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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 50 от
2008 г.; изм., бр. 47, 82 и 93 от 2009 г., бр. 82
от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от
2014 г., бр. 9 и 14 от 2015 г., бр. 15 от 2016 г.,
бр. 13 и 58 от 2017 г. и бр. 28 от 2018 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С този закон се уреждат планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението, контролът
и оценката по изпълнението на системата от
документи за стратегическо планиране на
регионалното и пространственото развитие.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 2 накрая се добавя „за насърчаване
на инвестициите, конкурентоспособността и
иновациите“;
б) в т. 3 накрая се добавя „и интеграция
на трансграничните райони“;
в) създават се т. 4, 5 и 6:
„4. осигуряване на териториална основа
за устойчиво регионално и пространствено
развитие и за прилагане на интегрирани териториални инвестиции;
5. подобряване състоянието на териториите
с неблагоприятни социално-икономически,
географски и демографски характеристики;
6. адаптиране към климатичните промени
и намаляване на риска от бедствия.“
2. В ал. 3, т. 5 думата „структуроопределящи“ се заменя със „секторни и хоризонтални“.
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Държавната политика за регионално
развитие се провежда в координация и съгласуваност със секторните и хоризонтални
политики и отчита техните териториални
измерения.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „ниво 1“ се добавя
„са статистически зони“ и се поставя запетая.

2. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 след думите „ниво 2“
се добавя „са региони за планиране“ и се
поставя запетая;
б) в т. 5 думите „Софийска и София“ се
заменят със „София и София (Столична община)“.
§ 5. Членове 5, 6 и 7 се отменят.
§ 6. Глава втора „а“ „Планиране на пространственото развитие“ с чл. 7а, 7б, 7в, 7г и
7д се отменя.
§ 7. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Стратегическото планиране на
регионалното развитие интегрира регионалното и пространственото развитие и обхваща
разработването и актуализацията на система
от документи за намаляване на дисбаланса в
развитието на националната територия при
отчитане на териториалния потенциал, включително осигуряване развитието на трансгранично, транснационално и междурегионално
сътрудничество.
(2) Системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие обхваща:
1. Национална концепция за регионално
и пространствено развитие;
2. интегрирани териториални стратегии за
развитие на регионите за планиране от ниво 2;
3. план за интегрирано развитие на община.
(3) Документите по ал. 2 се намират в
йерархична съподчиненост и се разработват,
както следва:
1. Националната концепция за регионално
и пространствено развитие – за срок до 15
години с изключение на елементите на техническата инфраструктура, които се планират
за период до 30 години;
2. интегрираните териториални стратегии
за развитие на регионите за планиране от
ниво 2 – за срок 7 години с изключение на
елементите на техническата инфраструктура,
които се планират за период до 30 години;
3. планът за интегрирано развитие на община – за срок 7 години.
(4) Документите по ал. 2 служат за:
1. определяне на актуалните проблеми,
нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които
се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти,
включително съфинансирани от фондовете
на Европейския съюз;
2. идентифициране на проекти, допринасящи за постигане на националните цели и
приоритетите за регионално и местно развитие;
3. планиране и изпълнение на интегрирани
подходи за териториално и градско развитие;
4. координиране на секторните и хоризонталните политики на териториално ниво чрез
отчитане на териториалните им измерения;
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5. осигуряване на съгласуваност на провеждането на държавната политика за регионално
развитие със стратегическите документи на
национално ниво;
6. координиране развитието на националната територия и акватория в съответствие
с Морския пространствен план на Република
България.“
§ 8. Член 9 се отменя.
§ 9. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Националната концепция за
регионално и пространствено развитие определ я дългосрочните перспективи, цели
и приоритети на държавната политика за
намаляване на дисбаланса в развитието на
националната територия и съответствието є
с другите секторни и хоризонтални политики.
(2) Националната концепция за регионално
и пространствено развитие определя стратегията за развитие на националната територия
и връзките є със съседни страни и региони.
(3) Националната концепция за регионално
и пространствено развитие отчита действащите стратегически документи на международно равнище в областта на регионалното и пространственото развитие, Морския
пространствен план на Република България
и националните стратегически документи за
развитие на секторните и хоризонталните
политики.
(4) Националната концепция за регионално
и пространствено развитие съдържа:
1. анализ на демографското, социалноикономическото, екологичното и териториално-урбанистичното състояние, изявените
проблеми и потенциали за развитие, като се
отчитат и изменението на климата и рисковете от бедствия;
2. прогнози, алтернативни сценарии и
пространствени модели за развитие на национа лната територи я, в които са взети
предвид измененията в климата и рисковете
от бедствия;
3. визия, цели и приоритети за регионално
и пространствено развитие;
4. пространствена структура с централни,
силно урбанизирани територии, периферни и
селски слабо урбанизирани територии, територии за защита на природните и културните
ценности;
5. функционално-йерархична структу ра
на мрежата от населени места с градовете – центрове с европейско, макрорегионално
и национално значение, агломерационните
образувания и техните зони на влияние;
6. главни и второстепенни оси на развитие,
включително оси с европейско и макрорегионално значение;
7. транспортни и инфраструктурни коридори и обекти с международно и национално
значение и интегриране на страната с европейската транспортна, енергийна мрежа и
мрежите за пренос на природен газ, нефт и
нефтопродукти;
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8. неформални райони със специфични
характеристики и проблеми;
9. зони за трансгранично и междурегионално сътрудничество, които допускат съвместно
планиране и управление със съседни страни;
10. необходими действия и критерии за
наблюдение и оценка на изпълнението на
концепцията;
11. стратегически насоки за разработване
и актуализация на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за
планиране от ниво 2 за определен период.
(5) Националната концепция за регионално и пространствено развитие се изработва
от специализирано търговско дружество със
100 на сто държавно участие в капитала, в
което правата на държавата се упражняват
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
(6) Националната концепция за регионално и пространствено развитие се приема
от Министерския съвет по предложение на
министъра на регионалното развитие и благоустройството.“
§ 10. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) За регионите за планиране от
ниво 2 се разработват интегрирани териториални стратегии за развитие.
(2) Интегрираната териториална стратегия
за развитие на регион за планиране от ниво 2
определя средносрочните цели, приоритети
и перспективи за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията
на съответния регион за планиране в съответствие с предвижданията на Националната
концепция за регионално и пространствено
развитие и другите секторни и хоризонтални
политики, както и връзките му с други региони за планиране от ниво 2 в страната и в
съседните държави в макрорегиона.
(3) Интегрираната териториална стратегия
за развитие на региона за планиране от ниво 2
координира предвижданията на секторните
стратегии и документи на регионално равнище в областта на икономическото развитие,
здравеопазването, образованието, науката,
социалните услуги, транспорта, водния сектор,
енергетиката, широколентовите комуникации,
туризма и околната среда и отчита регионалните им специфики и териториалните им
измерения.
(4) Интегрираната териториална стратегия
за развитие на региона за планиране от ниво 2
отчита предвижданията и инвестиционните
намерения за развитие за територията на
района и се използва като основа при разработването на схеми за регионална държавна
помощ.
(5) Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от
ниво 2 съдържа:
1. анализ на икономическото, социалното
и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответния регион за
планиране от ниво 2;
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2. прогнози, алтернативни сценарии и
пространствени модели за развитие;
3. визия, цели и приоритети за регионално и пространствено развитие на региона за
планиране от ниво 2;
4. пространствена структура с централни,
силно урбанизирани територии, периферни
и селски слабо урбанизирани територии, територии за защита на природните и културните ценности и територии със специфични
характеристики и проблеми;
5. функционално-йерархична структура на
мрежата от населени места с градове центрове
и с идентифицирани зони за индустриално
развитие и бизнес, за отдих и туризъм, за
прилагане на интег рирани териториа лни
инвестиции;
6. главни и второстепенни оси на урбанистично развитие с национално и регионално
значение и връзки с осите на развитие в
макрорегиона;
7. транспортни и инфраструктурни коридори
и обекти с национално и регионално значение
и връзки със съседните райони в страната и
в съседните държави;
8. мерки за интегрирано териториално
възстановяване и развитие;
9. мерки и дейности за адаптиране към
климатичните промени и за намаляване на
риска от бедствия;
10. индикативен списък на важни за региона за планиране от ниво 2 проектни идеи с
индикативни бюджети и оптимален график
на изпълнение;
11. обща оценка на необходимите ресурси
за реализация на стратегията, конкретизирана
по години съобразно оптималния график за
изпълнение на проектните идеи;
12. необходими действия и индикатори
за наблюдение и оценка на изпълнението на
интегрираната териториална стратегия за
развитие.
(6) Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране
от ниво 2 се изработват от специализирано
търговско дружество със 100 на сто държавно участие в капитала, в което правата на
държавата се упражняват от министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
(7) Интегрираните териториални стратегии
за развитие на регионите за планиране от
ниво 2 се одобряват от регионалните съвети
за развитие.
(8) Интегрираните териториални стратегии
за развитие на регионите за планиране от
ниво 2 се приемат от Министерския съвет по
предложение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството след одобрението им от съответните регионални съвети
за развитие.“
§ 11. Член 12 се отменя.
§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Планът за интегрирано развитие на
община определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината
и връзките є с други общини в съответствие
с интегрираната териториална стратегия за
развитие на региона за планиране от ниво 2
и общия устройствен план на общината.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Планът за интегрирано развитие на
община осигурява пространствена, времева
и фактическа координация и интеграция на
различни политики и планови ресурси за
постигане на дефинираните цели за трайно
подобряване на икономическото, социалното
и екологичното състояние на общинската
територия.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Планът за интегрирано развитие на
община съдържа:
1. анализ на икономическото, социалното
и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната община;
2. цели и приоритети за развитие на общината за определен период;
3. зони за прилагане на интегриран подход
за удовлетворяване на идентифицираните
нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество
с други общини;
4. мерки за ограничаване изменението на
климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска
от бедствия;
5. партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката
и изпълнението на плана при спазване на
принципите за партньорство и осигуряване
на информация и публичност;
6. индикативен списък на важни за общината проектни идеи с проектобюджети и
оптимален график на изпълнение;
7. обща оценка на необходимите ресурси
за реализация на плана, конкретизирана по
години съобразно оптималния график за изпълнение на важните за общината проектни
идеи;
8. програма за реализиране на плана за
интегрирано развитие на общината;
9. необходими действия и индикатори за
наблюдение и оценка на изпълнението на
плана.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „Общинският план за развитие“ се
заменят с „Планът за интегрирано развитие
на община“.
5. Създава се ал. 5:
„(5) Одобреният план за интегрирано развитие на община се представя от кмета на
общината пред съответния областен съвет за
развитие в срок до три месеца от неговото
приемане от съответния общински съвет.“
§ 13. Член 13а се отменя.
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§ 14. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Условията, редът и сроковете за
изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на документите по чл. 8,
ал. 2 се определят с правилника за прилагане
на закона.
(2) Обхватът и съдържанието на Морския
пространствен план на Република България
и условията и редът за неговото изготвяне,
приемане, прилагане и изменение се определят със Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата
на Република България.
(3) Морският пространствен план на Република България се изработва от специализирано търговско дружество със сто на сто
държавно участие в капитала, в което правата
на държавата се упражняват от министъра на
регионалното развитие и благоустройството.“
§ 15. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министерският съвет приема Националната концепция за регионално и пространствено развитие и интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите
за планиране от ниво 2 по предложение на
министъра на регионалното развитие и благоустройството.“
2. В ал. 2 думите „Националната концепция
за пространствено развитие и целите и приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие“ се заменят с „Националната
концепция за регионално и пространствено
развитие и интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране
от ниво 2“.
§ 16. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 думата „структуроопределящи“ се
заменя със „секторни и хоризонтални“.
2. В т. 4 след думата „устойчиво“ се поставя
запетая и се добавя „териториално и“.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. организира изработването и контролира
прилагането на Националната концепция за
регионално и пространствено развитие и на
интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2;“.
4. Точки 6 и 7 се отменят.
5. В т. 9 думите „чл. 9, ал. 1, т. 1 – 4“ се
заменят с „чл. 8, ал. 2“.
6. Точки 10 и 11 се отменят.
7. Точка 13 се отменя.
8. В т. 16 след думите „комисии за“ се
добавя „регионално“ и се поставя запетая.
9. В т. 17 думите „регионалното развитие“
се заменят с „регионалното“ и думата „планиране“ се заменя с „развитие“.
§ 17. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) В регионите за планиране от
ниво 2 се създават регионални съвети за
развитие.
(2) Регионалният съвет за развитие координира провеждането на държавната политика
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за регионално развитие в съответния регион
за планиране от ниво 2.
(3) Регионалният съвет за развитие се състои от председател, заместник-председател и
членове и се подпомага от експертен състав.
(4) Членове на регионалния съвет за развитие са:
1. областните управители на областите от
съответния регион за планиране от ниво 2;
2. кметове на общини и/или председатели
на общински съвети от съответния регион за
планиране от ниво 2.
(5) Представителите на общините в регионалния съвет за развитие се определят от
представителите на общините, членове на
съответния областен съвет за развитие, по
ред, определен в правилника за прилагане
на закона.
(6) Броят на представителите на общините
в регионалния съвет за развитие се определя,
както следва:
1. за областите с население до 200 000
души – двама представители;
2. за областите с население от 200 001 до
300 000 души – трима представители;
3. за областите с население от 300 001 до
400 000 души – четирима представители;
4. за областите с население от 400 001 до
500 000 души – петима представители;
5. за областите с население над 500 000
души – шестима представители.
(7) Председателят на регионалния съвет
за развитие:
1. ръководи заседанията на регионалния
съвет за развитие;
2. осигурява прозрачност на работата по
изпълнение на функциите на регионалния
съвет за развитие;
3. осигурява условията за провеждане на
заседанията на регионалния съвет за развитие,
като спазва принципа за безпристрастност
при осъществяване на процеса на вземане на
решения от членовете на регионалния съвет
за развитие.
(8) Председателят на регионалния съвет за
развитие се определя при условия и по ред,
определени в правилника за прилагане на
закона. По решение на регионалния съвет за
развитие за председател на съвета може да
бъде избран член на съвета или лице, което
не е член на съвета. Когато председател на
съвета е лице извън състава по ал. 4, той няма
право на глас при приемането на решения от
регионалния съвет за развитие.
(9) Заместник-председателят на регионалния съвет за развитие подпомага председателя
на регионалния съвет за развитие в изпълнение
на неговите функции.
(10) Заместник-председателят на регионалния съвет за развитие се определя при
условия и по ред, определени в правилника
за прилагане на закона.
(11) Секретар на регионалния съвет за развитие е началникът на териториалното звено
на Министерството на регионалното разви-
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тие и благоустройството за стратегическо и
пространствено планиране и координация на
регионалното развитие в съответния регион за
планиране от ниво 2. Секретарят на съвета:
1. организира и обезпечава административно-техническата работа на регионалния
съвет за развитие;
2. участва в заседанията на регионалния
съвет за развитие без право на глас при вземането на решения.
(12) В изпълнение на функциите си председателят се подпомага от териториалното
звено на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за стратегическо
и пространствено планиране и координация на
регионалното развитие в съответния регион
за планиране от ниво 2. Експертният състав
на регионалния съвет за развитие се състои
от три отделни звена със специфични функции: звено за медиации, звено за публични
консултации и звено за предварителен подбор.
(13) В заседанията на регионалния съвет
за развитие с право на съвещателен глас, в
качеството им на наблюдатели участват:
1. представител на дирекция „Централно
координационно звено“ в администрацията
на Министерския съвет;
2. представител на Изпълнителна агенция
„Одит на средствата от Европейския съюз“
към Министерството на финансите;
3. по един представител от всяко министерство;
4. представител на Националния статистически институт;
5. представител на Българската академия
на науките;
6. представител на Националното сдружение на общините в Република България;
7. представители на национално представените организации на работодателите,
които имат свои членове на територията на
съответния регион за планиране от ниво 2;
8. представители на национално представените организации на работниците и
служителите;
9. представители на висшите училища в
съответния регион за планиране от ниво 2;
10. представители на икономическия сектор
в съответния регион за планиране от ниво 2;
11. представители на юридически лица с
нестопанска цел, осъществяващи дейност в
обществена полза на територията на съответния регион за планиране от ниво 2.
(14) Наблюдателите по ал. 13, т. 6 – 11 имат
право на глас при приемането на решения по
чл. 19, ал. 1, т. 3.
(15) Процедурните правила за определяне
на поименния състав на представителите по
ал. 13 се определят с правилника за прилагане на закона.
(16) Средствата, необходими за дейността на
регионалния съвет за развитие и за укрепване
на административния му капацитет, могат
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да се предвиждат като ресурси по линия на
оперативните програми, съфинансирани от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове, както и със средства от държавния
бюджет.“
§ 18. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Регионалният съвет за развитие:
1. обсъжда и одобрява проекта на интегрираната териториална стратегия за развитие
на региона за планиране от ниво 2;
2. изпълн ява фу нк ции по у правление,
координиране, наблюдение и контрол на изпълнението на интегрираната териториална
стратегия за развитие на съответния регион
за планиране от ниво 2;
3. участва в процеса на подбор на проекти,
съфинансирани от Европейските структурни и
инвестиционни фондове, от други европейски
фондове и финансови източници, включително
финансови инструменти, и от съответното
национално съфинансиране, в изпълнение
на интегрираната териториална стратегия за
развитие на региона за планиране от ниво 2,
когато са му делегирани правомощия от съответните управляващи органи/национални
партниращи органи;
4. предоставя писма за подкрепа във връзка с
участието на български партньори в проекти по
програмите за трансгранично сътрудничество,
съфинансирани от Европейските структурни
и инвестиционни фондове и инструменти за
предприсъединителна помощ на Европейския
съюз, при условия и по ред, определени с
правилника за прилагане на закона;
5. осъществява консултативна функция
при изготвянето на плановете за интегрирано
развитие на общините в региона за планиране
от ниво 2;
6. разглежда и обсъжда въпроси, които
имат отношение към развитието на региона
за планиране от ниво 2.
(2) Организацията и дейността на регионалния съвет за развитие се определят с
правилника за прилагане на закона.“
§ 19. Член 20 се отменя.
§ 20. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Точки 1, 2 и 4 се отменят.
2. Точки 5 и 6 се изменят така:
„5. подпомага общинските администрации
на общините на територията на областта при
разработването и прилагането на плановете
за интегрирано развитие на общините чрез
предоставяне на консултации и препоръки;
6. оказва съдействие при изпълнението,
наблюдението и оценката на съответната интегрирана териториална стратегия за развитие
на региона за планиране от ниво 2;“.
3. В т. 8 думите „областната стратегия за
развитие и общинските планове за развитие“
се заменят с „интегрираната териториална
стратегия за развитие на съответния регион
за планиране от ниво 2 и плановете за интегрирано развитие на общините на територията
на областта“.
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4. Точка 9 се изменя така:
„9. съдейства за осигуряване на информация
и публичност на територията на съответната
област относно изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие на
региона за планиране от ниво 2;“.
§ 21. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5:
а) точки 1, 2, 3 и 4 се отменят;
б) създава се т. 8:
„8. разглежда и обсъжда въпроси, които
имат отношение към развитието на областта.“
2. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Постоянната комисия за пространствено развитие, устройство на територията
и строителство се ръководи от архитект от
съответната областна администрация.“
§ 22. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „общинския план за развитие“ се заменят с „плана за интегрирано
развитие на общината“.
2. В т. 2 думите „общинския план за развитие“ се заменят с „плана за интегрирано
развитие на общината“.
3. В т. 4 думата „наблюдението“ се заменя
с „наблюдение“ и думите „общинския план за
развитие“ се заменят с „плана за интегрирано
развитие на общината“.
4. В т. 5 думите „общинския план за развитие“ се заменят с „плана за интегрирано
развитие на общината“.
§ 23. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „общинския план за развитие“ се заменят с „плана за интегрирано
развитие на общината“.
2. В т. 3 думите „общинския план за развитие“ се заменят с „плана за интегрирано
развитие на общината“.
3. В т. 4 думата „наблюдението“ се заменя
с „наблюдение“ и думите „общинския план за
развитие“ се заменят с „плана за интегрирано
развитие на общината“.
§ 24. В чл. 26 се правят следните допълнения:
1. В т. 4 след думите „Европейския съюз“
се добавя „включително финансови инструменти“.
2. В т. 6 след думата „закон“ се добавя
„или с подзаконов нормативен акт“.
§ 25. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. подготовка и актуализация на Националната концепция за регионално и пространствено развитие и на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите
за планиране от ниво 2;“
б) в т. 3 след думите „Европейския съюз“
се добавя „и международни финансови източници“;
в) точка 4 се отменя;
г) точки 5 и 6 се изменят така:
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„5. извършване на наблюдение и оценка
на прилагането на Националната концепция
за регионално и пространствено развитие и
на интегрираните териториални стратегии за
развитие на регионите за планиране от ниво 2;
6. осигуряване на комуникационна стратегия на политиката за регионално развитие.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Подготовката, актуализацията, наблюдението и оценката на плановете за интегрирано развитие на общините се финансират от
бюджетите на съответните общини и/или чрез
средства от фондовете на Европейския съюз и
други финансови източници, като кметовете
на общини ежегодно планират необходимите
за целта финансови ресурси.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Ежегодно министърът на регионалното
развитие и благоустройството, като компетентен орган за разработването на документите
по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2, планира необходимите
финансови ресурси за изпълнение на дейностите по разработване, актуализация, наблюдение
и оценка в рамките на бюджетната процедура.
Средствата се осигуряват в съответствие със
закона за държавния бюджет на Република
България за съответната година и/или чрез
средства от фондовете на Европейския съюз
и други финансови източници.“
§ 26. Член 28 се отменя.
§ 27. В чл. 30 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „оценката на регионалното“ се добавя „и пространственото“.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) За наблюдението и оценката на регионалното развитие се използват географски
информационни системи, официални статистически данни от Националния статистически
институт и от Евростат и други източници на
официална информация.
(4) Източниците на информация за наблюдение и оценка на регионалното развитие по
ал. 3 се определят в правилника за прилагане
на закона.“
§ 28. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Наблюдението на изпълнението
на Националната концепция за регионално
и пространствено развитие се извършва въз
основа на резултатите от наблюдението и
оценката на изпълнението на интегрираните
териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и на плановете
за интегрирано развитие на общините.
(2) Наблюдението на изпълнението на
интегрираните териториални стратегии за
развитие на регионите за планиране от ниво 2
и на плановете за интегрирано развитие на
общините се извършва при условия и по ред,
определени с правилника за прилагане на
закона.“
§ 29. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Едновременно с разработването
на стратегическите документи за регионално
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и пространствено развитие по чл. 8, ал. 2,
т. 2 и 3 се извършва екологична оценка или
се преценява необходимостта от извършване
на екологична оценка по реда на Закона за
опазване на околната среда.
(2) По преценка на министъра на регионалното развитие и благоустройството, като
компетентен орган за разработването на
документите по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2, както и
на кметовете на общини, като компетентни
органи за разработването на документите
по чл. 8, ал. 2, т. 3, за разработването на
съответните документи може да се извършва
предварителна оценка за социално-икономическото им въздействие.“
§ 30. В чл. 33 ал. 1 се изменя така:
„(1) За реализацията на стратегическите
документи за регионално и пространствено
развитие по чл. 8, ал. 2 се извършва междинна оценка в средата на периода на тяхното
действие.“
§ 31. В чл. 34 ал. 1 се изменя така:
„(1) За изпълнението на стратегическите
документи за регионално и пространствено
развитие по чл. 8, ал. 2 се извършва последваща оценка на въздействието не по-късно
от една година след изтичането на периода
на тяхното действие.“
§ 32. В чл. 35 думите „стратегическо планиране на регионалното развитие по чл. 9,
ал. 1, т. 1 – 4“ се заменят с „регионално и
пространствено развитие по чл. 8, ал. 2“.
§ 33. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от областните управители“ и запетаята пред тях се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 34. В чл. 37, ал. 1 думите „Стратегиите и
плановете“ се заменят със „Стратегическите
документи за регионално и пространствено
развитие“, а накрая се добавя „и се съхраняват
в единна информационна платформа за целите
на политиката за регионално развитие“.
§ 35. Глава седма „Наблюдение на пространственото развитие“ с чл. 38, 39 и 40 се
отменя.
§ 36. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Териториално сътрудничество“ е рамка
за изпълнение на съвместни действия и обмен
на политики между национални, регионални
и местни участници от различни държави
членки, които имат трансграничен, транснационален и междурегионален характер, включително за изграждане на мрежи за обмен на
информация и опит между заинтересованите
страни.“
2. Точка 3 се отменя.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. „Оперативни програми“ са документи,
съдържащи стратегията на държавата в определени сфери на политиката, чрез които се
изпълнява Кохезионната политика на Европейския съюз.“

