
920
919
260
510
660
050
930
470
310
050
350
710
762
950
410
320
366
360
139
950
050
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ДЪРЖАВЕН
НП „Заедно
в грижата за
ученика“

Област/община

Модул 1

Модул 2

(в лв.) (в лв.)
Област Стара Загора
Братя Даскалови
Гурково
Гълъбово
2 844
Казанлък
Мъглиж
620
Николаево
740
Опан
Павел баня
1 120
Раднево
Стара Загора
1 764
1 660
Чирпан
348
840
Област Търговище
Антоново
Омуртаг
1 500
Опака
954
Попово
1 872
1 240
Търговище
5 736
1 372
Област Хасково
Димитровград
1 992
4 300
Ивайловград
180
Любимец
Маджарово
Минерални бани
Свиленград
Симеоновград
Стамболово
Тополовград
Харманли
4 140
Хасково
2 244
260
Област Шумен
Велики Преслав
1 837
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан
Никола Козлево
Нови пазар
2 976
Смядово
2 675
Хитрино
Шумен
1 126
860
Област Ямбол
Болярово
1 176
Елхово
Стралджа
„Тунджа“
Ямбол
3 221
1 908
ОБЩО:
274 736 141 455
8227

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

НП „Информационни и комуникационни НП „Инотехнологии (ИКТ) в системата на предвации в
училищното и училищното образование“ действие“
Модул 1
Средства за Средства за Изграждане/
електронен
дневник
(в лв.)

интернет и
свързаност
(в лв.)

1
1
3
11
3
2

400
550
200
250
450
950

4
4
22
4

150
050
750
050

1 800
660
1 620
7 420
2 100
1 560
300
3 060
1 680
11 460
2 640

2
4
2
7
10

700
100
050
600
700

1 200
2 700
900
3 540
5 180

9 400
1 550

4 080
1 260
1 260
300
600
2 100
960
1 200
1 560
2 580
7 740

1
5
2
2

400
250
400
050
900
4 900
16 100
1
1
2
2
2
2
3

550
300
200
700
700
200
900
900
1 400
15 700

2
4
11
1 262

750
900
450
000
400
350

1 560
900
1 260
1 800
1 200
1 560
2 580
960
600
6 740

1
1
3
5
668

600
920
320
000
460
680

доизграждане
на WiFi мрежи
(в лв.)

8 000
23 974

46 206
7 998

6 849
23 979
23 923
23 081
7 991

8 000
8 000
9 774
7 997
23 829

7 979
6 390
44 547

6
7
5
23
2 217

100
836
268
300
266

(в лв.)

Общо

(в лв.)
3
2
15
42
6
5
8
5
83
15

200
210
664
644
170
250
300
330
730
840
876

3
15
3
38
46

900
149
904
231
911

42 853
2 990
9 251
300
2 000
15 350
11 360
3 250
12 234
19 617
50 173
4
2
3
4
3
3
17
10
2
68

947
200
460
500
900
760
435
925
000
973

2
8
11
12
45
3 150 4 567

526
920
606
268
289
637

С Т Р.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273
ОТ 25 ОКТОМВРИ 2019 Г.

за  изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от
2014 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп.,
бр. 28, 67, 75 и 85 от 2015 г., бр. 2, 9, 86 и
90 от 2016 г., бр. 4, 9, 19, 22 и 33 от 2017 г.,
бр. 70 и 97 от 2018 г. и бр. 12 и 47 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 11, ал. 2 т. 2 се отменя.
§ 2. Член 84а се отменя.
§ 3. В чл. 85а се създават нови т. 9 – 11:
„9. планира, организира и провежда обществени поръчки, когато се възлагат от
министъра на вътрешните работи или от
определено от него длъжностно лице;
10. планира, организира и провежда обществени поръчки, когато се възлагат от
министъра на вътрешните работи или от
определено от него длъжностно лице, с източник на финансиране програми и проекти,
финансирани със средства на Европейския
съюз, или от други международни програми
и договори, за които бенефициент е МВР
или структура на МВР, която не е юридическо лице;
11. въз основа на упълномощаване осъществява процесуалното представителство
пред съдилища и други юрисдикции по дела,
които са свързани с възлагане на обществени поръчки и изпълнение на договорите за
възлагането им, по които страна е МВР или
министърът на вътрешните работи;“.
§ 4. В приложението към чл. 108, на ред 14,
в колона 4 „Специфични изисквания за области на висшето образование, професионални
направления, специалности/квалификация“
думите „ниво В1“ се заменят с „ниво В2“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Параграф 71 от преходните и заключителните разпоредби към Постановление
№ 77 от 2017 г. за изменение и допълнение
на Правилника за устройството и дейността
на Министерството на вътрешните работи,
приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 33 от 2017 г.),
се отменя.
§ 6. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2020 г., с изключение на § 4, който
влиза в сила от деня на обнародването на
постановлението в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8228

ВЕСТНИК
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МЕМОРАНДУМ

за разбирателство между Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
на Република България и Министерството
на местното самоуправление на Република
Северна Македония
(Одобрен с Решение № 395 от 8 юни 2018 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 20 август 2019 г.)
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството на Република България
и Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония,
наричани по-нататък „Страните“, с цел да
установят, развиват и укрепват двустранното сътрудничество в областта на местното
самоуправление, регионалното развитие и
териториално сътрудничество се споразумяха
за следното:
Член 1
Цел
Нас т оя щ и я т Мемора н д у м за разби рателство има за цел да установи, развие и
разшири сътрудничеството между страните
на основата на равнопоставеност и взаимна
изгода в съответствие с националното им
законодателство и съгласно сключените от
тях международни договори и споразумения.
Член 2
Области на сътрудничество
В рамките на настоящия Меморандум за
разбирателство страните ще си сътрудничат
в следните области:
1) О бмен на опит в областта на регионалното развитие, като съществено значение ще се отдава на законодателството
в областта на регионалното развитие
и ком пе т ен ц и и т е на и нс т и т у ц и и т е,
отговорни за осъществяването на регионалната политика, подготовката и
изпълнението на стратегически документи, координацията и наблюдението
на регионалната политика, и управлението на програми за регионално сътрудничество и други форми на такова
сътрудничество.
2) С поделяне на добри практики и обмен
на опит между централните органи на
държавната власт в областта на стратегическото планиране на регионалното
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3)

4)

5)

6)

7)

ДЪРЖАВЕН

развитие, прог рамирането, у правлението и изпълнението на прог рами
по инструментите на ЕС за външна
помощ, целящи изграждане на административен капацитет в партниращи
институции.
О бмен на опит за ролята, задълженията
и отговорностите на териториалните
власти, които имат функции на местно
и регионално равнище по отношение
на стратегическото планиране, програмирането, изпълнението, мониторинга
и оценката на програми и проекти,
целящи насърчаване на регионалното
и местното икономическо развитие и
развитие/повишаване конкурентоспособността на регионите.
С поделяне на добри практики и обмен на опит и експертиза в областта
на административно-териториалното
устройство, развитие и укрепване на
местното самоуправление, децентрализацията на държавното управление,
прилагането на принципите за добро
управление и участието на гражданите
в управлението на местно ниво.
С ътрудничество за иницииране и изпълнение на проекти за трансгранично
сътрудничество, които да бъдат финансирани по линия на съвместната програма за трансгранично сътрудничество,
съфинансирана от Европейския съюз
чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), в т.ч. насърчаване
създаването на партньорства на местно,
регионално и национално ниво, както и
укрепване на сътрудничеството между
институциите, отговорни за управлението на програмата.
С ътрудничество в рамките на инициативи и проекти на Еврорегионални
обединения за сътрудничество (ЕОС)
в съответствие с Европейската рамкова
конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности
или власти на Съвета на Европа.
Други общи въпроси, по които Страните
могат да се споразумеят.
Член 3
Форми на сътрудничество

Страните се ангажират да осъществяват
следните форми на сътрудничество:
1) С рещи и посещения на ниво министър,
висши държавни служители от съответните отраслови министерства и на
експерти, работещи по въпросите на
регионалното развитие, териториалното
с ът ру д н и че с т в о, а д м и н ис т р ат и вно териториалното устройство, местното
самоуправление, децентрализацията на
държавното управление.
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2) У
 частие и провеж дане на обу чения,
семинари, експертни работни групи,
както и учебни посещения в областите
на сътрудничество съгласно настоящия
Меморандум.
3) Подкрепа за териториалните общности и
власти в двете държави в съответствие
с чл. 2, ал. 4 на настоящия Меморандум, за да развиват сътрудничество и
партньорски взаимоотношения.
4) О бмен на информация, документация и
други подходящи материали и изготвяне
на публикации по различни въпроси,
свързани със сътрудничеството.
5) Д руги форми на сътрудничество, по
които страните могат да се споразумеят.
Член 4
Координиране на дейностите
С цел да се гарантира ефективно сътрудни чест во се съ здава Съвмест на рабо т на
група, която включва представители от двете
страни на ръководно и експертно равнище.
Всяка ст рана ще оп редели координатор,
който ще бъде основно лице за контакт и ще
осигурява координация, контрол и оценка на
договорените дейности за сътрудничество.
Назначените от Страните координатори
или техни представители определят приоритетите, както и потенциалните рискове,
които да ограничат.
Член 5
Финансиране
Всяка от Страните покрива собствените
си разходи, произтичащи от сътрудничеството в рамките на настоящия Меморандум за
разбирателство, в съответствие с националното законодателство и наличните бюджетни
ограничения. За да финансират определени
дейности на сътрудничество, Страните могат
да кандидатстват и за друго финансиране.
Член 6
Връзка с други задължения
Настоящият Меморандум за разбирателство не засяга международни споразумения
и д ру г и по е т и за д ъ л жен и я на вся к а о т
Страните, особено що се отнася до такива,
произтичащи от членството на Република
България в Европейския съюз.
Член 7
Разрешаване на спорове
Всички спорни въпроси, произтичащи от
тълкуване или изпълнение на настоящия
Меморандум, ще бъдат разрешени меж ду
Страните посредством директни преговори
и консултации.
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Член 8
Заключителни разпоредби
Настоящият Меморандум за разбирателство влиза в сила от датата на подписването
му.
Меморандумът се сключва за неопределен
срок от време.
Всяка от Ст раните може да прекрати
настоящия Меморандум с писмено предизвестие, отправено до другата страна по дипломатически път. Прекратяването влиза в
сила след шестдесет (60) дни след получаване
на уведомлението по дипломатически път.
Прекратяването на настоящия Меморандум за разбирателство не засяга изпълнението
на програми и проекти, започнали по време
на срока на действие на Меморандума.
Настоящият Меморандум за разбирателство може да бъде изменян с писмено споразумение на Страните. Измененията влизат
в сила след подписването им.
Нас т оя щ и я т Мемора н д у м за разби рателство е подписан на 20 август 2019 г. в
гр. Скопие в два оригинални екземпляра,
всеки един на официалните езици на договарящите се страни – български език – съгласно
Конституцията на Република България, и
македонски език – съгласно Конституцията
на Република Северна Македония, като двата
текста имат еднаква сила.
За Министерството
на регионалното
развитие и
благоустройството на
Република България:
Петя Аврамова,
министър
8087

За Министерството
на местното
самоуправление на
Република Северна
Македония:
Горан Милевски,
министър