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

4. Точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 се отменят.
5. Създават се т. 15 и 16:
„15. „Секторни политики“ са съвкупност
от принципи и действия, които засягат определени сектори на държавното управление,
като транспорт, околна среда, енергетика,
икономика, здравеопазване, образование,
социални услуги, култура, туризъм, жилищна
политика и други.
16. „Трансгранични райони“ са територии
(райони от ниво 3), граничещи по суша или
по вода със съседна държава – членка на
Европейския съюз, или с трета държава по
външните граници на Европейския съюз.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 37. Изпълнението, наблюдението и оценката на Националната стратегия за регионално
развитие 2012 – 2022 г., на регионалните планове за развитие за периода 2014 – 2020 г., на
общинските планове за развитие за периода
2014 – 2020 г., на интегрираните планове за
градско възстановяване и развитие за периода 2014 – 2020 г., на Националната концепция за пространствено развитие за периода
2013 – 2025 г. и на регионалните схеми за
пространствено развитие на районите от
ниво 2 за периода 2014 – 2020 г. се довършват
по реда, по който са започнали.
§ 38. Изпълнението и наблюдението на
изпълнението на областните стратегии за
развитие за периода 2014 – 2020 г. и на регионалните схеми за пространствено развитие на
областите за периода 2014 – 2020 г. приключват
с изтичането на срока на тяхното действие
без извършване на последваща оценка.
§ 39. Компетентните органи по изпълнението, мониторинга и оценката на Националната стратегия за регионално развитие
2012 – 2022 г., на регионалните планове за
развитие за периода 2014 – 2020 г., на областните стратегии за развитие за периода
2014 – 2020 г., на общинските планове за развитие за периода 2014 – 2020 г., на интегрираните
планове за градско възстановяване и развитие
за периода 2014 – 2020 г., на Националната
концепция за пространствено развитие за
периода 2013 – 2025 г., на регионалните схеми
за пространствено развитие на районите от
ниво 2 за периода 2014 – 2020 г. и на регионалните схеми за пространствено развитие на
областите за периода 2014 – 2020 г. запазват
своите функции, правомощия и отговорности до края на действието на съответните
документи.
§ 40. В Закона за насърчаване на заетостта
(обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120
от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и
81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30,
33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89
и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г.,
бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от
2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15, 68 и 70 от 2013 г.,
бр. 54 и 61 от 2014 г., бр. 54, 79, 101 и 102 от
2015 г., бр. 33, 59 и 88 от 2016 г., бр. 97 и 103
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от 2017 г., бр. 24 и 91 от 2018 г. и бр. 17, 24 и
101 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 10, ал. 1 думите „областната стратегия за развитие и на регионалните, областните
и общинските планове за развитие“ се заменят
с „документите за стратегическо планиране
на регионалното и пространственото развитие
съгласно Закона за регионалното развитие“.
2. В чл. 11, ал. 1 думите „при условията и
по реда на Правилника за организацията и
дейността на регионалните съвети за развитие и на областните съвети за развитие“ се
заменят с „от областния съвет за развитие“.
3. В чл. 13 думите „развитие и“ се заличават.
4. В ч л. 33, а л. 1 д у м и т е „облас т ната
стратегия за развитие и на регионалния и
общинските планове за развитие“ се заменят
с „документите за стратегическо планиране
на регионалното и пространственото развитие
съгласно Закона за регионалното развитие“.
§ 41. В Закона за администрацията (обн.,
ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 8 от 1999 г.;
изм., бр. 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от 2000 г.,
бр. 99 от 2001 г.; попр., бр. 101 от 2001 г.; изм.,
бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30, 69
и 102 от 2006 г., бр. 46 и 78 от 2007 г., бр. 43
и 94 от 2008 г., бр. 35 и 42 от 2009 г., бр. 24
и 97 от 2010 г., бр. 69 от 2011 г., бр. 15 и 82
от 2012 г., бр. 15 и 17 от 2013 г., бр. 19 и 27
от 2014 г., бр. 60 и 96 от 2015 г., бр. 50, 57 и
98 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г. и бр. 7 от
2018 г.) в чл. 31, ал. 1, т. 2 думите „областни
стратегии и програми за регионално развитие“ се заменят със „стратегии и програми“.
§ 42. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19
от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82
и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г.,
бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от
2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г., бр. 13,
58 и 103 от 2017 г., бр. 17, 77 и 83 от 2018 г.
и бр. 1 и 17 от 2019 г.) в чл. 12, ал. 3 думите
„като се хармонизират с областните стратегии за развитие по Закона за регионалното
развитие“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 43. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30
от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40
от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43,
59 и 75 от 2016 г., бр. 58, 85 и 96 от 2017 г.,
бр. 37, 77 и 86 от 2018 г., бр. 17, 60 и 100 от
2019 г. и бр. 13 и 17 от 2020 г.) в чл. 10, т. 1
думите „се интегрират в областната стратегия
за регионално развитие и“ се заличават.
§ 44. В Закона за младежта (обн., ДВ, бр. 31
от 2012 г.; изм., бр. 68 от 2013 г., бр. 14 от
2015 г. и бр. 24 и 77 от 2018 г.) в чл. 14, ал. 2
думите „с областната стратегия за развитие“
и запетаята пред тях се заличават.
§ 45. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99
от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110
от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.;
попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 80,
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82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69
от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и
100 от 2010 г., бр. 38, 45 и 82 от 2012 г., бр. 15,
16 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 32
и 61 от 2015 г., бр. 85 и 96 от 2017 г., бр. 20 от
2018 г. и бр. 44 от 2019 г.) в чл. 11 се правят
следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „и се включват в областната стратегия за развитие“ се заличават.
2. В ал. 2, т. 1 думите „общинския план за
развитие и на програмата за неговото изпълнение“ се заменят с „плана за интегрирано
развитие на общината и на програмата за
реализирането му“.
§ 46. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и
108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42,
69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г.,
бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от
2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105
и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36,
52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95
и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19,
28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г.,
бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от
2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г.,
бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г., бр. 12, 58 и 96 от
2017 г., бр. 55, 77, 98 и 103 от 2018 г. и бр. 17, 25
и 61 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 10в, ал. 1, т. 1 думите „общинския
план за развитие и програмата за реализация
на общинския план за развитие“ се заменят с
„плана за интегрирано развитие на общината
и програмата за реализирането му“.
2. В чл. 149, ал. 2 думите „плановете за
регионално развитие“ се заменят с „интегрираните териториални стратегии за развитие
на регионите за планиране от ниво 2“.
§ 47. В Закона за енергийната ефективност
(обн., ДВ, бр. 35 от 2015 г.; изм., бр. 105 от
2016 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 27, 38 и 83 от
2018 г.) в чл. 12, ал. 3 думите „регионалните
планове за развитие на съответните райони“
се заменят с „интегрираните териториални
стратегии за развитие на съответните региони
за планиране от ниво 2“.
§ 48. В Закона за малките и средните
предприятия (обн., ДВ, бр. 84 от 1999 г.; изм.,
бр. 80 и 92 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 28
от 2002 г., бр. 64 от 2004 г., бр. 34, 59 и 80 от
2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 82
от 2009 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 17 от 2016 г.
и бр. 30 от 2018 г.) в чл. 19, ал. 1 в текста
преди т. 1 думите „плановете за регионално
развитие“ се заменят с „интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите
за планиране от ниво 2“.
§ 49. В Закона за опазване на околната среда
(обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от
2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.,
бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65,
82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от
2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19,
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32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61
от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53
и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22
и 98 от 2014 г., бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г.,
бр. 81 от 2016 г., бр. 12, 58, 76 и 96 от 2017 г.,
бр. 53, 77 и 98 от 2018 г. и бр. 1, 17, 24, 36, 79,
81 и 101 от 2019 г.) в чл. 78 думите „Плановете и програмите за регионално развитие“
се заменят с „Документите за стратегическо
планиране на регионалното и пространственото развитие“.
§ 50. В Закона за културното наследство
(обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2009 г. – бр. 80 от
2009 г.; изм., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101
от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45, 77
и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98
от 2014 г., бр. 16, 52 и 74 от 2016 г., бр. 96 от
2017 г., бр. 7, 77, 89 и 98 от 2018 г. и бр. 1 и
62 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 16:
а) в ал. 2 думите „районите за планиране“ се
заменят с „регионите за планиране от ниво 2“;
б) в ал. 3 думите „района за планиране“ се
заменят с „региона за планиране от ниво 2“.
2. В чл. 17:
а) в ал. 3 в текста преди т. 1 думите „плановите икономически райони“ се заменят с
„регионите за планиране от ниво 2“;
б) в ал. 5 думите „планов икономически
район“ се заменят с „регион за планиране
от ниво 2“.
3. В чл. 81, ал. 3 думите „общинските планове за развитие“ се заменят с „плановете за
интегрирано развитие на общините“.
§ 51. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.;
изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г.,
бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г.,
бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.;
попр., бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 26 от
2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от
2010 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 61, 98 и
107 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 59 от
2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г., бр. 7, 92 и 108
от 2018 г., бр. 100 от 2019 г. и бр. 17 от 2020 г.)
в чл. 14а, ал. 3 думите „със стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие
на съответната област и община“ се заменят
с „интегрираните териториални стратегии за
развитие на регионите за планиране от ниво 2
и плановете за интегрирано развитие на съответните общини“, а думите „с националните
стратегии, прогнози, програми и планове за
развитие“ се заменят със „с Националната
концепция за регионално и пространствено
развитие и стратегии и програми на национално ниво“.
§ 52. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от
2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82
и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27,
28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 105 от 2013 г.;
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изм., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 9, 61 и 101 от
2015 г., бр. 20 и 36 от 2016 г., бр. 58, 96 и 103
от 2017 г., бр. 28 от 2018 г. и бр. 56 и 60 от
2019 г.) в чл. 17, ал. 2 т. 9 се отменя.
§ 53. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от
2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88,
94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37,
65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41,
53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102
от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г.,
бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54
и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82
и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от
2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61,
62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г.,
бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55
и 108 от 2018 г., бр. 1, 24, 25, 41, 44, 62 и 101
от 2019 г. и бр. 17 от 2020 г.) в чл. 109, ал. 3
т. 9 се отменя.
§ 54. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от
1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26,
86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и
41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от
2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34,
59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от
2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12,
32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8
от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и
109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12,
61 и 95 от 2015 г. бр. 45, 58 и 61 от 2016 г.,
бр. 13 и 58 от 2017 г., бр. 2, 18 и 77 от 2018 г.
и бр. 51 и 98 от 2019 г.) в чл. 14, ал. 2, т. 4
думите „плановете за регионално развитие“
се заменят с „интегрираните териториални
стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2“.
§ 55. Правилникът за прилагане на закона
се привежда в съответствие с този закон в
6-месечен срок от влизането му в сила.
§ 56. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 28 февруари 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2145

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 50
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4, чл. 86, т. 5, предложение първо,
чл. 146, т. 1, чл. 162, т. 7 и чл. 170, ал. 1, т. 2
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам генерал Андрей Илиев Боцев от длъжността началник на отбраната и от
военна служба, считано от 27 февруари 2020 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 9 март 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
2385

УКАЗ № 51
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно генерал Андрей
Илиев Боцев с орден „Стара планина“ първа
степен с мечове за цялостната му дейност по
развитието и укрепването на Българската армия и приноса му за националната сигурност
на Република България.
Издаден в София на 9 март 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
2386