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване
на регистъра на лицата, правоспособни да
извършват дейности по кадастъра (обн., ДВ,
бр. 19 от 2001 г.; изм., бр. 15 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 81 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „най-малко по едно“ се
заменят с „най-малко едно“, а думите „на
всеки 10 души“ се заличават.
2. В ал. 3 накрая се добавя „или на един
едноличен търговец“.
3. Алинея 4 се отменя.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Регистърът се води в цифров вид и
се състои от партидите на правоспособните
лица.“
2. В ал. 2 след думата „води“ се добавя
„в цифров вид“.
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§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Текстът на чл. 6 става ал. 1 и в нея:
а) точка 5 се изменя така:
„5. име на физическото лице, единен граждански номер, постоянен адрес и адрес за
кореспонденция, телефон и електронен адрес,
а за едноличния търговец – и наименование,
седалище, код по БУЛСТАТ, адрес на управление“;
б) в т. 6 след думите „адрес на управление,“ се добавя „адрес за кореспонденция“
и се поставя запетая.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Партидата на правоспособно лице,
което извършва дейности по кадастър и/
или дейността по чл. 56 ЗКИР, съдържа и
следните данни:
1. датата на отбелязване в регистъра по
чл. 12, т. 8 ЗКИР за започване на дейността
по административно обслужване от правоспособното лице;
2. датата на отбелязване в регистъра по
чл. 12, т. 8 ЗКИР за прекратяване на дейността по административно обслужване от
правоспособното лице;
3. номер и дата на документ за преминат
от правоспособното лице курс за поддържане и повишаване на професиона лната
квалификация;
4. номер и дата на застрахователна полица
за сключена застраховка „Професионална
отговорност“.“
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават изречения трето и
четвърто: „Партидните досиета се подреждат
в томове (класьори) по 20 броя. Томовете
(класьорите) се номерират по възходящ непрекъснат ред.“
2. В ал. 2 се създават т. 7 – 9:
„7. заявления от правоспособното лице и
приложените към тях документи за извършване, съответно за прекратяване, на дейността по административно обслужване или за
промяна на декларираните обстоятелства;
8. документи, удостоверяващи преминат
курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на правоспособното лице;
9. копия на застрахователни полици за
сключена застраховка „Професионална отговорност“.“
3. В ал. 3 след ду мата „кадаст ъра“ се
добавя „на дейността по административно
обслужване,“.
§ 5. Член 8 се отменя.
§ 6. В чл. 9 след думите „книга за“ се
добавя „наложените глоби и имуществени
санкции по чл. 97а ЗКИР, както и за“.
§ 7. В чл. 11, ал. 1 думите „представляващия ги орган“ се заменят със „законния
им представител“.
§ 8. В чл. 12, ал. 1 думите „изискуемите
се“ се заменят с „изискуемите“.
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§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „връчва“ се заменя с
„издава“.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 10. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Лицата, получили правоспособност по реда на ЗКИР, са длъжни да уведомят
писмено Агенцията по геодезия, картография
и кадастър в 7-дневен срок от настъпване
на промени в данните по:
1. член 6, ал. 1, т. 5, 6 и 11;
2. член 6, ал. 2, т. 3 и 4.“
§ 11. В чл. 14а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „чл. 14“ се заменят
с „чл. 14, т. 1“.
2. Изречение второ на ал. 2 става ал. 3 и
в нея думата „официален“ се заличава.
§ 12. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Комисията по чл. 18, ал. 2
ЗКИР има следните задължения:
1. проверява в 30-дневен срок от постъпване на заявлението по чл. 10, съответно по
чл. 11, дали са налице условията по чл. 17
ЗКИР за вписване на кандидата в регистъра
и дава становище за вписване или за отказ;
2. писмено у ведом ява кан ди дат и те за
нередовности в заявленията в 7-дневен срок
от разглеждането им;
3. дава становище за отказ за вписване в
регистъра при неотстраняване на нередовностите по т. 2;
4. прави предложения за срока, в който
лицето не може да бъде вписано в регистъра,
въз основа на акта по чл. 21, ал. 4 ЗКИР;
5. подготвя доклад за заличаване от регистъра.
(2) Вписванията, заличаванията и промените на данните в регистъра се извършват
от длъжностно лице, определено със заповед
на изпълнителния директор на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър, което
има следните задължения:
1. приема и регистрира в деловодството
на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър заявления за вписване/заличаване
в регистъра на правоспособните лица;
2. приема и регистрира в деловодството
на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър заявления от правоспособните лица
по кадастър за извършване/прекратяване на
дейността по административно обслужване;
3. извършва вписванията и заличаванията в регистъра въз основа на заповедите по
чл. 18, ал. 2 и чл. 21, ал. 3 и 4 ЗКИР;
4. връчва свидетелствата и картите за
правоспособност по чл. 13, ал. 1 и 3;
5. нанася наст ъпи ли те п ромени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в
регистъра;
6. дава справки за вписаните в регистъра
обстоятелства;
7. води книгата по чл. 9, комплектува и
съхранява партидните досиета;
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8. извършва служебни проверки в регистри
на държавната администрация, които съдържат данните по чл. 10, ал. 2 и чл. 11, ал. 2, и
изисква служебно необходимите документи
по чл. 10, ал. 3 и чл. 11, ал. 3.
(3) Длъжностното лице по ал. 2 след всяко
вписване, заличаване и промяна на данните
в регистъра поставя дата.“
§ 13. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) На електронната ст раница
на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър се публикуват:
1. извадка от регистъра на правоспособните лица, която съдържа следните данни от
партидата на всяко лице: номер на партида,
име (наименование), адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес, дата на
започване/прекратяване на дейност та по
административно обслужване, дата на изтичане на застраховката „Професионална
отговорност“, дата на изтичане на срока на
преминат курс за поддържане и повишаване
на професионалната квалификация;
2. списък на лицата, заличени от регистъра
на правоспособните лица, който съдържа:
номер на партида, име (наименование) на
лицето и срока за заличаването им.
(2) Регистърът и списъкът по ал. 1 се
поставят и в сградата на всяка служба по
геодезия, картография и кадастър на разположение на гражданите.
(3) Регист ърът и списъкът по ал. 1 се
актуализират след настъпване на нови или
при промяна в обстоятелствата, подлежащи
на вписване в регистъра.“
§ 14. Навсякъде в наредбата абревиатурата „ЕГН“ се заменя с „единен граждански
номер“.
§ 15. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1, ал. 1 думата „ползуването“ се
заменя с „ползването“.
2. В § 2, ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. изработването на комбинирани скици за пълна или частична идентичност на
границите на поземлени имоти, проекти за
изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, проекти за разделяне и
обединяване на недвижими имоти, както и
извършването на свързаните с тях геодезически измервания при условията на чл. 16,
ал. 4 ЗКИР;“
б) създава се нова т. 3:
„3. дейности по чл. 56, ал. 1 ЗКИР;“
в) досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 4 и 5.
§ 16. В приложението към чл. 5, ал. 2 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В партида на правоспособно лице по
чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗКИР (физическо лице):
а) създават се нова т. 5 и т. 6 – 8:
„5. Започване на дейността по административно обслужване …………… г.
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6. Прекратяване на дейността по административно обслужване ……..….. г.
7. Курс за поддържане и повишаване на
професионалната к валификаци я ………………
№ ……….. г.
8. Застрахователна полица „Професионална отговорност“ № …………….. г.“;
б) досегашната т. 5 става т. 9.
2. В партида на правоспособно лице по
чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗКИР (юридическо лице
или едноличен търговец):
а) създават се нова т. 7 и т. 8 – 11:
„7. Започване на дейността по административно обслужване ………….…… г.
8. Прекратяване на дейността по административно обслужване ……..…….. г.
9. Списък на лицата – служители на търговеца, които ще извършват дейността по
административно обслужване.
10. Курс за поддържане и повишаване на
професионалната к валификаци я ………………
№ ………... г.
11. Застрахователна полица „Професионална отговорност“ № …………….. г.“;
б) досегашната т. 7 става т. 12.
§ 17. В § 10 от заключителните разпоредби
към Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни
да извършват дейности по кадастъра (ДВ,
бр. 81 от 2017 г.) след думата „RegiX“ се поставя запетая и се добавя „но не по-късно
от 22.11.2018 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Петя Аврамова
8202

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Правилник за изменение на Устройствения
правилник на Патентното ведомство на Република България (обн., ДВ, бр. 61 от 2018 г.;
изм. и доп., бр. 2 и 9 от 2019 г.)
§ 1. В приложението към чл. 11, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. В т. 1 „Обща администрация, организирана във:“ числото „36“ се заменя с „35“.
2. В т. 1.1 „дирекция „А дминистративноправни дейности и международно сътрудничество“ числото „27“ се заменя с „26“.
3. В т. 2.3 „дирекция „Спорове и административнонаказателна дейност“ числото
„20“ се заменя с „21“.
§ 2. Правилникът за изменение на Устройствения правилник на Патентното ведомство
на Република България влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Петко Николов
8157
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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
НАРЕДБА № I-4
от 22 октомври 2019 г.