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41
ОТ 9 МАРТ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
криптографската сигурност на класифицираната информация, приета с Постановление
№ 263 на Министерския съвет от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 102 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 44
от 2008 г., бр. 57 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г. и
бр. 27 и 35 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква „а“ думите „производство, съхраняване и разпределяне на криптографски
ключове“ се заменят с „производство, маркиране, съхраняване, разпределяне, пренасяне,
използване и унищожаване на криптографски
материали и на криптографски средства за
защита на класифицирана информация“.
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2. В буква „в“ думите „за прилагане“ се
заличават, а след думите „криптографски
средства“ се добавя „за защита на класифицирана информация“.
3. Създава се буква „г“:
„г) контрол по използване на криптографски
методи и средства за защита на класифицирана информация.“
§ 2. В чл. 2 думите „на класифицираната
информация“ се заличават.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след д у мите „к риптог рафска
сигурност“ думите „на класифицираната информация“ се заличават.
2. В т. 2 думата „препоръки“ се заменя със
„задължителни предписания“.
3. В т. 3 думите „оценява и одобрява“ се
заменят с „извършва одобрение на“, а накрая
се добавя „и периодичен анализ за установяване на тяхната способност да защитават
класифицирана информация“.
4. Създава се точка 3а:
„3а. проектира и разработва изцяло или
отделни елементи от криптографски методи
и средства;“.
5. В т. 5 думите „криптографски ключове
за защита на класифицираната информация
в“ се заменят с „ключови материали за“.
6. Точка 6 се изменя така:
„6. извършва одобрение на системи за управление на криптографски ключове (СУКК)
и одобрява въвеждането им в експлоатация и
периодичен анализ за установяване на тяхната
способност за защита на класифицираната
информация;“.
7. Точка 12 се изменя така:
„12. води регистри на одобрените криптографски средства и мрежи, поекземплярно
проверените криптографски средства и разрешенията за работа с криптографски средства;“.
8. Точка 13 се отменя.
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „административното звено
по сигурността на информацията“ се заменят
с „организационната единица“.
2. В ал. 3 думите „в звеното по сигурността
на информацията“ се заличават.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. организира изготвянето на криптоплановете в организационната единица, които се
утвърждават от ОКС;“.
2. В т. 5 думата „води“ се заменя с „водене на“ и думата „ключовите“ се заменя с
„криптографските“.
3. Точка 6 се изменя така:
„6. организира съхраняването, пренасянето и контрола на криптографските средства,
криптографските материали и друга документация, свързана с криптографската сигурност
в организационната единица;“.
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4. Създава се т. 9:
„9. организира инвентаризация на използваните в организационната единица крипто
графски средства и криптографски материали
и изготвя обобщен отчет по чл. 36, ал. 6.“
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „организационните правила“ се заменят с „криптоплана“ и думите
„използването на криптографските средства“
се заменят с „криптографската сигурност“;
б) в т. 3 думата „ключови“ се заменя с
„криптографски“;
в) в т. 4 думите „автоматизирано генериране
и разпределяне“ се заменят с „управление“;
г) в т. 5 думата „ключовите“ се заменя с
„криптографските“;
д) в т. 6 думата „ключови“ се заменя с
„криптографски“;
е) в т. 8 думите „организационните правила“
се заменят с „криптоплана“;
ж) точка 11 се отменя.
2. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Разпределянето на функциите се описва в
криптоплана по чл. 19, ал. 1, т. 5.“
§ 7. В чл. 13, т. 2 думите „организационните правила и правилата за експлоатация“
се заменят с „криптоплана“.
§ 8. В чл. 14, ал. 2 думите „с еднакви
качествени и функционални показатели“ се
заменят с „удовлетворяващи в еднаква степен
качествените и функционалните изисквания
към тях за конкретното приложение“ и пред
тях и след тях се поставя запетая.
§ 9. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Ръководителят на организационната единица взема решение за необходимостта
от използване на криптографски средства за
защита на класифицираната информация в
организационната единица и изпраща писмено
запитване до ОКС за наличието на одобрени
криптографски средства. В запитването се
посочват качествените и функционалните
показатели на средствата, от които организационната единица има нужда.
(2) В срок до 15 работни дни от получаването на запитването ОКС отговаря писмено
за наличието на одобрени средства по ал. 1.
В писмения отговор се посочват нивото на
к ласифицирана информаци я, за което са
одобрени, предназначението, версията и производителят им.
(3) Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка на криптографски
средства може да започне след получаването
на писмения отговор по ал. 2 за одобрени
криптографски средства.
(4) След приключването на процедурата
за доставка на криптографски средства по
ал. 3 ръководителят на организационната
единица уведомява писмено ОКС за броя и
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идентификационните номера на доставените
криптографски средства.“
§ 10. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) За използването на криптографски средства ръководителят на организационната единица изпраща заявление до ОКС,
което съдържа:
1. идентификационни данни на криптографските средства, които ще се организират
в криптографската мрежа;
2. нивото за сигурност на класифицираната
информация, която ще бъде защитавана;
3. наименование на криптографската мрежа и наименование на комуникационната и
информационната система (КИС), ако криптографската мрежа се предвижда да е част
от такава система, включително връзка с
други системи;
4. описание на мерките за физическа сигурност на криптографските средства;
5. описание на предвиждания брой криптографски средства, които ще се използват
в криптографска мрежа, на предвижданата
организация на използването им, както и на
физическото им местоположение.
(2) В случаите, когато криптографската
мрежа е част от КИС, заявлението по ал. 1
се подава на етап, определен от органа по
акредитиране на сигурността (ОАС) на КИС
в уведомлението по чл. 16 от Наредбата за
сигурността на комуникационните и информационните системи.“
§ 11. В чл. 17, ал. 1 думите „т. 1“ се заличават.
§ 12. Член 18 се отменя.
§ 13. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) За въвеждане в експлоатация
на криптографски мрежи за защита на класифицираната информаци я е необходимо
предварително да са налице:
1. одобрени и поекземплярно проверени
от ОКС криптографски средства;
2. администратор по криптографската сигурност и при необходимост потребители на
криптографски средства в организационната
единица;
3. документ, удостоверяващ изпълнението
на нормативните изисквания за физическа
и документална сигурност, съответстващи
на нивото за сигурност на криптографските
средства и на защитаваната класифицирана
информация;
4. изпълнени условия за експлоатация на
криптографските средства, определени в техните сертификати за одобрение, и условията
за валидност към сертификатите;
5. изготвен в организационната единица
и утвърден от ръководителя на ОКС или
от упълномощено от него длъжностно лице
криптоплан, включващ:
а) организационни правила и правила за
техническа експлоатация в областта на криптографската сигурност;

БРОЙ 21

ДЪРЖАВЕН

б) план за действие при критични ситуации.
(2) В срок до 24 месеца от получаването на
съгласието по чл. 17, ал. 1 организационната
единица – заявител, уведомява писмено ОКС
за изпълнението на изискванията на ал. 1.“
(3) Органът по криптографската сигурност
на Република България прекратява процедурата
по чл. 16 в случаите, когато не е спазен срокът по
ал. 2.“
§ 14. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Въвеждането в експлоатация
на криптографски средства в криптографска
мрежа се одобрява с решение на комисия след
проверка на изпълнението на изискванията по
чл. 19, а когато са част от КИС – след издаване на сертификат за сигурност на КИС по
чл. 20 от Наредбата за сигурността на комуникационните и информационните системи.
(2) Комиси ята по а л. 1 се съставя от
представители на ОКС и служител по криптографската сигурност на организационната
единица – заявител по чл. 16. Комисията се
назначава със заповед на ръководителите на
ОКС и на организационната единица – заявител по чл. 16.
(3) При проверката по ал. 1 ОКС може да
определи допълнителни изисквания по отношение на сигурността, които трябва да бъдат
изпълнени преди издаването на решението.
(4) За криптографските мрежи, предназначени за защита на класифицирана информация с ниво на класификация „За служебно
ползване“, проверката по ал. 1 може да се
извършва по документи.
(5) В случай че след издаване на решението
по ал. 1 има промяна в условията по чл. 19,
ал. 1, т. 1, 3 и 4, ръководителят на организационна единица – заявител, подава допълнение
към заявлението по чл. 16, в което се посочват
настъпилите промени и предприетите мерки
за изпълнението на изискванията на чл. 19,
ал. 1, т. 1, 3 и 4.
(6) След подаване на допълнението по ал. 5
ОКС може да изиска извършване на повторна
проверка на изпълнението на изискванията
по чл. 19.“
§ 15. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Решението по чл. 20, ал. 1 съдържа
описание на изпълнението на изискванията
по чл. 19, както следва:
1. идентификация на одобрените крипто
графски средства, включително маркировката
по чл. 72, ал. 1, т. 5 на поекземплярно проверените криптографски средства или техни
модули;
2. нивото за сигурност на класифицираната
информация, която може да бъде защитавана
с одобрените криптографски средства;
3. задължителните условия за експлоатация, при които е гарантирана защитата на
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класифицираната информация от съответното
ниво за сигурност;
4. физическото разположение на крипто
графските средства по места и предприетите
мерки по физическа и документална сигурност.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Екземпляр от решението по ал. 1
се изпраща на организационната единица,
експлоатираща криптографските средства в
мрежа, или на организатора по чл. 23. В случаите, когато криптографската мрежа е част
от КИС, решението се изпраща след издаване
на сертификат за КИС.“
§ 16. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:
„В органите на държавната власт, в които са
обособени повече от една организационни
единици, вместо споразумение може да се
издаде заповед на съответния компетентен
орган на държавната власт.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Организаторът отговаря за разпределението на необходимите криптографски
материали в мрежата, а дейностите по поекземплярната проверка, разпределението
и ремонта на използваните криптографски
средства се организират съгласно споразумението или заповедта по ал. 1.“
3. В ал. 5 думите „чл. 4 и 5 от“ се заличават.
§ 17. В чл. 24 навсякъде думите „за сигурност“ се заличават.
§ 18. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Класифицирана информация от КИС
се пренася по комуникационни системи по
реда на Наредбата за сигурността на комуникационните и информационните системи.“
2. В ал. 2 думите „само“ и „за сигурност“
се заличават.
§ 19. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Експлоатацията на криптографските
средства и на криптографските ключове се
извършва в съответствие с правилата за работа с тях и криптоплана по чл. 19, ал. 1, т. 5.“
2. В ал. 2 думата „правилата“ се заменя с
„криптоплана“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Експлоатацията по ал. 1 се извършва
след издаване на решение по чл. 20, а когато
криптографската мрежа е част от КИС – и
след издаване на сертификат за сигурност на
КИС по реда на Наредбата за сигурността
на комуникационните и информационните
системи.“
§ 20. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „новозакупени“ се
добавя „екземпляри“.
2. В ал. 3 думите „транспортират с изтрити“
се заменят с „пренасят с незаредени“.
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§ 21. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „криптографските ключове“ се заменят с „ключови материали“.
2. В ал. 2 думите „криптографските ключове“ се заменят с „тях“.
3. В ал. 3 думите „Криптографските ключове“ се заменят с „Ключовите материали“
и думите „с правилата за работа с тях“ се
заменят с „в криптоплана по чл. 19, ал. 1, т. 5“.
§ 22. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „криптографски ключове“
се заменят с „ключови материали“.
2. В ал. 5 думите „криптографските характеристики“ се заменят с „криптографската
функционалност“.
3. В ал. 6 думите „и ги отразяват в техните
паспорти“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 23. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При прекратяване на експлоатацията
на криптографски средства в криптографска
мрежа по ал. 1, т. 1 заявителят по чл. 16
писмено уведомява ОКС.“
§ 24. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) В срок до 12 месеца от унищожаването
в ОКС се изпраща списък на унищожените
средства и материалите по ал. 3.“
2. Създава се ал. 7:
„(7) След унищожаване на всички криптографски средства и материали от конкретна
криптографска мрежа и анализ на списъка по
чл. 33, ал. 6 ОКС прекратява експлоатацията
на криптографската мрежа, като уведомява
писмено ръководителя на организационната
единица – заявител по чл. 16.“
§ 25. Заглавието на раздел ІV, глава трета
се изменя така:
„Производство, маркиране, съхраняване,
разпределяне, пренасяне и използване на
ключови материали“.
§ 26. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „криптографски ключове“
се заменят с „ключови материали“ и думите
„защита на класифицираната информация в“
се заличават.
2. В ал. 2, изречение първо след думите
„съдържаща се в тях“ се добавя „и допълнителна маркировка „КРИПТО“.
§ 27. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) навсяк ъде д у ми те „автомат изи рано
генериране и разпределяне“ се заменят с
„управление“ и абревиатурата „(САГРКК)“
се заменя със „(СУКК)“;
б) в т. 2 думите „клас І“ се заличават, а думите „с акт на съответния компетентен орган“
се заменят със „със съответния документ“;
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в) в т. 3 абревиатурата „САГРКК“ се заменя
със „СУКК“, а думите „нейното свидетелство
за одобряване“ се заменят с „нейния сертификат за одобрение“;
г) в т. 4 абревиатурата „САГРКК“ се заменя със „СУКК“ и след абревиатурата „ОКС“
съюзът „и“ се заменя с „или“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Въвеждането в експлоатация на СУКК
се извършва по реда на чл. 20 с решение на
комисия след проверка на изпълнението на
изискванията по ал. 1, а когато са част от
КИС – след издаване на сертификат за сигурност на КИС по чл. 20 от Наредбата за
сигурността на комуникационните и информационните системи.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 28. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Навсякъде думата „ключовите“ се заменя
с „криптографските“.
2. В ал. 2, изречение първо думите „за администратори по криптографската сигурност“
се заличават.
3. В ал. 6:
а) в изречение първо думата „ключови“ се
заменя с „криптографски“;
б) създава се изречение четвърто: „Копие
на обобщения отчет се изпраща на ОКС.“
§ 29. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „с изключение на случаите по чл. 43,
ал. 5“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) На контрол подлежат организацията,
начинът и условията на използване, съхраняване и унищожаване на криптографските
средства и криптографските материали.“
§ 30. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „В
службите по чл. 37, ал. 2 проверката се извършва от комисия, съставена от служители
от съответните структури по сигурността, с
изключение на случаите по чл. 43, ал. 5.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Редът за достъпа по ал. 4 се определя
със заповед на ръководителя на организационната единица.“
§ 31. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „минимални изисквания
за криптографска сигурност“ се заменят с
„криптоплан“ и думата „съответстващи“ се
заменя със „съответстващ“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Криптопланът по ал. 1 се утвърждава
от ръководителя на ОКС или от упълномощено от него длъжностно лице.“
§ 32. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „временно“ се заличава.
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В заповедта по ал. 1 се изписва периодът, за който се въвежда в експлоатация
криптографската мрежа. Копие от заповедта
се изпраща в ОКС.“
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) За периода, през който криптографската мрежа не е въведена в експлоатация,
криптографските средства и криптографските
материали се съхраняват по реда на криптоплана.
(4) Когато действащата в сложни условия
криптографска мрежа е част от КИС, заповед
та за въвеждане на мрежата в експлоатация
се издава след получаване на сертификат за
сигурност на КИС по реда на Наредбата за
сигурността на комуникационните и информационните системи.“
§ 33. В чл. 42, ал. 1, т. 2 накрая на изречението се добавя „и организационната единица – организатор на криптографската мрежа,
ако събитието се е случило в различна от нея
организационна единица“.
§ 34. В чл. 43 се създава ал. 5:
„(5) Органът по криптографската сигурност
може да извърши отделна проверка по случая,
ако установените в протокола по ал. 3 обстоятелства го налагат. Проверката се извършва
по реда на чл. 37 и 38.“
§ 35. В раздел VІІ на глава трета се създава чл. 44а:
„Чл. 44а. (1) При съмнение за или установяване на нерегламентиран достъп до информация за криптографско средство за защита
на класифицирана информация в процес на
разработка в Република България разработчикът по чл. 83 незабавно информира ОКС.
(2) В случаите по ал. 1 ОКС определя необходимите мерки за минимизиране на възможните вредни последици от това събитие
и контролира изпълнението им.“
§ 36. В чл. 45 думите „административното
звено по сигурността“ се заменят с „организационната единица“.
§ 37. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст, след предлога „За“ се
добавя „обучение и“.
2. Точка 4 се отменя.
§ 38. В чл. 47, ал. 1 думите „в срок 7 работни дни след получаване на заявлението
по чл. 46“ се заменят със „след преминато
успешно обучение по чл. 88, ал. 1 от ЗЗКИ
в ОКС“.
§ 39. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1, т. 1 ОКС може
да отнеме разрешението за работа с крипто
графски средства без писмено предложение на
служителя по сигурността на информацията.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

§ 40. В чл. 51, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите
по ал. 1, т. 1“.
§ 41. В чл. 54 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст след думите „по криптографската сигурност“ се поставя запетая,
добавя се „завеждащ криптографска регистратура“ и се поставя запетая.
2. В т. 1, буква „а“ след думите „крипто
графската сигурност“ се добавя „и завеждащ
криптографска регистратура“.
§ 42. В чл. 56, ал. 2 и 3 след думите „администраторите по криптографската сигурност“
се добавя „и завеждащите криптографска
регистратура“.
§ 43. В чл. 57, ал. 1 след думата „срок“ се
добавя „до“.
§ 44. В чл. 59, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите
по ал. 1, т. 1“.
§ 45. В чл. 63, т. 3 след тирето се добавя
„на други администратори по криптографската
сигурност, на завеждащите криптографска
регистратура и“.
§ 46. В чл. 65 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на служителите по криптографската“ се заменят с „по криптографска“.
2. В ал. 2 думата „извършва“ се заменя с „и
служителите от организационните единици,
на които им е дадено право да провеждат
обучение, извършват“ и думите „на служителите по криптографската“ се заменят с „по
криптографска“.
§ 47. В чл. 66, ал. 1 накрая се поставя
запетая и се добавя „издадено от ръководителя на ОКС или упълномощено от него
длъжностно лице“.
§ 48. В чл. 68 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите „администратори по криптографската сигурност“ се
поставя запетая и се добавя „на завеждащите
криптографска регистратура“;
б) в т. 1 думите „с акт на съответния компетентен орган“ се заменят със „със съответния документ, удостоверяващ изпълнението
на нормативните изисквания за физическа
и документална сигурност, съответстващи
на нивото за сигурност на криптографските
средства“.
2. В ал. 2 абревиатурата „ОКС“ се заменя
с „ръководителят на ОКС или упълномощено
от него длъжностно лице“.
3. В ал. 3 думите „и на местното само
управление“ се заличават.
§ 49. В чл. 70 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Одобрение може да бъде искано и
извършено само за средство с напълно при-

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

ключил етап на разработка и функционални
изпитания, от което има произведени образци
в напълно завършен вид.
(3) Системата за управление на крипто
графски ключове за криптографско средство,
когато не е неразделна част от него, а е обособена самостоятелно, се одобрява:
1. отделно като криптографско средство и
се открива процедура по нейното одобрение
преди или едновременно с процедурата по
одобрението на криптографското средство,
което ще я ползва;
2. като задължително условие за одобрението на криптографското средство, което
ще я ползва.“
§ 50. В чл. 71 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Процедура за одобрение се открива
с подаване на заявлението по чл. 70, което
съдържа:“;
б) в т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително версиите на софтуера
и фърмуера“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1, буква „а“ думите „тяхната инициализация, режимите на работа, форматите на
входящите и изходящите данни“ се заменят с
„тяхното прилагане (инициализация, режими
на работа, формати на входящите и изходящите данни и др.)“;
б) в т. 1 буква „д“ се изменя така:
„д) мерките по защита от компрометиращи
електромагнитни излъчвания и филтриране на
захранващите линии, както и информация за
всички входни и изходни интерфейси (описание
на сигналите – аналогови и цифрови, минимална и максимална скорост на предаване);“
в) в т. 1, буква „е“ думите „автоматизирана
информационна система“ се заменят с „КИС“;
г) в т. 1 се създават букви „ж“ и „з“:
„ж) мерките за безвъзвратно унищожаване
на криптографските алгоритми и ключови
материали при неоторизиран достъп;
з) форматите на входящите и изходящите
данни, обменяни през комуникационната
среда;“
д) в т. 2 накрая се добавя „и при наличност – резултати от извършени тестове и анализи в процеса на разработка и производство;“
е) в т. 5 накрая се добавя „и други стандарти“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато заявлението е подадено от лице
по чл. 69, т. 1, към него се прилагат и:
1. удостоверени я за липса на вписано
обстоятелство или обявен акт в търговския
регистър и регистъра на ЮЛНЦ за производство по ликвидация и за производство по
несъстоятелност;
2. удостоверение за актуално състояние
на регистрирано в търговския регистър и
регистъра на ЮЛНЦ лице/копие от регистра-
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ционно удостоверение на вписано в регистър
БУЛСТАТ лице;
3. дек лара ц и я, че п ри нас т ъп ва не на
промяна в обстоятелствата по т. 1 и 2 и по
чл. 69, т. 1 заявителят уведомява писмено
ОКС за промяната в двуседмичен срок от
настъпването є.“
4. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Когато заявлението не отговаря на изискванията на ал. 1 или не съдържа някое от
приложенията към него по ал. 2 – 5, заявителят
се уведомява писмено да отстрани пропуските. Ако пропуските не бъдат отстранени в
тримесечен срок от датата на уведомяването,
процедурата за одобрение се прекратява.
(8) За криптографско средство, разработено
и произведено от ОКС, не се подава заявление
по чл. 70, като такова се одобрява по реда на
чл. 72, ал. 1.“
§ 51. В чл. 72 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 2 думите „предложено за одобрение“
и запетаята пред тях се заличават;
б) в т. 4 думата „паразитни“ се заменя с
„компрометиращи“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Всички проверки в процеса на одобрение се извършват в помещенията на ОКС.
(3) При обективна невъзможност част от
проверките да се осъществят в помещенията
на ОКС те могат да бъдат извършени в помещенията на производителя на криптографското
средство за сметка на заявителя по чл. 69.“
§ 52. В чл. 73 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „свидетелство“ се заменя
със „сертификат“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При наличие на обособена система за
управление на криптографски ключове за нея
се издава отделен сертификат за одобрение.“
§ 53. В чл. 74 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думата „Свидетелството“ се заменя със „Сертификатът“;
б) в т. 1 думата „свидетелството“ се заменя
със „сертификата“;
в) в т. 2 съюзът „или“ се заменя с „и“;
г) в т. 3 думата „свидетелството“ се заменя
със „сертификата“;
д) в т. 5 думите „за сигурност“ се заличават.
2. В ал. 2 думата „свидетелството“ се заменя със „сертификата“.
3. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) Cлед извършване на анализ по чл. 4,
т. 3 и 6 ОКС може да внася промени в условията за валидност към сертификата, като:
1. промените се отразяват чрез издаване на
нови условия за валидност към вече издаден
сертификат за одобрение;
2. органът по криптографска сигурност
определя срок, в който старите условия за
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валидност остават в действие, след което
влизат в сила новите условия за валидност.
(4) В случаите по ал. 3 ОКС незабавно информира писмено притежателя на сертификата
за одобрение и организационните единици,
в които се експлоатира криптографското
средство.
(5) В едномесечен срок от изтичането на
срока по ал. 3, т. 2 притежателят на сертификата за одобрение е длъжен да върне на ОКС
старите условия за валидност.“
§ 54. В чл. 76 т. 1 се изменя така:
„1. връща на заявителя системата за управление на криптографските ключове, ако
такава е била приложена за целите на проверките в процеса на одобрение и същата не
е част от одобреното средство;“.
§ 55. В чл. 78 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Валидността на сертификата по чл. 73,
ал. 1 се прекратява при:
1. установяване от ОКС на неспособност на
одобреното криптографско средство да осигури
нивото на защита на класифицираната информация, за което е одобрено. В този случай
ОКС може да издаде сертификат за по-ниско
ниво на класификация на информацията, без
да се подава заявление за одобрение;
2. настъпване на обстоятелство, неотговарящо на изискванията по чл. 69, т. 1.“
2. В ал. 2 думите „заявителя и“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя
„и притежателя на сертификата за одобрение
и му предоставя новия сертификат, ако такъв
е издаден“.
§ 56. В чл. 79 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Обновяване на софтуер и/или фърмуер, използван в одобрено криптографско
средство, се извършва при условия и по ред,
определени от ОКС за всеки конкретен случай. Допуска се обновяване без последващо
одобрение само и единствено ако обновяването не води до промяна на криптографските
характеристики на средството и не намалява
сигурността.
(3) Размножаване на софтуер и/или фърмуер, който е част от одобрено криптографско
средство, може да се извършва само при условия и по ред, определени от ОКС за всеки
конкретен случай.“
§ 57. Член 80 се изменя така:
„Чл. 80. (1) Криптографски средства от внос
могат да се одобряват за защита на класифицирана информация с ниво на класификация до:
1. „Поверително“ включително;
2. „Секретно“ включително, в случай че
са произведени в държава, с която има влязъл в сила международен договор, по който