за реда за обработване на лични данни в
Държавна агенция „Национална сигурност“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се урежда редът за
обработване на лични данни от компетентните
органи на Държавна агенция „Национална
сигурност“, наричана по-нататък „агенцията“.
(2) Лични данни в агенцията се обработват
единствено с цел изпълнение на дейностите,
предвидени в закон.
(3) Лични данни в агенцията се обработват
при спазване на Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, доколкото в специален закон не е предвидено друго.
Чл. 2. Обработването на лични данни се
извършва при спазване на следните принципи:
1. законосъобразност;
2. добросъвестност;
3. съотносимост и пропорционалност с
целите на обработването на личните данни;
4��������������������������������������
. гарантиране на подходящо ниво на сигурност (поверителност).
Чл. 3. При обработването на личните данни,
свързано с дейностите по защита на националната сигурност, органите на агенцията:
1. не искат съгласието на физическото лице;
2. не информират физическото лице преди
и по време на обработването на личните му
данни;
3. не предоставят лични данни на трети лица;
4. съхраняват данните и след приключването
на обработването им в срокове, определени от
администратора на лични данни.
Раздел IІ
Ред за обработване на лични данни
Чл. 4. Председателят на Държавна агенция
„Национална сигурност“:
1. определя реда за създаване, експлоатиране и контрол на информационните фондове в
агенцията, в които се обработват лични данни;
2. осъществява контрол по спазване изискванията за защита на личните данни при
обработването им;
3. при констатирани нередности предприема
мерки за тяхното отстраняване;
4. оказва съдействие при осъществяване на контролните функции на Комисията
за защита на личните данни при спазване
изискванията на Закона за защита на личните
данни.
Чл. 5. (1) При обработване на лични данни
в комуникационни и информационни системи,
предназначени за работа с класифицирана информация, се прилагат изискванията на Закона
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за защита на класифицираната информация и
подзаконовите нормативни актове по неговото
прилагане.
(2) Извън случаите по ал. 1 председателят на
агенцията въвежда необходимите технически
и организационни мерки за защита на личните данни, включително когато обработването
включва предаване на данните по електронен
път.
(3) Мерките по ал. 2 се определят с вътрешни правила на председателя при спазване на нормативно установените минимални
изисквания.
(4) Мерките по ал. 2 се преразглеждат периодично и при необходимост се актуализират.
(5) Личните данни се обработват само в
зони за сигурност и административни зони при
спазване на мерките за физическа сигурност
по Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите нормативни актове
по неговото прилагане.
Чл. 6. (1) Председателят на агенцията възлага
обработката на лични данни на определени от
него длъжностни лица.
(2) Обработващо данните длъжностно лице
може да бъде само служител, в чиито функционални задължения е включено обработването на
лични данни, който притежава валидно разрешение за достъп до класифицирана информация
и при спазване на принципа „необходимост
да се знае“ по смисъла на чл. 3 от Закона за
защита на класифицираната информация.
Чл. 7. (1) Лични данни се събират при осъществяване на законоустановените дейности
на агенцията от информационни носители,
изготвени от органите на агенцията или от
държавни органи, организации, юридически
лица и граждани, както и от специални служби
на други държави, с които Република България
има сключен международен договор.
(2) Личните данни, получени и обработвани
от други органи, не се препредават.
Чл. 8. (1) Събраните лични данни се записват и обработват на хартиен, електронен и/или
електромагнитен носител, в комуникационна
и информационна система и се съхраняват в
информационните фондове на агенцията.
(2) Когато информационните фондове на
агенцията се използват за работа с класифицирана информация, личните данни се съхраняват
в сроковете и по реда на Закона за защита на
класифицираната информация и подзаконовите
нормативни актове по неговото прилагане.
(3) Извън случаите по ал. 2 личните данни
се съхраняват до отпадане на причината за
тяхното запазване или до окончателното постигане на целта на обработването им.
Чл. 9. (1) Всяко нарушение на сигурността
на лични данни се документира.
(2) Документирането по ал. 1 задължително включва регистриране на нарушението и
описание на неговото естество, времето на
установяването му, лицето, което докладва, и
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лицето, на което е докладвано нарушението,
мерките за отстраняването му и последствията от него.
(3) Когато нарушението по ал. 1 съставлява
и нарушение по Закона за защита на класифицираната информация или подзаконовите
нормативни актове по неговото прилагане, за
неговото установяване, както и за реализиране
на административнонаказателна отговорност по
отношение на нарушителя, се прилага Законът
за защита на класифицираната информация.
Чл. 10. (1) Обработването на лични данни
при осъществяване на дейностите по възлагане на обществени поръчки по реда на Закона
за обществените поръчки, с изключение на
дейностите по част четвърта от закона, се извършва по реда на Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016 г. относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни и
относно свободното движение на такива данни
и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Регламент
(ЕС) 2016/679) (Общ регламент относно защитата на данните) и на глави първа – седма от
Закона за защита на личните данни.
(2) Със заповед на председателя на Държавна
агенция „Национална сигурност“ се определя
длъжностно лице по защита на данните, което
наблюдава обработването на лични данни при
осъществяване на дейностите по ал. 1.
(3) Длъжностното лице по защита на данните
изпълнява задачите по чл. 39 от Регламент (ЕС)
2016/679 (Общ регламент относно защитата на
данните).
Чл. 11. (1) Обработването на лични данни за
целите на превенцията на изпирането на пари
и финансирането на тероризма се извършва по
реда на Закона за мерките срещу изпирането
на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.
(2) Със заповед на директора на специализираната административна дирекция „Финансово
разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ се определя длъжностно лице
по защита на данните, което наблюдава обработването на лични данни при осъществяване
на дейностите по ал. 1.
(3) Длъжностното лице по защита на данните
изпълнява задачите по чл. 39 от Регламент (ЕС)
2016/679 (Общ регламент относно защитата на
данните).
Раздел ІІІ
Предоставяне на лични данни от информационните фондове на агенцията
Чл. 12. (1) Личните данни от информационните фондове на агенцията могат да бъдат
предоставяни само на органите за защита на
националната сигурност, както и на органите
на съдебната власт за нуждите на конкретно
наказателно дело.
(2) Личните данни по ал. 1 могат да се
предоставят и на чуждестранни органи в изпълнение на международен договор, по който
Република България е страна.
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Чл. 13. Личните данни се предоставят във
вид на справка по писмено искане от органите
по чл. 12 или по инициатива на агенцията.
Раздел ІV
Заличаване и унищожаване на лични данни
от информационните фондове на агенцията
Чл. 14. Заличаване на лични данни от информационните фондове на агенцията се допуска, когато се установи, че вече не съществува
причина за тяхното запазване съгласно закона
или в изпълнение на съдебен акт.
Чл. 15. При заличаването на лични данни
се вземат предвид възрастта на физическото
лице, естеството на обработваните лични данни,
необходимостта от обработване до приключването на разследване или законова процедура,
влизане в сила на присъда или съдебно решение, амнистия, реабилитация или изтичане на
предвидената в закона давност.
Чл. 16. Унищожаване на лични данни се
допуска само след окончателно постигане целта
на обработването им и при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната
информация.
Чл. 17. Заличаването и унищожаването
на лични данни се извършва със заповед на
председателя на агенцията по мотивирано
предложение на ръководителя на структурното
звено, в което се обработват същите лични
данни, за всеки отделен случай.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Комуникационна и информационна
система“ е понятието по § 1, т. 19 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на
класифицираната информация.
2. „Нарушение на сигурността на лични
данни“ е понятието по § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на
личните данни.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. В Наредба № 3 от 2018 г. за условията
и реда за изграждане, експлоатиране, контрол
и закриване на информационните фондове на
Държавна агенция „Национална сигурност“
(ДВ, бр. 34 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6:
а) в ал. 1 думите „главна дирекция или
на дирекция от общата и специализираната
администрация“ се заменят със „специализирана, специализирана административна или
териториална дирекция“;
б) в ал. 3 пред думите „дирекция „Сигурност на ДАНС“ се добавя „специализирана“,
а пред думите „дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“ се добавя
„специализирана административна“.
2. В чл. 7, ал. 1 думата „Дирекция“ се заменя
със „Специализирана дирекция“.
3. Член 8 се отменя.
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§ 3. В Наредба № І-7 от 2009 г. за реда за
достъп до информационните фондове на Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн.,
ДВ, бр. 57 от 2009 г.; изм., бр. 41 от 2016 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1 след думите „Държавна агенция
„Национална сигурност“ се добавя „(ДАНС)“.
2. В чл. 2 съкращението „ЗДАНС“ се заменя
с „от Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност““.
3. В чл. 4, ал. 1 след съкращението „ЕГН“
се поставя наклонена черта и се добавя „ЛН/
ЛНЧ“.
4. В чл. 5:
а) в ал. 1 думите „за правилното попълване
на данните“ се заменят с „на самоличността на
заявителя или неговия пълномощник“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) За извършване на проверката по ал. 1
заявителят или негов пълномощник представя
валиден документ за самоличност.“;
в) създават се ал. 3 и 4:
„(3) В случай че бъде отказано представянето
на валиден документ за самоличност, това се
отбелязва върху заявлението от длъжностното
лице, което го приема.
(4) При отказ за представяне на документ
за самоличност по ал. 3 подаденото заявление
не се разглежда, за което не се уведомява
заявителят.“;
г) досегашната ал. 2 става ал. 5.
5. В чл. 7, ал. 1 след думите „исканата информация“ се поставя запетая и се добавя „или
не съдържа всички реквизити по чл. 4, ал. 1“.
§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 1 от
2008 г. за реда за обработване на лични данни
в Държавна агенция „Национална сигурност“
(ДВ, бр. 34 от 2008 г.).
§ 5. Тази наредба се издава на основание
чл. 34, ал. 10 от Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“.
Председател:
Димитър Георгиев
8192

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ
НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
НАРЕДБА № 11
от 17 октомври 2019 г.

за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология
Член единствен. С тази наредба се приема
фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология съгласно приложението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приложението се публикува като притурка на интернет страницата на „Държавен
вестник“.
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§ 2. Тази наредба се приема на основание
чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.
§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Националния съвет по цени
и реимбурсиране на лекарствените продукти.
§ 4. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти съгласно Протокол
№ 354 от 17.10.2019 г.
Председател:
Николай Данчев
8179

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 3988
от 19 март 2019 г.