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

Република България е страна, за защита на
класифицирана информация, и са одобрени за
защита на нейна информация със съответно
или по-високо ниво на класификация.
(2) Криптографски средства, предназначени
за защита на информация с ниво на класификация „Поверително“ и по-високо, могат
да се одобряват само ако криптографският
алгоритъм за защита на поверителността на
данните е реализиран в хардуерен криптомодул
и е предвидена възможност за модификацията му без участие на фирмата производител. Одобрените криптографски средства се
експлоатират само с модифициран от ОКС
криптографски алгоритъм.“
§ 58. Член 81 се отменя.
§ 59. В чл. 83 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „производството“ се заменя с „разработка“ и думите „заявителят по
чл. 70“ се заменят с „разработчикът“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3:
а) в основния текст думата „заявителят“
се заменя с „разработчикът“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. основание за разработката; работни
название и типово означение на криптографското средство – предмет на разработката;
описание на функционалните характеристики
на криптографското средство, включително
предвижданото ниво на класификация на информацията, която ще защитава; описание на
предвижданата среда на работа и условия на
експлоатация на криптографското средство;“
в) в т. 2, в началото се добавя „пълна информация за възложителя на разработката и
условията на договора по възлагане, ако има
такъв“ и се поставя точка и запетая.
§ 60. Член 85 се изменя така:
„Чл. 85. Органът по криптографската сигурност въз основа на уведомлението по чл. 83
предоставя на разработчика задължителни
изисквания за криптографска сигурност, на
които трябва да отговаря криптографското
средство.“
§ 61. В чл. 86 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „консултира заявителя“ се заменят с
„обменя информация с разработчика“.
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) Предвидените за използване криптографски алгоритми и начините за тяхното
прилагане се одобряват задължително от ОКС.
(3) Критично важни параметри и крипто
графски алгоритми се залагат в криптографското средство при условия и по ред, определени от ОКС за всеки конкретен случай.
(4) Органът по криптографската сигурност
на Република България предоставя изисквания
и техническа информация, свързана с разработката, единствено на лицата по чл. 83, ал. 3,
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т. 2 при спазване на принципа „необходимост
да се знае“.“
§ 62. В чл. 87 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „заявителят подава заявлението за одобрение по чл. 70“ се заменят
с „разработчикът уведомява писмено за това
ОКС, като декларира съответствието на крайния резултат с изискванията на ОКС“.
2. В ал. 2 след думата „заявлението“ се
добавя „за одобрение по чл. 70“.
§ 63. В чл. 88 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случай че в процеса на одобрение
се открият недостатъци в криптографските и
функционалните характеристики на одобряваното средство, ОКС преценява при какви
условия тяхното отстраняване е допустимо в
рамките на текущата процедура по одобрение. Органът по криптографската сигурност
на Република България писмено информира
заявителя за решението си и в случай че промените са допустими, определя срок, в който
недостатъците трябва да бъдат отстранени.“
2. В ал. 2 след думите „В случай че“ се
добавя „отстраняването на установени недостатъци не е допустимо в рамките на текущата
процедура по одобрение или“.
§ 64. В чл. 90 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Заявителят“ се заменя
с „Разработчикът“ и думите „предоставените
по чл. 85, т. 2“ се заменят с „информация за
предоставени от ОКС в процеса на разработка“.
2. В ал. 2 думата „Заявителят“ се заменя
с „Разработчикът“ и думите „предоставените
по чл. 85, т. 2“ се заменят с „предоставени от
ОКС в процеса на разработка“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Износът на криптографско средство се
извършва след становище от ОКС.“
4. Алинея 4 се отменя.
§ 65. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на класифицираната
информация“ се заличават, а думите „Генералния щаб на Българската армия (ГЩ
на БА)“ се заменят с „Министерството на
отбраната (МО)“.
2. В ал. 2 думите „ГЩ на БА“ се заменят
с „МО“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Комуникациите за държавно управ
ление от пунктовете на Върховното главно
командване и пунктовете за управление на
министерствата и ведомствата се планират
съвместно от МО и дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР. Ръководството, организацията, експлоатацията и
контролът на комуникациите се осъществяват
от дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР.“
4. В ал. 4 думите „Криптографската защита на комуникационните“ се заменят със
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„Защитата с криптографски средства на комуникационните и информационните“.
5. В ал. 5 думите „Криптографската защита на комуникационните“ се заменят със
„Защитата с криптографски средства на комуникационните и информационните“ и думите
„ГЩ на БА“ се заменят с „МО“.
§ 66. Параграф 2 от допълнителните разпоредби се отменя.
§ 67. В § 3 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Криптографска защита“ е прилагането
на криптографски методи и средства с цел
защита на свойствата на класифицираната
информация, свързани с контрола на достъпа
до нея, като поверителност, цялост и други,
при нейното обработване, съхраняване, пренасяне и използване.“
2. Създават се т. 1а – 1д:
„1а. „Криптографска трансформация“ е
обработка на информация с цел нейната защита от неоторизиран достъп.
1б. „Криптографски алгоритъм“ е параметризирана фамилия криптографски транс
формации.
1в. „Криптографски ключ“ е параметърът
на криптографския алгоритъм, определящ
еднозначно криптографската трансформация
и подлежащ на периодична смяна.
1г. „Шифър“ е еквивалентно понятие на
„криптографски алгоритъм“.
1д. „Криптографски метод“ е метод за
защита на класифицирана информация чрез
криптографска трансформация.“
3. Точка 2 се изменя така:
„2. „Криптографско средство“ е средство,
предназначено за защита на класифицирана
информация чрез комбинация от крипто
графски методи, или средство за управление
на криптографски ключове.“
4. Създава се т. 2а:
„2а. „Управление на криптографски ключове“ е всяка дейност, свързана с осигуряването на пълната функционалност и защита
на криптографските ключове през целия им
жизнен цикъл, в това число тяхното генериране, запис, маркиране, съхранение, разпределение, пренос, използване и унищожение.“
5. Точка 3 се изменя така:
„3. „Ключови материали“ са криптографски
ключове, пароли, инициализиращи стойности
и други, свързани с криптографската защита
параметри, записани на различни материални
носители.“
6. В т. 5 буква „а“ се изменя така:
„а) криптографски: нерегламентиран достъп до самите криптографски средства или
ключови материали, включително до информация за криптографско средство за защита
на к ласифицирана информаци я в процес
на разработка в Република България; неизправна работа на криптографското средство;
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неправилна работа с криптографското средство или с ключовите материали (нарушена
опаковка, дефектен, подменен или повторно
използван ключов материал, използване на
криптографския ключ извън разрешения период, неразрешено използване на собствено
изработени ключове, смяна на поредността
на ключовете и др.); използване на крипто
графското средство от неоторизиран персонал;
използване на незащитени комуникационни
канали за детайлно изясняване на повреда
на криптографско средство; неоторизирана
модификация на криптографското средство;“.
7. В т. 7 след думите „резултат на“ се добавя „всяко“ и думите „от всякакъв характер“
и „в определена криптографска мрежа“ се
заличават.
8. В т. 8 думите „или изключващи“ се
заличават.
9. Точка 9 се изменя така:
„9. „Криптографски материали“ са ключовите материали и други материали, свързани
с криптографската функционалност и нейното
прилагане.“
§ 68. В приложение № 1 към чл. 55, ал. 1
в скобите думите „чл. 10 или 13“ се заменят
с „чл. 10, 13 или чл. 36, ал. 2“ и след думите
„наименование на криптографската мрежа“ се
поставя запетая и се добавя „ако функциите,
които се изпълняват, са по чл. 10 или 13“.
§ 69. В приложение № 4 към чл. 67, ал. 1
в т. 1 след думата „администратор“ се добавя
„завеждащ криптографска регистратура и“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 70. Издадените свидетелства за одобрение
на криптографски средства, утвърдените организационни правила и правила за техническа
експлоатация на криптографските мрежи и
минимални изисквания за криптографска
сигурност, издадени преди влизането в сила
на настоящото постановление, запазват действието си.
§ 71. В Наредбата за реда за извършване
на проверките за осъществяване на пряк
кон т рол по за щ и та на к ласифи ц и ра ната
информация, приета с Постановление № 44
на Министерск и я съвет от 20 03 г. (обн.,
ДВ, бр. 19 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 44 от
2008 г.), в чл. 19 думите „автоматизираните
информационни системи и мрежи за създаване, съхраняване, обработка и пренос на“ се
заменят с „комуникационните и информационните системи, предназначени за“.
§ 72. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
2301
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42
ОТ 10 МАРТ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари, приет с Постановление
№ 357 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ,
бр. 3 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В глава първа наименованието на
раздел ІІ се изменя така:
„Раздел ІІ
Изисквания към дейността на клоновете и
дъщерните дружества на лицата по чл. 4,
т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП“.
§ 2. В чл. 2 навсякъде думите „лицата по
чл. 4 от ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4,
т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП“.
§ 3. В чл. 3 навсякъде думите „лицата по
чл. 4 от ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4,
т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП“.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „лицата по чл. 4 от
ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6
и т. 8 – 11 от ЗМИП“.
2. В ал. 2 думите „лицата по чл. 4 от
ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6
и т. 8 – 11 от ЗМИП“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато при оценката по чл. 2 се установи, че законодателството на третата държава
не позволява или ограничава ефективното
изпълнение на някоя от посочените в чл. 3,
ал. 1, т. 1, 2 и 5 мерки и се установи, че не
е възможно преодоляване на забраните и
ограниченията по реда на ал. 1, лицата по
чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП предприемат действия или мерки съгласно Делегиран
регламент (ЕС) 2019/758 на Комисията за
допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на
Европейския парламент и на Съвета от 31
януари 2019 г. по отношение на регулаторните технически стандарти за минималните
действия и вида допълнителни мерки, които
кредитните и финансовите институции трябва
да предприемат с цел ограничаване на риска от
изпиране на пари и финансиране на тероризъм
в някои трети държави, наричан по-нататък
„Делегиран регламент (ЕС) 2019/758“.“
4. Алинеи 4 и 5 се отменят.
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „лицата по чл. 4 от
ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6
и т. 8 – 11 от ЗМИП“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В допълнение към действията по ал. 1
лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП
предприемат действия или мерки съгласно
Делегиран регламент (ЕС) 2019/758.“
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§ 6. В чл. 6 думите „лицата по чл. 4 от
ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6
и т. 8 – 11 от ЗМИП“.
§ 7. В чл. 7 думите „лицата по чл. 4 от
ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6
и т. 8 – 11 от ЗМИП“.
§ 8. В чл. 8 думите „лицата по чл. 4 от
ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6
и т. 8 – 11 от ЗМИП“.
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „лицата по чл. 4 от
ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6
и т. 8 – 11 от ЗМИП“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 лицата по чл. 4,
т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП изискват от своите
клонове и дъщерни дружества в съответните
трети държави да предоставят на годишна
база на висшето им ръководство следната
информация:
1. броя на клиентите, по отношение на
които е установен по-висок риск;
2. броя на подадените уведомления за съмнения и/или узнаване за изпиране на пари
и/или за наличие на средства с престъпен
произход, или за финансиране на тероризъм
за определен период;
3. обобщени статистически данни за причините, поради които клиентите са класифицирани като високорискови, за обстоятелствата,
довели до съмнение или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с
престъпен произход, или за финансиране на
тероризъм.“
§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Издателите на електронни пари и
доставчици на платежни услуги по чл. 9 от
ЗМИП, които създават централни звена за
контакт по чл. 10 и 11, предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна
агенция „Национална сигурност“ и на Българската народна банка следните документи
и информация във връзка със създаването на
централно звено за контакт:
1. наименование/име, седалище и адрес
на управление на лицето, определено за централно звено за контакт, съответно име и
адрес на територията на страната на лицето,
определено за изпълнение на функциите на
централно звено за контакт, когато това лице
е техен служител;
2. единен идентификационен код/БУЛСТАТ,
съответно дата на раждане и номер на документ за самоличност на лицето, определено
за изпълнение на функциите на централно
звено за контакт, когато това лице е техен
служител;
3. списък на лицата, управляващи и представляващи централното звено за контакт,
ако лицето, определено за изпълнение на
функциите на централно звено за контакт,
не е техен служител;
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4. данни за контакт с централното звено
за контакт.“
2. В ал. 2 след думите „дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“ се добавя „и на
Българската народна банка“.
3. В ал. 3 след думите „дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“ се добавя „и на
Българската народна банка“.
4. В ал. 4 след думите „дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“ се добавя „и на
Българската народна банка“.
§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В основния текст след думите „от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна
агенция „Национална сигурност“ се поставя
запетая, добавя се „съответно от Българската
народна банка“ и се поставя запетая.
2. В т. 1 след думите „с дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“ се поставя запетая и
се добавя „съответно с Българската народна
банка“.
3. В т. 3 след думите „от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“ се поставя запетая,
добавя се „съответно от Българската народна
банка“ и се поставя запетая.
4. В т. 4 след думите „контролните органи“ се добавя „по чл. 108, ал. 2 от ЗМИП,
съответно от Българската народна банка“ и
се поставя запетая.
§ 12. В ч л. 15, а л. 2 д у ми те „и ч л. 9,
ал. 12 – 14 от ЗМФТ“ се заменят с „и чл. 9,
ал. 13 – 15 от ЗМФТ“.
§ 13. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. държавата или географската зона, в
която е регистриран, установен или пребивава
клиентът или неговият действителен собственик или в която клиентът или неговият действителен собственик извършва стопанската си
или професионалната си дейност или с която
е свързан по друг начин;“.
2. Последната алинея се изменя така:
„(4) Лицата по чл. 4 от ЗМИП прилагат
ал. 1 и 2, като вземат предвид най-малко
предназначението на установяваното делово
взаимоотношение, разкритата сметка и извършваната сделка или операция, равнището
на активите, които клиентът ще депозира,
съответно размера на предстоящата сделка
или операция, както и регулярността или
продължителността на установяваното делово
взаимоотношение.“
§ 14. В чл. 17, ал. 4 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 14:
„14. дали клиентът е гражданин на трета
държава, който е подал заявление за получаване на право на пребиваване или гражданство
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в Република България в замяна на капиталови
трансфери, на покупка на имущество или
на държавни облигации, или на инвестиции
в корпоративни образувания в Република
България;“.
2. Досегашната т. 14 става т. 15.
§ 15. В чл. 18, ал. 1, в основния текст думите „действителният собственик на клиента
са установени, извършват стопанската си
или професионална дейност или с които са
свързани по друг начин“ се заменят с „действителният собственик на клиента са регистрирани, установени, пребивават или извършват
стопанската си или професионална дейност
или с които са свързани по друг начин“.
§ 16. В чл. 19 се създава ал. 5:
„(5) При идентифицирането на рисковете,
свързани с продуктите, услугите, сделките или
операциите, лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат
и други фактори, посочени в Приложение ІІІ
към чл. 18, параграф 3 от Директива (ЕС)
2015/849.“
§ 17. В чл. 20, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. дали клиентът присъства физически
при идентифицирането, или то се извършва
дистанционно и при какви условия, например
дали се използват средства за електронна идентификация, съответни удостоверителни услуги,
предвидени в Регламент (ЕС) № 910/2014 или
в друг признат с нормативен акт начин за
електронна идентификация, или квалифицирана удостоверителна услуга по смисъла на
Регламент (ЕС) № 910/2014;“.
§ 18. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите „лицата по
чл. 4“ се поставя запетая и се добавя „т. 1 и 2“;
б) в т. 2 думата „захранване“ се заменя с
„финансиране“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Издателите на електронни пари и
техните представители прилагат допълнителни мерки, включващи мерки за разширена
комплексна проверка, в ситуации с по-висок
риск, касаещи операции и сделки с електронни пари, включително в случаите по чл. 24,
ал. 5 от ЗМИП. Видът, степента и обемът на
прилаганите мерки се съобразяват с установения риск.“
3. В ал. 3 след думите „насоките на Европейските надзорни органи, издадени съгласно
чл. 17 и 18, § 4 от Директива (ЕС) 2015/849“
се поставя запетая и се добавя „както и други
насоки, решения или документи, приети от
институции на Европейския съюз и в изпълнение на Директива (ЕС) 2015/849“.
4. В ал. 4, в основния текст думите „издат ели т е на елек т рон н и пари и т ех н и т е
представители“ се заменят с „издателите на
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електронни пари, включително за дейността
им чрез представители“ и след тях се поставя
запетая.
5. В ал. 5 след думите „позволяват събиране“ се добавя „и анализиране“.
§ 19. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Когато за идентифицирането
на физическо лице, което е действителен
собственик на к лиент – юридическо лице
или друго правно образувание, освен справките и документите по чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2
от ЗМИП лицата по чл. 4 от същия закон
събират и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от
ЗМИП, същата следва да съдържа реквизитите
съгласно приложение № 2.
(2) Декларацията по ал. 1 може да бъде
включена като част от друг документ, изходящ
от декларатора, но трябва да съдържа всички
относими към конкретното юридическо лице
или друго правно образувание реквизити по
приложение № 2 и да не предизвиква съмнение
относно лицето, което я подава, и относно
съдържанието є.
(3) Декларацията по ал. 1 се подава пред
лицето по чл. 4 от ЗМИП или пред определен от него служител, включително чрез
електронно изявление, електронен документ
или електронен подпис, при спазване на
изискванията на раздел VII и при спазване
изискванията на чл. 15 от ЗМИП.“
§ 20. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. В случаите по чл. 63, ал. 5 и 6 от
ЗМИП, когато възниква задължение за заявяване на вписване в Търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в регистър БУЛСТАТ на данни
по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, представляващите
на учредените на територията на Република
България юридически лица и други правни
образувания, физическите и юридическите
лица и други правни образувания, които действат на територията на Република България
в качеството си на доверителни собственици
на тръстове, попечителски фондове и други
подобни чуждестранни правни образувания,
учредени и съществуващи съобразно правото
на юрисдикциите, допускащи такива форми на
доверителна собственост, подават декларация
с нотариална заверка на подписа, която съдържа реквизитите съгласно приложение № 3.“
§ 21. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 4, т. 5 буква „г“ се изменя така:
„г) друго изискване или условие съобразно
установения риск, посочено във вътрешните
правила по чл. 101 от ЗМИП на съответното
лице по чл. 4 от ЗМИП.“
2. В ал. 7 т. 3 се изменя така:
„3. други методи съобразно установения
риск, посочени във вътрешните правила по
чл. 101 от ЗМИП на съответното лице по
чл. 4 от ЗМИП.“
§ 22. Член 50 се отменя.
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§ 23. В чл. 52, ал. 1, т. 1 думите „докладване
на“ се заменят с „уведомяване за“.
§ 24. В глава седма наименованието на
раздел І се изменя така:
„Раздел І
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането
на тероризма“.
§ 25. Член 61 се отменя.
§ 26. Член 62 се отменя.
§ 27. Член 63 се отменя.
§ 28. Член 64 се изменя така:
„Чл. 64. (1) Висшият адвокатски съвет,
Нотариалната камара на Република България,
Камарата на частните съдебни изпълнители
и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители отразяват в Единните вътрешни
правила по чл. 101, ал. 4 от ЗМИП изготвените по чл. 100 от ЗМИП оценки на риска,
а ако такива не са изготвяни – относимите
заключения и констатации от извършваната от
Европейската комисия наднационална оценка
на риска от изпиране на пари и финансиране
на тероризъм и оценката на риска по чл. 95
от ЗМИП.
(2) В 7-дневен срок от приемането на Единните вътрешни правила същите се публикуват
на интернет страниците на Висшия адвокатски
съвет, на Нотариалната камара на Република
България, на Камарата на частните съдебни
изпълнители, на Института на дипломираните
експерт-счетоводители и на Държавна агенция
„Национална сигурност“.
(3) В 14-дневен срок от публикуването по
ал. 2 членовете на адвокатските колегии, на
Нотариалната камара на Република България,
на Камарата на частните съдебни изпълнители
и на Института на дипломираните експертсчетоводители представят съответно на адвокатските съвети на адвокатските колегии, на
Нотариалната камара на Република България,
на Камарата на частните съдебни изпълнители и на Института на дипломираните
експерт-счетоводители декларация съгласно
образец, утвърден от директора на дирекция
„Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и публикуван
на интернет страницата на Държавна агенция
„Национална сигурност“.
(4) Новоприетите членове на адвокатските
колегии, на Нотариалната камара на Република
България, на Камарата на частните съдебни
изпълнители и на Института на дипломираните експерт-счетоводители представят
декларациите по ал. 3 в 14-дневен срок от
приемането им за членове, а за адвокатите – от
вписването им.
(5) Нотариалната камара на Република
България, Камарата на частните съдебни изпълнители и Институтът на дипломираните
експерт-счетоводители предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