по административно дело № 2519 от 2017 г.
Върховният административен съд на Република България – пето отделение, в съдебно
заседание на четиринадесети март две хиляди
и деветнадесета година в състав: председател:
Йовка Дражева, членове: Анна Димитрова,
Емил Димитров, при секретар Николина
Аврамова и с участието на прокурора Момчил
Таралански изслуша докладваното от председателя Йовка Дражева по адм. дело № 2519/2017.
Производството е по реда на чл. 185 и сл.
от АПК.
Образувано е по жалбата на Румен Иванов
Симеонов за отмяна на чл. 4 и 9 от Наредба № 6
от 20.02.2008 г. за утвърждаване на образци на
заповед за изпълнение, заявление за издаване
на заповед за изпълнение и други книжа във
връзка със заповедното производство (наредба), издадена от министъра на правосъдието,
обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., влязла в сила
от 1.03.2008 г.
Жалбоподателят обосновава правен интерес и навежда конкретни оплаквания за
нищожност поради превишаване на материална компетентност и материална незаконосъобразност. Иска присъждане на направени
разноски. Претендира и разноски, направени
по всички дела, които е водил, за обезщетяване на „изразходвана умствена, физическа
и топлинна енергия, получена от закупена
електрическа енергия, и изразходвани здраве
и време и други лични ресурси“ и разноски
за платено принтиране. В хода на съдебното
производство допълнително представя „молби,
искания, възражения и бележки“, в които развива доводи за отмяна. В съдебно заседание
на 18.10.2018 г. – л. 113, изрично уточнява, че
иска отмяна на чл. 4 и 9 от Наредба № 6. В
открито съдебно заседание на 14.03.2019 г. след
даване на ход по съществото на спора заявява,
че е оспорил чл. 4 и 9 от наредбата, но след
като обявлението в ДВ е без ограничение на
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оспорването само на чл. 410 от ГПК и всеки
има право да се присъедини към оспорването
и на образците по чл. 417 от ГПК, то и той се
присъединява към оспорването и на образците
по чл. 417 от ГПК.
По реда на чл. 189, ал. 2 от АПК по делото
са встъпили на страната на жалбоподателя и
са конституирани Миглена Петкова Великова,
Стоян Иванов Съйков и Звездомир Василев
Здравков. Стоян Съйков и Звездомир Здравков
са искали и отвод на съдебния състав.
Здравков и Съйков развиват в жалбите до
съда доводи за липса на компетентност и допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила при приемане
на наредбата поради непроведено обществено
обсъждане, липсата на консултации, публикувани доклади и предварителна оценка за
въздействие. Навеждат доводи за материална
незаконосъобразност и разширяване на предмета на регулиране в нарушение на делегацията
по чл. 425 от ГПК.
Ответната страна – министърът на правосъдието, намира жалбата за неоснователна. Твърди, че наредбата съответства на европейското
право и на ГПК, който въвежда заповедното
производство като формално производство с
цел бързина. Иска отхвърляне на жалбите като
неоснователни.
Представителят на Върховната административна прокуратура намира жалбите за основателни поради допуснато съществено нарушение
на административнопроизводствените правила
на чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове при приемане на оспорените
разпоредби в Наредба № 6 от 2008 г.
Върховният административен съд, пето
отделение, като извърши проверка по доводите на жалбоподателите и извърши служебна
проверка при спазване на чл. 168 от АПК,
намира жалбите за основателни по следните
съображения:
1. По допустимостта на жалбите
Жалбоподателят Румен Симеонов представя
заповед за изпълнение на парично задължение
по чл. 410 от ГПК на Софийски районен съд, с
която му е разпоредено да плати на „Топлофикация София“ – ЕАД, конкретна сума.
Жалбоподателката Миглена П. Великова
встъпва в производството, като поддържа оспорването и доказва правен интерес със Заповед
№ 891 от 29.03.2013 г. на РС – Плевен. Твърди,
че с решения по дела С-618/2010 и С-473/00
се сочи, че Директива 93/13/ЕИО не допуска
правна уредба на държава членка, която не
дава възможност на съда в заповедното производство да преценява неравноправен характер
на клауза. Прави изрично искане за отмяна и
на чл. 6 от наредбата.
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Жалбоподателят Стоян И. Съйков иска
отмяна на цялата наредба, претендира разноски и доказва правен интерес със заповед
за изпълнение на парично задължение по гр.д.
по описа на Софийски районен съд.
Жалбоподателят Звездомир Василев Здравков иска отмяна на цялата наредба и обосновава
правен интерес с представяне на Заповед № 1245
от 20.09.2017 г. по чл. 410 от ГПК по описа на
РС – Ловеч, от която е видно, че е взискател.
Предвид представените по делото доказателства съдът е приел, че лицата имат правен
интерес от търсената съдебна защита.
2. По предмета на делото
С жалбата и допълнителното уточнение от
жалбоподателя Румен Иванов Симеонов е очертан предметът на оспорване в производството
по чл. 185 и сл. от АПК, а именно отмяна на:
Чл. 4 от наредбата: „При уважаване на
заявлението по чл. 3 съдът издава заповед за
изпълнение по чл. 410 ГПК по образец съгласно
приложение № 2 (за парично задължение), съответно съгласно приложение № 3 (за предаване
на движими вещи).“
Чл. 9 от наредбата: „В съответствие с
чл. 625 – 627 ГПК за издаване на Европейска
заповед за плащане и другите книжа, свързани
с нея, се използват образците, приложени към
Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския
парламент и на Съвета за създаване на процедура за Европейска заповед за плащане.“
В обявлението, обнародвано в ДВ, бр. 12 от
6.02.2018 г. – л. 120, е посочено, че е постъпило
оспорване от Румен Иванов Симеонов от София
на Наредба № 6 от 20.02.2008 за утвърждаване
на образци на заповед за изпълнение, заявление
за издаване на заповед за изпълнение и други
книжа във връзка със заповедното производство, издадена от министъра на правосъдието.
В резултат на допусната от съда неточност
при изготвяне на обявлението до „Държавен
вестник“ е оповестено, че предмет на оспорване е цялата Наредба № 6 вместо очертания
с жалбата предмет на делото – оспорване на
чл. 4 (ведно с приложение № 3) и чл. 9 от
Наредба № 6. Съгласно обаче чл. 126 от АПК
съдебните производства започват по искане
на заинтересованото лице или на прокурора
в определените от този кодекс или друг закон
случаи, като допусната от съда грешка при
съобщаването по чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от АПК не може да има за последица
разширяване на предмета на делото. В случая
е налице оспорване на отделни разпоредби от
Наредба № 6 и настоящата съдебна инстанция
дължи произнасяне по така очертания предмет
на делото по жалбата на лице, доказало правен
интерес от оспорване на съответните разпоредби. Встъпилите по реда на чл. 189, ал. 2 от
АПК лица не могат да разширяват предмета
на оспорване, а са обвързани с извършените до
встъпването им процесуални действия от пър-
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воначалния жалбоподател. Това е така, защото
същите разполагат с правото да сезират съда
с отделна жалба срещу разпоредби от подзаконов нормативен акт, които засягат правната
им сфера. Такова разширяване на предмета на
спора не може да бъде извършено и от първоначалния жалбоподател в хода на съдебното
производство, тъй като изменение на жалба не
е недопустимо поради липсата на разпоредба
за съдебното административно производство,
която да е аналогична на чл. 214 от ГПК.
По изложените съображения настоящата съдебна инстанция приема, че дължи произнасяне
само по оспорването на чл. 4 и 9 от Наредба
№ 6, като искането за отмяната и на останалите
разпоредби от нормативния акт е недопустимо
и следва да се остави без разглеждане.
3. По основателността на жалбите
По делото е представена с придружително
писмо вх. № 3303/28.02.2017 г. цялата административна преписка. Същата съдържа доклад
№ 92-06-13/31.07.2007 г. от директора на Дирекция „Съвет по законодателството“ до министъра
на правосъдието за създаване на работна група
за изработване на подзаконови нормативни
актове по чл. 55, 73, ал. 3, чл. 425 и 447, т. 7
от ГПК. Приложени са писма до министъра
на финансите от 31.07.2007 г., до председателя
на Висшия адвокатски съвет от 31.07.2017 г., до
министъра на труда и социалната политика от
31.07.2007 г., до МРРБ от 31.07.2007 г., до главен
съдебен инспектор от 2.08.2007 г., до директор
Дирекция „Съдебна дейност“ от 2.08.2007 г.,
до директор на Дирекция „СЗ“ от 8.08.2007 г.
за определяне на участници в работна група.
По делото са отговорите от 10.08.2007 г. на
МФ, на КЧСИ от 13.08.2007 г., на МТСП от
17.08.2007 г., на ДД „Съвет по законодателството“ от 20.08.2007 г., на Висш адвокатски съвет
от 13.09.2007 г., на МРРС от 14.09.2007 г. за
посочване на представители в работната група.
Приложена е кореспонденция с Върховния
касационен съд, Апелативен съд – София, Софийски градски съд от 14.09.2007 г., Софийски
районен съд от 15.09.2007 г. Със заповед на
министъра на правосъдието е създадена работна група със задача по р. II, т. 3 от същата да
изготви проект на подзаконов нормативен акт
по чл. 425 от ГПК. Към делото ответникът е
представил и кореспонденция относно извършените справки с цел финансова обосновка на
проект за Тарифа за държавните такси по новия
ГПК, което е неотносимо към спора. На л. 66
от делото е представено писмо на министъра на
правосъдието до ВСС относно параметризация
на приложенията към подзаконовите нормативни актове по чл. 55 и 425 от ГПК при работа
в информационната система на съдилищата,
към което е приложен доклад за състоянието
на информационните системи за нуждите на
МП и органите на съдебната власт.
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С докладна записка на заместник-министъра
на правосъдието С. С. министърът на правосъдието е уведомен за изпълнена негова Заповед
№ ЛС-04-726 от 3.10.2007 г. и изготвен проект на
Наредба за утвърждаване на образци на заповед
за изпълнение, заявление за издаване на заповед
за изпълнение и други книжа във връзка със
заповедното производство, като е посочено,
че е направен максимален опит образците да
се придържат към формата и съдържанието
на образците към Регламент (ЕО) 1896/2006
на ЕП и Съвета за създаване на процедура за
европейска заповед за плащане. Посочена е
целта за изработване на проекта – разпоредбите
на чл. 410 и чл. 425 от ГПК, като е обяснено,
че информацията в образците на заповедта е
свързана със защитата на длъжника – л. 93.
Предложено е обнародване на наредбата.
На л. 72 е приложено писмо на министъра
на правосъдието М. Тачева до главния редактор на „Държавен вестник“ за обнародване
на Наредба за утвърждаване на образци на
заповед за изпълнение, заявление за издаване
на заповед за изпълнение и други книжа във
връзка със заповедното производство. Наредбата
е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 22 от
28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г.
В съдебно заседание на 14.03.2019 г. процесуалният представител на министъра на
правосъдието заявява, че няма други доказателства във връзка с процедурата по приемане
на наредбата.
От така установените по делото факти се
налагат следните правни изводи:
Оспорените пред съда разпоредби са приети
от изрично овластен административен орган
на изпълнителната власт – министъра на правосъдието, на основание законова делегация
с чл. 425, ал. 1 от Гражданския процесуален
кодекс, обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила
от 1.03.2008 г. Допуснато е обаче съществено нарушение на административнопроизводствените
правила – отменително основание по чл. 146,
т. 3 във връзка с чл. 196 от АПК.
Административното производство е проведено в периода от юли 2007 г. до 28.02.2008 г.
Към този момент действа дял първи, глава пета,
раздел III от АПК, обн., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., в сила от 12 юли 2006 г. Съгласно
пар. 142 от ПЗР на АПК кодексът влиза в сила
три месеца след обнародването с изключение
на дял трети и др. изрично посочени в закона
параграфи. Следователно са в сила разпоредбите, които уреждат производството по издаване
на подзаконов нормативен акт – чл. 75 – 80 от
АПК, като субсидиарно се прилагат разпоредбите на Закона за нормативните актове предвид
препращащата разпоредба на чл. 80 от АПК. Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове
(нов, ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г.) изработването
на проект на нормативен акт се извършва при
зачитането на принципите за обоснованост,
стабилност, откритост и съгласуваност, като
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преди внасяне на проект на нормативен акт за
издаване или приемане от компетентен орган
съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция
заедно с мотивите, съответно доклада, като на
заинтересованите лица се предоставя най-малко
14-дневен срок за предложения и становища по
проекта. Разпоредбата на чл. 28, ал. 1 (нов, ДВ,
бр. 46 от 2007 г.) от ЗНА изисква проектът за
нормативен акт заедно с мотивите към него,
съответно доклада към него, да се внесе за
обсъждане и приемане от компетентния орган.
Законодателят е регламентирал и изисквания
към мотивите, съответно доклада. Съгласно
чл. 28, ал. 2 от ЗНА в мотивите се посочват
причините, които налагат приемането, целите,
които се поставят, финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба, очакваните резултати от прилагането,
включително финансовите, ако има такива,
анализ на съответствието с правото на Европейския съюз.
От направения анализ на правната уредба
по приемане на подзаконов нормативен акт е
видно, че чл. 4 и 9 от Наредба № 6 са приети
при съществено нарушаване на чл. 26 и чл. 28,
ал. 2, т. 3, 4 и 5 от Закона за нормативните
актове. Нарушени са принципите на откритост
и обоснованост, проектът не е публикуван на
интернет на страницата на министерството, не
е предоставена възможност за обсъждането му
и представяне на предложения и становища по
него. В докладната записка, приложена към
проекта на наредбата до министъра на правосъдието, не са посочени финансови и други
средства, необходими за прилагане на новата
уредба, липсват мотиви за очакваните резултати
от прилагането, няма анализ за съответствие
с правото на Европейския съюз. Върховният
административен съд е постоянен в практиката
си, че неспазването на чл. 26 и 28 от Закона за
нормативните актове е съществено нарушение
на административнопроизводствените правила
по приемане на подзаконов нормативен акт.
Налице е основание по чл. 193, ал. 1 от АПК
за уважаване на жалбите и отмяна на оспорените разпоредби.
Предвид изхода на спора следва да бъдат
уважени исканията на жалбоподателите за
присъждане на направени по делото разноски,
както следва: 1. На Румен И. Симеонов – 10 лв.
държавна такса за съдебно производство (внесена на 24.03.2017 г.) и 20 лв. платена такса за
обнародване в „Държавен вестник“ от същата
дата. 2. На Стоян Иванов Съйков – 10 лв. държавна такса – л. 216. 3. На Звездомир Василев
Здравков – 10,97 лв. държавна такса, внесена по
банков път – л. 262. Миглена Петкова Великова
не е поискала присъждане на разноски.
Искането на Румен И. Симеонов за присъждане на други разноски по делото е неоснова-
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телно и следва да се остави без уважение. По
делото са приложени платежни документи за
направени копия от съдебни книжа. Под разноски в съдебното производство по смисъла на
чл. 78, ал. 1 ГПК законодателят разбира разноски за такси, разноски по производството и
възнаграждението на един адвокат. Разноските
за такси са заплатени суми за държавните такси,
дължими на основание чл. 4, букви „а“ и „о“ от
Закона за държавните такси (ЗДТ) във връзка
с чл. 73, ал. 3 ГПК, определени към момента
на извършването им по размери в Тарифа № 1
към Закона за държавните такси, събирани
от съдилищата, прокуратурата, следствените
служби и Министерството на правосъдието и
Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, както и други дължими такси
като таксата за обнародване по чл. 9, ал. 2 от
Закона за „Държавен вестник“. Разноските по
производството включват онези разноски, които
страната извършва във връзка с извършване на
определени процесуални действия по делото,
без които не би могла успешно да упражни
правото си на защита, като например депозити
за призоваване на свидетел, възнаграждение
за вещо лице, разходи за извършване на оглед
и т.н. В случая направените разноски за копиране на документи по делото и описаните в
жалбата до съда твърдения за други разноски
не представляват такива разноски по производството, които да ангажират отговорността
на ответната страна. Поради това и не следва
да се присъждат.
Предвид изложеното и на основание чл. 193,
ал. 1 от АПК Върховният административен
съд, пето отделение,
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РЕШИ:
Отменя по оспорването на Румен Иванов
Симеонов, Миглена Петкова Великова, Стоян
Иванов Съйков и Звездомир Василев Здравков чл. 4 и 9 от Наредба № 6 от 20.02.2008 г.
за утвърждаване на образци на заповед за
изпълнение, заявление за издаване на заповед
за изпълнение и други книжа във връзка със
заповедното производство, обн., ДВ, бр. 22 от
28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г.
Оставя без разглеждане оспорването от
Румен Иванов Симеонов, Миглена Петкова
Великова, Стоян Иванов Съйков и Звездомир Василев Здравков на останалата част от
разпоредбите на Наредба № 6 от 20.02.2008 г.
за утвърждаване на образци на заповед за
изпълнение, заявление за издаване на заповед
за изпълнение и други книжа във връзка със
заповедното производство, обн., ДВ, бр. 22 от
28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., и прекратява
делото в тази част.
Осъжда Министерството на правосъдието да заплати на Румен Иванов Симеонов
направени по делото разноски в размер на 30
(тридесет лв.) лв., на Стоян Иванов Съйков
в размер на 10 (десет лв.) лв., на Звездомир
Василев Здравков в размер на 10,97 (десет лв.
и деветдесет и седем ст.) лв.
Отхвърля като неоснователно искането на
Румен Иванов Симеонов за присъждане на
други разноски извън присъдените такси.
Решението подлежи на обжалване пред
петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на
съобщението с препис.
Председател:
Георги Чолаков
8225

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-702
от 11 октомври 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. Дебелец, община Велико
Търново, област Велико Търново, без териториите,
за които кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със заповеди на началника
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 18.12.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

8095

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-703
от 11 октомври 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново, без териториите,
за които кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със заповеди на началника
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 18.12.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

8096

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-704
от 11 октомври 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Самоводене, община Велико
Търново, област Велико Търново.

Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 18.12.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8097
ЗАПОВЕД № РД-18-705
от 11 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Видраре, община Правец, Софийска област.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8098
ЗАПОВЕД № РД-18-706
от 11 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Джурово, община Правец, Софийска област.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8099
ЗАПОВЕД № РД-18-707
от 11 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Калугерово, община Правец, Софийска област.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8100

С Т Р.
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ЗАПОВЕД № РД-18-708
от 11 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Манаселска река, община Правец, Софийска
област.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8101

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ВЕСТНИК

БРОЙ 85

ЗАПОВЕД № РД-18-712
от 11 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Разлив, община Правец, Софийска област.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8106

ЗАПОВЕД № РД-18-709
от 11 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Осиковица, община Правец, Софийска област.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-713
от 11 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Своде, община Правец, Софийска област.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8102

8107

ЗАПОВЕД № РД-18-710
от 11 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Осиковска Лакавица, община Правец, Софийска област.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-714
от 11 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
гр. Правец, община Правец, Софийска област.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8104

8108

ЗАПОВЕД № РД-18-711
от 11 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Правешка Лакавица, община Правец, Софийска област.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-715
от 15 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Аврамово, община Якоруда, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8105

8109

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-18-716
от 15 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Бел
камен, община Якоруда, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8110

ВЕСТНИК

ЗАПОВЕД № РД-18-720
от 15 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Черна Места, община Якоруда, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8114

ЗАПОВЕД № РД-18-717
от 15 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бунцево, община Якоруда, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8111

С Т Р. 2 3

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-721
от 15 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8115

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-718
от 15 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Смолево, община Якоруда, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-722
от 15 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8112

8116

ЗАПОВЕД № РД-18-719
от 15 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Конарско, община Якоруда, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-723
от 15 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Черковица, община Никопол, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8113

8117
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ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-724
от 15 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бегово, община Калояново, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-728
от 15 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Дуванлии, община Калояново, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8118

8122

ЗАПОВЕД № РД-18-725
от 15 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Главатар, община Калояново, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8119

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-729
от 15 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Дълго поле, община Калояново, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8123

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-726
от 15 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Горна махала, община Калояново, област
Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-730
от 15 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Житница, община Калояново, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8120

8124

ЗАПОВЕД № РД-18-727
от 15 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Долна махала, община Калояново, област
Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-731
от 15 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Иван Вазово, община Калояново, област
Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8121

8125

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-18-732
от 15 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Калояново, община Калояново, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8126

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-733
от 15 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Отец Паисиево, община Калояново, област
Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8127

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-734
от 15 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Песнопой, община Калояново, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8128

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-735
от 15 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Сухозем, община Калояново, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8129

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-736
от 15 октомври 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Черноземен, община Калояново, област
Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8130
98. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Благоевград, на основание чл. 253 ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № 190001-0910000751 от 1.10.2019 г. възлага на „ЮМС консулт“ – ЕООД, с ЕИК 205534914 следния поземлен имот № 04279.608.496 по кадастралната карта
на гр. Благоевград с площ 991 кв. м, намиращ се
в Благоевград, кв. Грамада, ул. Осогово/Георги
Попов № 40, на около 500 м от главен път Е79;
вход от ул. Люляк, кв. Грамада. Имотът е незастроен, територията е урбанизирана, с начин
на трайно ползване „комплексно застрояване“.
Граници на имота: 04279.608.499, 04279.608.444,
04279.608.199, 04279.608.493, 04279.608.495. Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението, което е вписано в Агенцията
по вписванията, Служба по вписванията – Благоевград.
8175
584. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,
обявява конкурси в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление
8.4. Теат ра лно и филмово изк уство, нау чна
специалност „Театрознание и театрално изкуство“, за: доценти: (режисура за драматичен
театър) – един, (сценична реч) – един, и главен
асистент (сценична реч) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За
информация: тел.: 9231 225, 9231 275, подаване
на док у мен т и – ул. Раковск и № 108А , ет. 3,
стая А 303.
8188
47. – Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН – София, анулира обявения с обявление № 7725 (ДВ, бр. 81 от
2019 г., стр. 51) конкурс за заемане на академична
длъжност доцент по професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Роботи и манипулатори“ в секция
„Вградени интелигентни технологии“ поради
допусната техническа грешка и обявява конкурс
за заемане на академична длъжност доцент по
професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност
„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ в секция „Вградени
интелигентни технологии“. Срок за подаване
на документи – 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Док у менти – ул. А кад.
Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. 02/979 32 18.
8187
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44. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – ПУП – парцеларен план на пътна връзка
за осигуряване на достъп до УПИ 9.55, търговскоскладова база, в землището на с. Войводиново,
местност Полук Тарла, община „Марица“, област
Пловдив. Пътната връзка засяга ПИ 11845.9.33,
общинска публична собственост на Община
„Марица“. Проектът се намира в сградата на
общинската администрация, стая 408, и може да
се разгледа от заинтересуваните лица, които в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация „Марица“, област
Пловдив.
8180
45. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – ПУП – парцеларен план на пътна връзка за осигуряване на достъп до УПИ 41.222,
производствена и складова дейност и обществено обслужване, в землището на с. Костиево,
местност Голяма Узунюрия, община „Марица“,
област Пловдив. Пътната връзка засяга ПИ
38950.41.163, общинска публична собственост
на Община „Марица“. Проектът се намира в
сградата на общинската администрация, стая
408, и може да се разгледа от заинтересуваните
лица, които в едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация „Марица“, област Пловдив.
8181
16. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
определяне на трасе и сервитут на техническата
инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване
(ВЕЗ) на жилищен комплекс „Фамагуста – Ахелой“ в ПИ 00833.4.481 по КККР на гр. Ахелой,
местност Резервоара, община Поморие“, преминаващи през ПИ 00833.4.477, селскостопански
път, общинска публична собственост, с дължина
около 29 м. Проектът за ПУП – ПП е изложен в
сградата на Община Поморие, ул. Солна № 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения
по проекта до Община Поморие в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8165
33. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за трасе на eл. кабел – средно напрежение, от
съществу ващ ст ълб № 23, ВЛ „Блатец“, ПС
„Индустрия“, намиращ се в ПИ 67338.53.31,
до ПИ 67338.35.73, отреден „За складова база
з а с т р ои т е л н и мат ериа л и“, и п р ем и на ва щ
през ПИ 67338.53.31 с НТП „полски път“, ПИ
67338.53.33 с НТП „дере“, ПИ 67338.53.34 с НТП
„първостепенна улица“, ПИ 67338.251.5 с НТП
„първостепенна улица“ и ПИ 67338.35.65 с НТП
„местен път“, всички общинска собственост, в
местност Сливенски кър, землище гр. Сливен.
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На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
8189

С ЪД И Л И Щ А
90. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 от
ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през декември
2019 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 2.12.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2245/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
424/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Щерю Янков Щерев чрез адвокат
Димитър Аврамов, Хасково, ул. Драгоман 14,
ет. 2; Мария Господинова Щерева чрез адвокат
Димитър Аврамов, Хасково, ул. Драгоман 14,
ет. 2, срещу „Юробанк България“ – АД, чрез
а д вок ат Герга на Х а д ж и па н та леева, С офи я,
бул. Драган Цанков 12 – 16, ет. 4, ап. 20.
Първо търговско отделение, 2970/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
743/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Иван Гюнтер Мушнер чрез адвокат
Стоян Мемцов, Пловдив, бул. Марица 93, партер; Божидара Петкова Райчева-Мушнер чрез
адвокат Стоян Мемцов, Пловдив, бул. Марица
93, партер; Гюнтер Отто Фридрих Мушнер чрез
адвокат Стоян Мемцов, Пловдив, бул. Марица
93, партер, срещу „УниКредит Булбанк“ – АД,
чрез адвокат Димитър Пелов, София, ул. Алабин 38, ет. 1.
Първо търговско отделение, 3106/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
591/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ангел Николов Донов и Кристи
Христова Маринова в качеството им на синдици
на „Корпоративна Търговска Банка“ – АД (в
несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10,
срещу „Кинтекс“ – ЕАД, София, бул. Джеймс
Баучер 66.
Първо търговско отделение, 167/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
836/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Валде Гезалтшафт М.Б.Х. чрез
адвокат Мартин Петров, София, ул. Неофит
Рилски 55, ет. 1, срещу Коста Димитров Костов
чрез адвокат Георги Виденов, София, ул. Ал.
Батенберг 16, вх. А.
НА 2.12.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 134/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1833/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Овед Леон Таджер чрез адвокат
Петър Милушев, София, ул. Цар Асен 22А; Наталия Касаджик чрез адвокат Мариана Вергилова,
София, ул. Алабин 50А, ет. 2, офис 17.
Четвърто гражданско отделение, 865/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5915/2017 по описа на Софийски градски съд,
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подадена от Снежана Петкова Даскалова чрез
адвокат Ивелина Миланова, София, ул. Неофит
Рилски 34, срещу Светослав Йорданов Даскалов
чрез адвокат Иван Минков, София, бул. Александър Стамболийски 30А, ет. 2; Георги Светославов
Даскалов, София, кв. Банишора 22, вх. Б, ет. 11,
ап. 102; Анелия Георгиева Даскалова чрез адвокат
Иван Минков, София, бул. Александър Стамболийски 30А, ет. 2, и страна Дирекция „Социално
подпомагане“ – Сердика, София, бул. Княгиня
Мария-Луиза 88.
Четвърто гражданско отделение, 950/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
287/2018 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Антик 2004“ – ООД, чрез адвокат
Мариана Брага, София, ул. Славянска 5, ет. 5,
офис 30 – 32, срещу Анастасия Константиновна
Студзинская чрез адвокат Таня Пеева, Бургас,
ул. Трайко Китанчев 26, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 1119/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12891/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Биляна Цветанова Багалева чрез
адвокат Елена Петрова, София, ул. Цар Асен 1,
ет. 2, кантора 2, срещу Александър Филипов
Филипов чрез адвокат Иван Алексиев, София,
ул. Позитано 8, ет. 2, офис 214, и контролираща
страна Върховна касационна прокуратура, София,
бул. Витоша 2, и страна Дирекция „Социално
подпомагане“ – Възраждане, София, бул. Александър Стамболийски 173.