агенция „Национална сигурност“ актуална
информация за членовете си, а Висшият адвокатски съвет предоставя актуална информация
за членовете на адвокатските колегии.
(6) Информацията по ал. 5 се предоставя
съгласно образец, у твърден от директора
на дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“
и публикуван на интернет страницата на
Държавна агенция „Национална сигурност“
до 31 януари на годината, следваща годината,
за която се отнася информацията.“
§ 29. В чл. 65 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При подписване на договор с представител или с агент доставчиците на платежни
услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП и застрахователите и презастрахователите по чл. 4, т. 5 от
ЗМИП запознават представителя или агента
с вътрешните си правила по чл. 101, ал. 1 от
ЗМИП, приети по реда на чл. 102 от същия
закон.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При непредставяне на декларация и при
установяване на неприлагане на вътрешните
правила по чл. 101 от ЗМИП съответният доставчик на платежни услуги, застрахователят
или презастрахователят предприема действия
за прекратяване на договора с представителя
или агента и уведомява незабавно дирекция
„Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и съответния
орган за надзор.“
§ 30. В чл. 68 ал. 1 се изменя така:
„(1) В случаите на неизпълнение в срок
на дадени по реда на чл. 103, ал. 8 от ЗМИП
указания на директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ дирекцията уведомява
лицето по чл. 4 от ЗМИП за предстоящото
публикуване на информация за неизпълнението по реда на чл. 103, ал. 9 от същия закон.“
§ 31. Член 69 се изменя така:
„Чл. 69. В срока по чл. 106, ал. 5 от ЗМИП
лицата по чл. 4 от същия закон подават уведомление до дирекция „Финансово разузнаване“
на Държавна агенция „Национална сигурност“
за определянето или за смяната на служителя по чл. 106, ал. 2 от ЗМИП, съответно за
обстоятелствата по чл. 107, ал. 2 от ЗМИП и
служителя по чл. 107, ал. 3 от ЗМИП, съгласно
образци, утвърдени от директора на дирекция
„Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и публикувани
на интернет страницата на Държавна агенция
„Национална сигурност“.“
§ 32. В допълнителните разпоредби се
създава § 2а:
„§ 2а. Пра ви лник ът п редви ж да мерк и
по прилагане на Делегиран регламент (ЕС)
2019/758 на Ком иси я та за доп ъ л ва не на
Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския
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парламент и на Съвета от 31 януари 2019 г.
по отношение на регулаторните технически
стандарти за минималните действия и вида
допълнителни мерки, които кредитните и финансовите институции трябва да предприемат
с цел ограничаване на риска от изпиране на
пари и финансиране на тероризъм в някои
трети държави (ОВ, L 125/4 от 14 май 2019 г.).“
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§ 33. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 8а:
„§ 8а. Информацията по чл. 64, ал. 5 за
2019 г. се предоставя в срок 6 месеца от публикуването на утвърдения образец по чл. 64,
ал. 6 на интернет страницата на Държавна
агенция „Национална сигурност“.“
§ 34. Приложение № 1 към чл. 26, ал. 1
се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 26, ал. 1

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП
Долуподписаният/долуподписаната: .................................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността ...................................................................................................................... ,
постоянен адрес: ..................................................................................................................................... ,
гражданство/а: ........................................................................................................................................ ,
документ за самоличност: ..................................................................................................................... ,

ДЕКЛАРИРАМ:
І. Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория1):
д
 ържавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или
помощник-министри;
ч
 ленове на парламенти или на други законодателни органи;
ч
 ленове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи
на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при
изключителни обстоятелства;
ч
 ленове на сметна палата;
ч
 ленове на управителни органи на централни банки;
п
 осланици и управляващи дипломатически мисии;
в
 исши офицери от въоръжените сили;
ч
 ленове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;
к
 метове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и
председатели на общински съвети;
ч
 ленове на управителните органи на политически партии;
р
 ъководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на
управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи
еквивалентна функция в такива организации.
Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
П рез последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП
(посочва се конкретната категория):
................................................................................................................................................................
П рез последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
ІІ. Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):
с ъпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
н
 изходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от
първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
в
 ъзходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от
първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
р
 однините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с коит о
роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на
съпружески начала;
ф
 изическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски,
професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2;
1
Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.
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ф
 изическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза
на лице по ал. 2.
Н
 е попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
П
 рез последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП
(посочва се конкретната категория):
................................................................................................................................................................
П
 рез последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към
горепосочената категория/категории:
................................................................................................................................................................
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни обстоятелства.
ДАТА: ..................................
ДЕКЛАРАТОР: ........................................“
§ 35. Приложение № 2 към чл. 37, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 37, ал. 1

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Долуподписаният/долуподписаната:
1. ................................................................................................................................................................. ,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,
дата на раждане: ...................................................................................................................................... ,
гражданство/а: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани
без постоянен адрес на територията на Република България): ....................................................... ,
в качеството ми на:
з аконен представител
п
 ълномощник
на .................................................................................................................................................................
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или
видът на правното образувание)
с ЕИК/БУЛСТАТ/номер в съответния национален регистър .......................................................... ,
вписано в регистъра при ......................................................................................................................... ,
Д Е К Л А Р И Р А М:
І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание
са следните физически лица:
1. ................................................................................................................................................................. ,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане: ������������������������������������������������������������ ,
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а: ......................................................................................................................................... ,
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по
гражданството: ......................................................................................................................................... ,
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани
без постоянен адрес на територията на Република България): ....................................................... ,
което е2:
л
 ице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или
правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2,
ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
л
 ице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) .................................................................... ;
л
 ице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на
управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните
разпоредби на ЗМИП;
2

Отбелязва се вярната хипотеза.
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л
 ице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор
или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните
разпоредби на ЗМИП;
(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер
или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост
посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо
длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;
л
 ице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или
дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3
от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
л
 ице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;
д
 руго (посочва се) ...........................................................................................................................
Описание на притежаваните права: .....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане: ������������������������������������������������������������ ,
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а: ........................................................................................................................................ ,
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по
гражданството: ........................................................................................................................................ ,
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани
без постоянен адрес на територията на Република България): .......................................................
.................................................................................................................................................................... ,
което е 3:
л
 ице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или
правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2,
ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
л
 ице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) �������������������������������������������������������������������� ;
л
 ице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на
управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните
разпоредби на ЗМИП;
л
 ице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор
или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните
разпоредби на ЗМИП;
(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер
или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост
посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо
длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;
л
 ице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или
дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3
от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
л
 ице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;
д
 руго (посочва се) ...........................................................................................................................
Описание на притежаваните права: .....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3

Отбелязва се вярната хипотеза.