София, бул. Витоша 2; Татяна Димитрова Шарланджиева-Вълчева чрез адвокат Менко Менков,
София, ул. Странджа 4, ет. 4, ап. 6, Адвокатско
дружество Менко Менков и съдружници.
Четвърто гражданско отделение, 158/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
303/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Кармело Спинела чрез адвокат
Елена Гунчева, Пловдив, ул. Княз Богориди 5,
ет. 2, срещу Ангелина Йорданова Земярска чрез
адвокат Калоян Ангелов, Пловдив, ул. Капитан
Райчо 50, ет. 1, офис 1.
Четвърто гражданско отделение, 2620/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16801/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Наташа Янкова
Кирова, София, ул. Нов градец 10; Радослав
Димитров Стоянов, София, ж.к. Люлин, бл. 512,
вх. Д, ет. 2, ап. 7.

НА 2.12.2019 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1953/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3426/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Розалина Първанова Ангелова чрез
адвокат Камен Михалков, София, ул. Стефан
Караджа 11, вх. Б, ап. 3; ЗАД „Армеец“ с изпълнителен директор Румен Георгиев, София,
ул. Стефан Караджа 2, и трета страна „Нов Дом
Симеонов“ – ЕА Д, София, ж.к. Гоце Делчев,
бл. 25Е, вх. А, ап. 10; ДЗИ „Общо застраховане“,
София, ул. Георги Бенковски 3; Иван Братиславов
Виделов чрез адвокат Ралица Топузова, София,
ул. Владайска 35, ет. 3, ап. 1.
Първо търговско отделение, 1912/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12933/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Юробанк България“ – АД, с изпълнителен директор Димитър Шумаров чрез адвокат
Христина Иванова, София, ул. Клокотница 2А,
ет. 8, бизнес сграда ИВЕЛ, срещу Кирил Симеонов Вангелов чрез адвокат Стефани Атанасова,
София, ул. Майстор Миленко Радомирец 6.

НА 4.12.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 660/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
159/2018 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от Станислав Иванов Тодоров чрез адвокат
Мариела Томова, Разград, ул. Иван Вазов 7, ет. 3,
офис 4; Веселина Радославова Тодорова чрез адвокат Мариела Томова, Разград, ул. Иван Вазов 7,
ет. 3, офис 4, срещу Тодор Иванов Тодоров чрез
адвокат Елена Попова, Варна, бул. Владислав
Варненчик 55, ет. 2, офис 205.
Четвърто гражданско отделение, 1866/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
646/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Евдокии Петков Власаков чрез адвокат Благой Благоев, Панагюрище, ул. Георги
Бенковски 1, срещу Мая Василева Власакова чрез
адвокат Ташкена Колчева, Пазарджик, ул. Шейново 12, и страна Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 1974/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
525/2018 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Асен Илиев Костадинов чрез адвокат
Владимир Ангелов, София, бул. Стамболийски
55, ет. 2; „Златна Панега Цимент“ – АД, представлявано от Адамантиос Францис – изпълнителен
директор чрез адвокат Радост Георгиева, София,
ж.к. Изток, ул. Тинтява 13Б, ет. 6, и трета страна
ЗК „Уника“ – АД, София, бул. Тодор Александров 18.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1633/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
932/2016 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от „Янтра – Транспорт“ – АД,

НА 2.12.2019 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3815/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
799/2016 по описа на Апелативен съд София, подадена от Иван Георгиев Дойнов, София, Централен
софийски затвор, ул. Генерал Столетов 21, срещу
Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 3963/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1509/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,

НА 3.12.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1503/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
458/2018 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена
от ТП „Държавно горско стопанство – Върбица“
чрез адвокат Иван Кузманов, Шумен, ул. Съединение 68, ап. 4, срещу Николай Христов Николов
чрез адвокат Росица Пенчева, Шумен, ул. Адам
Мицкевич 1, ет. 2, офис 11.
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чрез адвокат Асен Велинов, София, ул. Иван
Вазов 29, вх. А, ет. 1, ап. 3, срещу „Би Енд Ди
Груп“ – ЕООД, чрез адвокат Иванка Митева,
Пловдив, ул. Фредерик Жолио-Кюри 5, ет. 3.
Второ търговско отделение, 3040/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
225/2018 по описа на Окръжен съд Перник,
пода дена о т Ра йон на зд ра внооси т у ри т ел на
каса – Перник, пл. Кракра 2, Перник, срещу
МБАЛ „Рахила Ангелова“ – АД, чрез адвокат
Станислава Стоицева, София, ул. Двадесети
април 19.
Второ търговско отделение, 3092/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5887/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Прокредит Банк (България)“ – ЕАД,
с изпълнителни директори Рени Пейчева, Румяна
Тодорова, Иван Дачев – съвместно, чрез адвокат
Анелия Бечева, София, ул. Иван Денкоглу 15А,
ет. 3, ап. 5, срещу Цветомира Веселинова Иванова чрез адвокат Вероника Заборова, София,
бул. Витоша 4, ет. 2, офис 217; Данаил Клименов
Иванов чрез адвокат Вероника Заборова, София,
бул. Витоша 4, ет. 2, офис 217.
НА 5.12.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3463/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 6039/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Валентин Иванов Будинов
чрез адвокат Мая Любенова Грозданова, София,
ж.к. Люлин, бл. 148, ет. 4, ап. 16, срещу „Естием – Билд“ – ЕООД, чрез адвокат Олена Стефкова Шишкова, София, ул. Позитано 3, ет. 1, ап. 1;
Велко Стоянов Петров, с. Казичене, ЗО Казичене
при СЦЗ; Елена Радойчева Петрова, София,
ж.к. Люлин 5, бл. 507, вх. В, ет. 4, ап. 14; „Мерт
Форт“ – ЕООД, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38.
Четвърто гражданско отделение, 41/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
372/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от Коста Димитров Костов чрез адвокат
Георги Виденов, София, ул. Александър Батенберг
16, вх. А; Ивета Костова Костова чрез адвокат
Георги Виденов, София, ул. Александър Батенберг 16, вх. А, срещу Велде Гезалтшафт М.Б.Х.,
Австрия, Виена, чрез адвокат Мартин Петров,
София, ул. Неофит Рилски 55, ет. 1, ап. 12.
Четвърто гражданско отделение, 850/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3765/2018 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, София, бул. Цариградско шосе 159;
„Бос Инвестмънт“ – ООД, чрез адвокат Силвия
Младенова Бостаджиева, София, бул. Евлоги и
Христо Георгиеви 41А, ет. 3, ап. 7, и трета страна „Галакси Инвестмън Груп“ – ООД, Пловдив,
бул. Дунав 5.
Четвърто гражданско отделение, 1083/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
553/2018 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от „Център за настаняване от семеен тип на
деца и младежи с увреждания-4“ (ЦНСТДМУ-4),
Ловеч, чрез адвокат Ива Росенова Христова,
Ловеч, пл. Тодор Кирков 1, к-с Драката, вх. Б,
ет. 1 ап. 4, срещу Радостка Иванова Чернева
чрез адвокат Недялка Димова Митева, София,
ул. Георги Сава Раковски 161А, ет. 3, ап. 7.
Четвърто гражданско отделение, 1166/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
323/2018 по описа на Апелативен съд Бургас, по-
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дадена от Чавдар Иванов Стойчев чрез адвокат
Лиляна Ангелова, Бургас, ул. Княз Борис І № 10,
вх. Б, ет. 1; Светлина Точева Стойчева чрез адвокат Лиляна Ангелова, Бургас, ул. Княз Борис І
№ 10, вх. Б, ет. 1, срещу Пенка Маврова Илиева
чрез адвокат Георги Кличанов, Бургас, пл. Баба
Ганка 4, ет. 2, Адвокатско дружество „Кличанов
и Ко“; Костадин Мавров Вълчев чрез адвокат
Георги Кличанов, Бургас, пл. Баба Ганка 4, ет. 2,
Адвокатско дружество „Кличанов и Ко“.
Четвърто гражданско отделение, 1332/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1621/2018 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Адвансд Куолити Сървисис“ – ЕООД,
чрез адвокат Иван Тодоров, София, ул. Петър
Парчевич 27, Адвокатско дружество „Георгиев,
Тодопов и Ко“, срещу Етажна собственост – комплекс „Мида“, чрез адвокат Петър Атанасов,
Несебър, ул. Иван Вазов 21, ет. 2.
НА 5.12.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1046/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
444/2018 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Лилия Маринова Ампирска чрез адвокат
Цветомир Ангелов, Троян, ул. Ангел Кънчев 4,
срещу Иван Маринов Ампирски, Троян, ул. Васил Спасов 199 (ловно-рибарски магазин); Марин
Иванов Ампирски, Троян, ул. Васил Левски 199
(ловно-рибарски магазин); „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, София, бул. Никола Й. Вапцаров 55.
Трето гражданско отделение, 1609/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
581/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Николай Тодоров Славчев чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2, срещу Иван Стоянов Гецов чрез
адвокат Андреян Атанасов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 43, партер.
Трето гражданско отделение, 1797/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1112/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Драгомир Петков Петков чрез адвокат Георги Атанасов, София, ул. Марко Балабанов 4а, вх. Б, ет. 5, срещу Николай Георгиев
Русатев чрез адвокат Максим Таджер, София,
ул. Цар Асен 33Б.
НА 9.12.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 245/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13032/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Александър Борисов Амзин чрез
адвокат Янко Вакрилов, София, ул. Княз Борис І
№ 120; Виолета Нинова Хинова-Димитрова чрез
адвокат Янко Вакрилов, София, ул. Княз Борис І
№ 120; Венета Петрова Тончева чрез адвокат
Янко Вакрилов, София, ул. Княз Борис І № 120;
Борислав Петров Димитров чрез адвокат Янко
Вакрилов, София, ул. Княз Борис І № 120; Велислава Петрова Димитрова чрез адвокат Янко
Вакрилов, София, ул. Княз Борис І № 120; Роза
Горчова Ценкова чрез адвокат Янко Вакрилов,
София, ул. Княз Борис І № 120; Бойка Троянова
Найденова чрез адвокат Янко Вакрилов, София,
ул. Княз Борис І № 120; Красимир Борисов Ценков
чрез адвокат Янко Вакрилов, София, ул. Княз
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Борис І № 120; Даниела Викторова Ценкова чрез
адвокат Янко Вакрилов, София, ул. Княз Борис І
№ 120; Борислава Николаева Ценкова чрез адвокат
Янко Вакрилов, София, ул. Княз Борис І № 120;
Лиляна Гергинова Ценкова-Мишкова чрез адвокат
Янко Вакрилов, София, ул. Княз Борис І № 120;
Николинка Георгиева Ганчева чрез адвокат Янко
Вакрилов, София, ул. Княз Борис І № 120; Ганчо
Георгиев Ценков чрез адвокат Янко Вакрилов,
София, ул. Княз Борис І № 120; Валентин Троянов Ценков, с. Бистрица, област София-град,
ул. Тинтява 4, срещу Пенка Господинова Попова
чрез адвокат Стефка Тотева, София, ул. Д-р Г.
Вълкович 6, ет. 2, офис Е; Маргарита Йорданова
Владимирова чрез адвокат Стефка Тотева, София,
ул. Д-р Г. Вълкович 6, ет. 2, офис Е.
Второ гражданско отделение, 336/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
397/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Йохан Петер Щраух чрез адвокат
Борис Велев, София, ул. Цар Калоян 10, срещу
Стоян Красимиров Петров чрез адвокат Крум
Ангелов, Благоевград, ул. Стефан Стамболов
1, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 748/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
446/2018 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Калина Ангелова Мариновска чрез адвокат
Меглена Гунчева, Хасково, бул. България 142,
вх. А, ет. 1; Владимир Ангелов Мариновски чрез
адвокат Меглена Гунчева, Хасково, бул. България
142, вх. А, ет. 1, срещу Стойка Тодорова Мариновска, Хасково, ул. Драгоман 47, ет. 1, ап. 2.
Второ гражданско отделение, 817/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 314/2018
по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Веселин Иванов Василев чрез адвокат Стефка Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2, офис 207;
Светла Дакова Василева чрез адвокат Стефка Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2,
офис 207, срещу Валентин Николов Иванов чрез
адвокат Мариана Кирева, София, ж.к. Красно
село, бл. 195, вх. Б, ет. 7, ап. 50; Иван Николов
Иванов чрез адвокат Мариана Кирева, София,
ж.к. Красно село, бл. 195, вх. Б, ет. 7, ап. 50.
Второ гражданско отделение, 1037/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3201/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Транс Еър“ – ЕООД, чрез адвокат
Стоян Стоянов, София, бул. Драган Цанков 35,
ет. 4, офис 12, срещу „Авиокомпания „Хемус
Ер“ – ЕА Д, чрез адвокат Веселин Вангелов,
София, бул. Брюксел 1, и трета страна „Летище
София“ – ЕАД, София, бул. Христофор Колумб 1.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 775/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
293/2016 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Фьоникс Фарма“ – ЕООД, с управител Веселин Величков Кунев чрез адвокат
Димитър Влаевски, София, ул. Алабин 56, ет. 3,
срещу Стоян Грудев Манцаров чрез адвокат
Свилен Николов, Бургас, ул. Патриах Евтимий
15, ет. 1; Галин Стоянов Манцаров чрез адвокат
Антоанета Димитрова, Бургас, ул. Ген. Гурко 9,
ет. 5; Исуф Хасан Исуф чрез адвокат Антоанета
Димитрова, Бургас, ул. Ген. Гурко 9, ет. 5; Фатме
Ахмед Исуф чрез адвокат Антоанета Димитрова,
Бургас, ул. Ген. Гурко 9, ет. 5.
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НА 10.12.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 4295/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
346/2018 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Георги Тодоров Железов чрез адвокат Здравко
Костов, Айтос, ул. Станционна 33а, ет. 1, ап. 2,
срещу Стойка Тодорова Георгиева чрез адвокат
Светла Гонкова-Трайкова, Бургас, ул. Пиротска 29.
Първо гражданско отделение, 4566/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
453/2018 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Община Созопол чрез адвокат Виржиния
Хайк, Бургас, ул. Възраждане 28, ет. 2, срещу
българската държава, чрез ОУ на област Бургас,
представител по пълномощие на министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
Бургас, ул. Цар Петър 1.
Първо гражданско отделение, 24/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
920/2018 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Иван Ташев Димитров чрез адвокат Лиляна
Ангелова, Бургас, ул. Княз Борис І № 10, вх. Б,
ет. 1; Георгина Георгиева Скачкова чрез адвокат
Лиляна Ангелова, Бургас, ул. Княз Борис І № 10,
вх. Б, ет. 1; Елена Георгиева Русева чрез адвокат
Лиляна Ангелова, Бургас, ул. Княз Борис І № 10,
вх. Б, ет. 1; Йорданка Димитрова Стоянова чрез
адвокат Лиляна Ангелова, Бургас, ул. Княз Борис І № 10, вх. Б, ет. 1; Никола Георгиев Керезов
чрез адвокат Лиляна Ангелова, Бургас, ул. Княз
Борис І № 10, вх. Б, ет. 1, срещу Жана Димитрова
Касърова чрез адвокат Марияна Йовчева, Ямбол,
ул. Жорж Папазов 14, ет. 5, кантора 508; Николай Петков Гъбичев чрез адвокат Янко Пашов,
Бургас, ул. Константин Фотинов 10.
Първо гражданско отделение, 686/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1379/2018 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ – ЕООД, чрез адвокат Величка Василева,
Пловдив, бул. Шести септември 159, ет. 1, ап. 2,
с рещ у „ А п т еч но П ловд и в“ – А Д , П ловд и в,
бул. Пещерско шосе 30.
Първо гражданско отделение, 1090/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2283/2018 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Живка Полихронова Дойчева чрез адвокат
Дончо Стоянов, Варна, бул. Мария-Луиза 24, вх. Б,
ет. 2, срещу „Водоснабдяване и канализация – Варна“ – ООД, Варна, ул. Прилеп 33.
Първо гражданско отделение, 1126/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2577/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Росица Тодорова Георгиева чрез адвокат Виолета Димитрова, София, ул. Цар Самуил
37, ет. 1, офис 3, срещу Светослав Светославов
Иванов, Кюстендил, ул. Неофит Бозвели 20, ет. 1.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 398/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
373/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройство чрез областен
управител на област Пловдив, пл. Никола Мушанов 1, Пловдив, срещу „Летище Пловдив“ – АД,
чрез адвокат Станислав Георгиев Тачев, Пловдив,
ул. Плевен 5, ет. 2, ап. 1.
Второ гражданско отделение, 615/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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381/2016 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Захари Вангелов Борнаров, Петрич,
област Благоевград, ул. Черноризец Храбър 1,
вх. А; Георги Иванов Козеринов, с. Беласица,
област Благоевград, ул. Григор Пърличев 10;
Величка Стоева Козеринова, с. Беласица, област
Благоевград, ул. Черноризец Храбър 1, вх. А;
Иван Георгиев Козеринов, Петрич, ул. Черноризец
Храбър 1, вх. А; Александър Георгиев Козеринов,
Петрич, ул. Черноризец Храбър 1, вх. А; Марияна Георгиева Козеринова, с. Беласица, област
Благоевград, ул. Григор Пърличев 10, срещу
Асен Вангелов Борнаров чрез адвокат Михаела
Антониева Аршинкова, Благоевград, ул. Тодор
Александров 47, ет. 3, офис 3; Йордан Вангелов
Борнаров чрез адвокат Михаела Антониева Аршинкова, Благоевград, ул. Тодор Александров 47,
ет. 3, офис 3.
Второ гражданско отделение, 1534/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
269/2018 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от Саша Николова Януцева, Плевен,
ул. Гренадерска 6, ап. 7, срещу Трифон Цонев
Цепенков, Велико Търново, ул. Възрожденска 14;
Анюшка Трифонова Парашкевова, Велико Търново, ул. Възрожденска 14; Цветанка Трифонова
Стефанова, Велико Търново, ул. Възрожденска 14;
Светла Боцева Николова, Плевен, ж.к. Дружба, бл. 424, вх. А-1, ет. 5, ап. 5; Емилия Боцева
Дамянова, Плевен, ул. Неофит Рилски 67, ет. 2,
ап. 2; Даринка Иванова Ангелова, Вършец, област
Монтана, ул. Зелени дел 40.
Второ гражданско отделение, 1555/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
798/2018 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Рамзи Мустафа Айри, Сърница,
област Пазарджик, М. Крушата, срещу Община
Сърница чрез адвокат Чавдар Стоянов Чавдаров,
Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 2; Фатме Ахмед
Айри, Сърница, област Пазарджик, М. Крушата 5;
Исмет Рамзи Айри, Сърница, област Пазарджик,
М. Крушата 5.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 3135/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4172/2017 по описа на Апелативен съд София, подадена от Дора Златева Милева-Иванова – синдик
на „Професионален футболен клуб ЦСКА“ – АД
(в несъстоятелност), чрез адвокат Николина
Денева Казакова, София, ул. Пъстър свят 5, ателие 6, срещу Наталия Емилова Димитрова чрез
адвокат Красимира Димитрова Арабаджиева,
София, ул. Владайска 71, офис 1, партер; „Професионален футболен клуб ЦСКА“ – АД (н), чрез
управителя Никлоай Иванович Паслар, София,
ул. Драган Цанков 3.
НА 10.12.2019 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2082/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
334/2017 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Додистрой“ – ЕООД, чрез адвокат
Свилен Цонев, Бургас, ул. Св. Патриарх Евтимий
2, вх. 1, ет. 1, ап. 1; Николай Димов Велков чрез
адвокат Свилен Цонев, Бургас, ул. Св. Патриарх
Евтимий 2, вх. 1, ет. 1, ап. 1, срещу „Прайм Дивелопмънтс Ко“ – ЕАД, чрез адвокат Пламена
Гьорчева, Бургас, ул. Ген. Скобелев 4, ет. 2.
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Второ търговско отделение, 224/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4637/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Лютфи Исмаил Мехмед чрез адвокат
Десислава Йовчева, София, ул. Бистрица 9, офис 4;
Мелиха Мухарем Мехмед чрез адвокат Десислава
Йовчева, София, ул. Бистрица 9, офис 4, срещу
„Застрахователно дружество Евроинс“ – А Д,
София, бул. Христофор Колумб 43.
НА 11.12.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4900/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6042/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Цветко Евтимов Еленков чрез адвокат Мая Златева, София, ул. Хан Аспарух 18,
срещу Корнелия Лазарова Стоилова чрез адвокат
Тихомир Илиев Спасов, София, бул. Ботевградско
шосе, бл. 5, вх. Г, ап. 20; Кирил Сергиев Стоилов,
София, ул. Райко Жинзифов, бл. 20, вх. А, ет. 2,
ап. 5; „Алфа транс КГ“ – ЕООД, чрез адвокат
Виолета Петрова, София, бул. България 81В,
ет. 8, ап. 22.
Трето гражданско отделение, 694/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
363/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Райна Рачева Балникова чрез адвокат
Георги Янчев Карастоянов, Пловдив, бул. Марица 154, секция А, ет. 3, офис А/8, срещу „Банка
ДСК“ – ЕАД, чрез процесуален представител
Виолета Савчова Спирова, София, бул. Витоша 15, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 1886/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6282/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Зоненхоф“ – ООД, чрез адвокат Ралица
Тихова, София, Адвокатско дружество „Пенков,
Марков и партньори“, ул. Тинтява 13-Б, срещу
държавата чрез Министерството на финансите,
представлявано от министъра на финансите, чрез
юрисконсулт Вероника Иванова, София, ул. Г. С.
Раковски 102.
НА 11.12.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1047/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1358/2018 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Стефан Чанев Неделчев чрез адвокат
Светла Христова Гонкова-Трайкова, Бу ргас,
ул. Пиротска 29; Петкана Иванова Неделчева
чрез адвокат Светла Христова Гонкова-Трайкова,
Бургас, ул. Пиротска 29; Магдалена Стефанова
Неделчева чрез адвокат Светла Христова Гонкова-Трайкова, Бургас, ул. Пиротска 29; Ивелина
Стефанова Неделчева чрез адвокат Светла Христова Гонкова-Трайкова, Бургас, ул. Пиротска 29,
срещу Илия Димитров Дяков чрез адвокат Минка
Андреева Колева, Карнобат, ул. Т. Каблешков 6;
Ангелина Радева Дякова чрез адвокат Минка
Андреева Колева, Карнобат, ул. Т. Каблешков
6; Стефан Радев Ангелов чрез адвокат Минка
Андреева Колева, Карнобат, ул. Т. Каблешков
6; Донка Митева Ангелова чрез адвокат Милка
Андреева Колева, Карнобат, ул. Т. Каблешков 6.
Първо гражданско отделение, 1204/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
289/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от Ася Стефанова Търговска чрез адвокат
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Веселина Вангелова, София, пл. Позитано 3, сградата на СБА, ет. 2, офис 15, срещу Бойко Боянов
Стаменов чрез адвокат Пенка Константинова,
Плевен, ул. Катя Попова 2, ет. 1, офис 2.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 761/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7132/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Красимир Методиев Димитров,
София, ж.к. Свобода, бл. 39, вх. В, ет. 8, ап. 71,
срещу Мирула-Йоанна Димитриус Понтида чрез
адвокат Мариана Язаджиева, София, ж.к. Младост 1, бул. Андрей Сахаров 11, Търговски център
„Алко“, ет. 2, офис 9.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1255/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2559/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Нирвана 8“ – ЕООД, чрез адвокат
Цветанка Михайлова, София, бул. Цар Освободител 8, срещу Юлиян Петров Петров чрез адвокат
Александър Лазарков, София, ул. Княз Борис І
№ 51, ет. 2, ап. 5.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1861/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1152/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Тихомир
Дочев Дочев чрез адвокат Иван Минков, София,
бул. Александър Стамболийски 30А, ет. 2.
7969
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1,
чл. 189, ал. 1 и чл. 192 АПК съобщава, че по
протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против разпоредбите на чл. 21,
ал. 5, чл. 24 и чл. 31 от Наредба № 1 за уреждане поддържането на чистотата, сигурността
на населените места, осигуряване на условия
за спокоен труд и отдих на гражданите и опазване на частната, общинската и държавната
собственост на територията на община Струмяни в Административния съд – Благоевград,
е образувано адм. дело № 1062/2019 г., което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 29.11.2019 г. от 11,30 ч.
8186
А дминистративният съд – София област,
дванадесети състав, на основание чл. 188 във
връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че в Административния съд – София област, е
образувано адм. дело № 1331/2019 г. по описа на
съда по оспорване на „Рейсър Ауто“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, с
което е оспорило разпоредбите на чл. 61, ал. 5,
6, 7 и 8, чл. 62, 63, 64 и 66 от Наредбата за
управление на отпадъците на територията на
община Ихтиман, приета от Общинския съвет –
гр. Ихтиман, Софийска област, с Решение № 619
от 26.06.2019 г., съдържащи се в раздел „Административнонаказателни разпоредби“. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 18.12.2019 г. от 10 ч.
8194
Луковитският районен съд призовава Фахрудин Цурич, роден на 22.07.1985 г. в Република
Сърбия, гражданин на Република Сърбия, с неизвестен адрес в Република България и в Репуб-
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лика Сърбия, да се яви в служба „Деловодство“
на съда, ет. 2, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, за да получи препис
от подадената от Петра Иванова Панталеева с
адрес: Луковит, ул. Начална № 27, искова молба
по чл. 49 от СК, по гр. дело № 363/2019 г. на
Районния съд – Луковит, ведно с приложения и
съобщение по чл. 131 от ГПК с оглед депозиране
на писмен отговор в срока по чл. 131 от ГПК,
като го предупреждава, че ако не се яви, за да
получи книжата, на основание чл. 48, ал. 2 от
ГПК ще му бъде назначен особен представител
и делото ще се разгледа без негово участие.
8195
Пловдивският районен съд, ІV бр. състав,
призовава Нейма Чатович, с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 11.12.2019 г. в 13 ч. като
ответник по гр. дело № 12394/2019 г., заведено
от Пламен Еленов Трайков от гр. Пловдив, за
развод. Ако въпреки публикацията ответникът
не се яви в съда при разглеждане на делото,
съдът му назначава особен представител.
8196
Самоковският районен съд, ІІІ състав, по
гр.д. № 1001/2019 г. кани държателя на временно удостоверение № 2/20.03.2017 г., издадено от
Съвета на директорите на „Спортен комплекс
„Лава“ – АД, ЕИК 130910278, с което се удостоверява, че „Латинка Тончева“ – ЕООД, ЕИК
130563863, със седалище и адрес на управление
Самоков, ул. Иван Доспевски № 26, притежава
правата да се получат от „Спортен комплекс
„Лава“ – АД, 12 423 (дванадесет хиляди четиристотин двадесет и три) броя поименни акции
с № 06401 – 18823 от капитала на „Спортен
комплекс „Лава“ – АД, всяка една с номинална стойност 10 лв., даваща право на 1 глас в
общото събрание на ак ционерите, на обща
стойност 124 230 лв., които са внесени изцяло,
да заяви по настоящото дело правата си върху
това временно удостоверение най-късно до датата на насроченото по делото открито съдебно
заседание, насрочено за 23.01.2020 г. от 10 ч.,
когато ще се разгледа молбата на „Латинка Тончева“ – ЕООД, ЕИК 130563863, за обезсилване
на това удостоверение. В случай че в указания
срок държателят не заяви своите права, ценните
книги ще бъдат обезсилени. Заповядва да не се
издават акции и да не се извършват плащания,
както и никакви други правни действия, обусловени или по какъвто и да било друг начин
свързани с представяне на този оригинал.
8193
Сливенският окръжен съд обявява, че в съда
е образувано гр.д. № 148/2019 г. по предявена
на 19.03.2019 г. искова молба от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото им у щество про тив Станьо Радев Добрев, ЕГН 7110195863, с
постоянен и настоящ адрес: област Сливен,
община Нова Загора, с. Брястово, Секция 033,
живущ в Република Италия, гр. Форли, п.к.
47122, ул. Федерико Фелини № 6, вх. 2, ет. 1, и
Атанаска Иванова Мирчева, ЕГН 7307185810, с
постоянен адрес: област Сливен, община Нова
Загора, с. Брястово, Секция 033, и настоящ
адрес: Италия, като предмет на искането е
отнемане в полза на държавата имущество на
обща стойност 31 568,38 лв. на основание чл. 153,
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ал. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с § 5, ал. 2 от
ПЗРЗПКОНПИ (ДВ, бр. 1 от 2019 г.).
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Станьо Радев Добрев:
– сумата общо в размер 27 968,38 лв., придобита от проверяваното лице посредством
престъпната му дейност.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Станьо Радев Добрев и
Атанаска Иванова Мирчева:
– л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о л к с в а г е н “,
м о д е л „ Б о р а“, р е г. № С И 458 8 А К , р а м а
№ W V WZZZ1JZXD646257, цвят светлосив мет а л и к , дат а н а п ървон ач а л н а р ег ис т ра ц и я
4.10.1999 г., придобит с договор за покупкопродажба на 2.08.2011 г.
Определя на заинтересованите лица, които биха претендирали самостоятелни права
върху имуществото, чието отнемане се иска,
двумесечен срок, считано от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ да встъпят
в производството, като предявят съответния иск
пред Сливенския окръжен съд. Сливенският
окръжен съд обявява, че делото е насрочено за
6.02.2020 г. от 9 ч. и резервна дата 5.03.2020 г. от
9 ч., като предоставя срок за заинтересованите
лица, в който могат да предявят своите претенции върху имуществото, до датата на първото
съдебно заседание.
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ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
45. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Институт на вътрешните
одитори в България“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на ИВОБ на 4.12.2019 г. в 17 ч. в зала
„Сердика“ на „Централ Хотел София“ – София,
бул. Христо Ботев № 52, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове на сдружението;
2. представяне на програмата за дейността на
ИВОБ през 2020 г.; 3. приемане на бюджета
на ИВОБ за 2020 г.; 4. приемане на решение
за покриване на непокрита загуба на ИВОБ от
минали години от неразпределена печалба за
минали години; 5. избор на регистриран одитор
за заверка на годишния финансов отчет на сдружението за 2019 г.; 6. организационни въпроси.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
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42. – Управителният съвет на Българската
академия на науките и изкуствата (БАНИ), София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23,
ал. 3 от устава на сдружението свиква Есенната сесия на общото събрание на БАНИ на
14.12.2019 г. в 9 ч. в зала „София“ на Българския
Червен кръст, бул. Джеймс Баучер № 76, София.

ВЕСТНИК

БРОЙ 85

Присъствието на всички академици, дописни
членове, член-наблюдатели и почетни членове
на академията е задължително. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 28,
ал. 2 от устава на сдружението събранието ще
се проведе при същия дневен ред в 10 ч., на
същото място, при следния дневен ред: 1. преглед на дейността на академията през 2019 г.;
2. предложение за промени в устава на БАНИ;
3. промени в състава на УС на БАНИ; 4. приемане и актуализация на членския състав на
БАНИ; 5. разни.
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Видинският окръжен съд с Решение № 3
от 18.10.2019 г. по ф.д. № 12/2012 г. по описа
на ВОС свиква общо събрание на СНЦ „СК
Ванто – Видин“ – Видин, на основание чл. 26,
ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 3 от устава на
сдружението на 12.12.2019 г. в 17,30 ч. във Видин,
хотел „Ровно“ – заседателна зала, при следния
дневен ред: 1. предприемане на действия по пререгистрация на СНЦ „СК Ванто – Видин“ – Видин, в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по
вписванията; 2. отчет за дейността на СНЦ „СК
Ванто – Видин“ – Видин, за периода от учредяването на сдружението до датата на провеждане
на настоящото общо събрание; 3. предложение
за промяна на определени точки от устава на
сдружението; 4. освобождаване на стари членове
на сдружението; 5. прием на нови членове на
сдружението; 6. избор на нов УС; 7. избор на
нов председател на сдружението; 8. приемане
на решение за промяна на седалището и адреса на управление на сдружението; 9. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ и чл. 12, ал. 2 от устава на сдружението
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред на
събранието, ще са на разположение на членовете
на сдружението след датата на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ в сградата
на Гребна база 58 – Видин – треньорска стая
на „СК Ванто – Видин“.
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37. – Управителният съвет на сдружение
„Регионален агробизнес център – Видин“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетноизборно събрание на членовете на сдружението
на 16.12.2019 г. в 14 ч. в заседателната зала на
Областния кооперативен съюз – Видин, ул. Герго
Божинов № 1, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението; 2. освобождаване на
управителния съвет поради изтичане на мандата
му; 3. избор на нов управителен съвет; 4. промяна
на седалището на сдружението; 5. приемане на
промени в устава на сдружението; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
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