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:
А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол 4:
.....................................................................................................................................................................,
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или
видът на правното образувание)
седалище: ...................................................................................................................................................,
(държава, град, община)
адрес: .......................................................................................................,
вписано в регистър ......................................................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър: ..............................
Представители 5:
1. .................................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане: ������������������������������������������������������������ ,
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а: .........................................................................................................................................
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по
гражданството: .........................................................................................................................................,
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани
без постоянен адрес на територията на Република България): .......................................................
.....................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане: ������������������������������������������������������������ ,
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а: .........................................................................................................................................
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по
гражданството: .........................................................................................................................................,
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани
без постоянен адрес на територията на Република България): .......................................................
.....................................................................................................................................................................,
или адрес: .................................................................................................................................................
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
Начин на представляване: ......................................................................................................................
(заедно, поотделно или по друг начин)
Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол 6:
.....................................................................................................................................................................,
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или
видът на правното образувание)
седалище: ...................................................................................................................................................,
(държава, град, община)
адрес: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,
вписано в регистър ..................................................................................................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър .....................................................
Представители 7:
1. .................................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
4
В случай че юридическите лица, чрез които пряко се упражнява контрол, са повече от едно,
списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация по т. II.A за всяко едно от тях.
5
В случай че представителите са повече от двама, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация за всеки един от тях.
6
В случай че юридическите лица, чрез които непряко се упражнява контрол, са повече от едно,
списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация по т. II.Б за всяко едно от тях.
7
В случай че представителите са повече от двама, списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация за всеки един от тях.
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ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане: ������������������������������������������������������������ ,
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а: .........................................................................................................................................
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по
гражданството: ........................................................................................................................................ ,
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани
без постоянен адрес на територията на Република България): .......................................................
2. ................................................................................................................................................................ ,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане: ������������������������������������������������������������ ,
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а: .........................................................................................................................................
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по
гражданството: ........................................................................................................................................ ,
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани
без постоянен адрес на територията на Република България): .......................................................
.....................................................................................................................................................................
Начин на представляване: ......................................................................................................................
(заедно, поотделно или по друг начин)
III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:
.................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане: ������������������������������������������������������������ ,
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а: ........................................................................................................................................ ,
постоянен адрес на територията на Република България:
.....................................................................................................................................................................
ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:
1. .................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.
ДАТА: ..................................
ДЕКЛАРАТОР: ........................................
(име и подпис)
Указания:
съюз или на еквивалентни международни
Попълване на настоящата декларация се
стандарти, осигуряващи адекватна степен на
извършва, като се отчита дефиницията на
прозрачност по отношение на собствеността.
§ 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП,
Индикация за пряко притежаване е наликойто гласи следното:
це, когато физическо лице/лица притежава
§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физиакционерно или дялово участие най-малко 25
ческо лице или физически лица, което/които
на сто от юридическо лице или друго правно
в крайна сметка притежават или контролират
образувание.
юридическо лице или друго правно образуИндикация за косвено притежаване е навание, и/или физическо лице или физически
лице, когато най-малко 25 на сто от акциолица, от чието име и/или за чиято сметка
нерното или дяловото участие в юридическо
се осъществява дадена операция, сделка или
лице или друго правно образувание принаддейност, и които отговарят най-малко на някое
лежи на юридическо лице или друго правно
от следните условия:
образувание, което е под контрола на едно
1. По отношение на корпоративните юрии също физическо лице или физически лица,
дически лица и други правни образувания
или на множество юридически лица и/или
действителен собственик е лицето, което
правни образувания, които в крайна сметка
пряко или косвено притежава достатъчен
са под контрола на едно и също физическо
процент от акциите, дяловете или правата
лице/лица.
на глас в това юридическо лице или друго
2. По отношение на доверителната собствеправно образувание, включително посредност, включително тръстове, попечителски
ством държане на акции на приносител, или
фондове и други подобни чуждестранни правни
посредством контрол чрез други средства, с
образувания, учредени и съществуващи съоизключение на случаите на дружество, чиито
бразно правото на юрисдикциите, допускащи
акции се търгуват на регулиран пазар, което
такива форми на доверителна собственост,
се подчинява на изискванията за оповестявадействителният собственик е:
не в съответствие с правото на Европейския
а) учредителят;
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б) доверителният собственик;
в) пазителят, ако има такъв;
г) бенефициерът или класът бенефициери,
или
д) лицето, в чийто главен интерес е създа дена и л и с е у п ра в л я ва довери т ел ната
собственост, когато физическото лице, което
се облагодетелства от нея, предстои да бъде
определено;
е) всяко друго физическо лице, което в
крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или
косвено притежаване или чрез други средства.
3. По отношение на фондации и правни
форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които
заемат длъжности, еквивалентни или сходни
с посочените в т. 2.
(2) Не е действителен собственик физичес
кото лице или физическите лица, които са
номинални директори, секретари, акционери
или собственици на капитала на юридическо
лице или друго правно образувание, ако е
установен друг действителен собственик.
(3) „Контрол“ е контролът по смисъла на
§ 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност,
която, без да представлява индикация за пряко
или косвено притежаване, дава възможност
за упражняване на решаващо влияние върху
юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне
състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице,
прекратяване на дейността му и други въпроси
от съществено значение за дейността му.
(4) Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол
върху юридическо лице или друго правно
образувание чрез упражняването на права
чрез трети лица, включително, но не само,
предоставени по силата на упълномощаване,
договор или друг вид сделка, както и чрез
други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние
чрез трети лица.
(5) Когато, след като са изчерпани всички
възможни средства, не може да се установи
като действителен собственик лице съгласно
ал. 1 или когато съществуват съмнения, че
установеното лице или лица не е действителният собственик, за „действителен собственик“
се счита физическото лице, което изпълнява
длъжността на висш ръководен служител.
Задължените лица водят документация за
предприетите действия с цел установяване на
действителния собственик по ал. 1.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2321
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РЕШЕНИЕ № 161
ОТ 9 МАРТ 2020 Г.

за определяне на концесионер на морски
плаж „Дяволска река 1“, община Приморско,
област Бургас
На основание чл. 8м, ал. 2 и 3, чл. 8о, ал. 1 и
чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
Решение № 703 на Министерския съвет от 26
ноември 2019 г. за откриване на процедура за
възлагане на концесия за морски плаж „Дяволска река 1“, намиращ се в община Приморско, област Бургас (ДВ, бр. 94 от 2019 г.),
проведена на 23 януари 2020 г. открита процедура, Протокол за резултатите от проведената
процедура на комисията за организацията
и провеждането на откритата процедура за
възлагане на концесия, назначена със Заповед
№ Р-158 на минист ър-председател я от 11
декември 2019 г., доклад за резултатите от
проведената процедура на председателя на
комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на
концесия и мотивиран доклад на министъра
на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя спечелилия участник в откритата процедура за възлагане на концесия
за обект – изключителна държавна собственост – морски плаж „Дяволска река 1“, община
Приморско, област Бургас, за концесионер на
морския плаж – „Луксор Прим“ – ЕООД, с
ЕИК 205641033.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира
условията на концесията и задълженията на
концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка календарна година,
определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното
възнаграждение за морските плажове – обекти
на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Постановление № 277
на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88
от 2019 г.), съгласно предложения от „Луксор
Прим“ – ЕООД, размер на отчисленията на
базата за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение (роялти) 4 на сто
без ДДС.
2.2. За целия срок на договора за концесия
предложените цена за един чадър в размер до
7 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един
шезлонг в размер до 7 лв. с ДДС при ставка
20 на сто, без да се увеличават.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Луксор Прим“ – ЕООД, в едномесечен срок
от влизането в сила на решението.
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3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изпълнението на концесионния договор, да
организира контрола по изпълнението на
концесионния договор, както и да предявява
вземанията на концедента по съдебен ред и
да представлява държавата по дела, свързани
с изпълнението на договора.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 703 на
Министерския съвет от 2019 г. и подадената
от „Луксор Прим“ – ЕООД, оферта за участие
в процедурата за възлагане на концесия.
5. При отказ за сключване на договора по
т. 4 спечелилият процедурата за възлагане
на концесия участник губи гаранцията за
участие в откритата процедура за възлагане
на концесия.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда на
глава шеста на Закона за концесиите пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
2299

РЕШЕНИЕ № 162
ОТ 9 МАРТ 2020 Г.

за определяне на концесионер на морски
пла ж „Варна-централен“, община Варна,
област Варна
На основание чл. 8м, ал. 2 и 3, чл. 8о, ал. 1
и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение № 740 на Министерския съвет от
2019 г. за откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Варна-централен“, намиращ се в община Варна, област
Варна (ДВ, бр. 99 от 2019 г.), проведена на 4
февруари 2020 г. открита процедура, Протокол
за резултатите от проведената процедура на
комисията за организацията и провеждането на
откритата процедура за възлагане на концесия,
назначена със Заповед № Р-169 на министърпредседателя от 31 декември 2019 г., доклад
за резултатите от проведената процедура на
председателя на комисията за организацията
и провеждането на откритата процедура за
възлагане на концесия и мотивиран доклад
на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя спечелилия участник в откритата процедура за възлагане на концесия
за обект – изключителна държавна собственост – морски плаж „Варна-централен“, об-

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

щина Варна, област Варна, за концесионер на
морския плаж – „Лазурен бряг 91“ – ЕООД,
с ЕИК 103001966.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира
условията на концесията и задълженията на
концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка календарна година,
определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното
възнаграждение за морските плажове – обекти
на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Постановление № 277
на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88
от 2019 г.), съгласно предложения от „Лазурен
бряг 91“ – ЕООД, размер на отчисленията от
базата за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение (роялти), равен на
3,30 на сто.
2.2. За целия срок на договора за концесия
предложените цена за един чадър в размер до
10 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един
шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС при ставка
20 на сто, без да се увеличават.
2.3. Предложение за инвестиции за организация на целогодишно санитарно-хигиенно поддържане на морския плаж в размер
49 296 лв. с ДДС.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с „Лазурен бряг 91“ – ЕООД, в едномесечен срок
от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изпълнението на концесионния договор, да
организира контрола по изпълнението на
концесионния договор, както и да предявява
вземанията на концедента по съдебен ред и
да представлява държавата по дела, свързани
с изпълнението на договора.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 740 на
Министерския съвет от 2019 г. и подадената от
„Лазурен бряг 91“ – ЕООД, оферта за участие
в процедурата за възлагане на концесия.
5. При отказ за сключване на договора по
т. 4 спечелилият процедурата за възлагане
на концесия участник губи гаранцията за
участие в откритата процедура за възлагане
на концесия.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда на
глава шеста на Закона за концесиите пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
2300
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РЕШЕНИЕ № 163
ОТ 9 МАРТ 2020 Г.

за откриване на процедура за възлагане на
концесия за морски плаж „Силистар“, община
Царево, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604 на
Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване
на минимални критерии за комплексна оценка
на офертите при провеждане на конкурс за
определяне на концесионер на морски плаж
(необнародвано), изменено с Решение № 682 на
Министерския съвет от 2019 г., и мотивиран
доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процеду ра за възлагане на
концесия на обект, изключителна държавна
собственост – морски плаж „Силистар“, община Царево, област Бургас, наричан по-нататък
„обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж
„Силистар“, обособена част от крайбрежната
плажна ивица, с обща площ 38 004 кв. м,
съставляващ поземлен имот с идентификатор
62459.15.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Резово,
община Царево, област Бургас, одобрени със
Заповед № РД-18-51 на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра от 24 август
2006 г., индивидуализиран съгласно данните
в Акт за изключителна държавна собственост
№ 456 от 22 март 1999 г. и обединена специализирана карта на морските плажове и видовете
дюни, приета с Протокол № 21-225 от 12 май
2015 г. на комисията по чл. 18 от Наредба
№ 1 от 16 септември 2008 г. за създаването
и поддържането на специализираните карти
и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, за удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и
ползването на плажните услуги от хората с
увреждания, с размер 36 780 кв. м, с точки,
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определящи активната плажна площ, от № 1
до № 116 в Координатна система „Българска
геодезическа система 2005“.
1.3. В активната плажна площ на морски
плаж „Силистар“ не са включени: общата
площ на пясъчните дюни в размер 1224 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 470 м, с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж,
от № 1 до № 101 в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.
1.5. Прилежащата акватория, включена в
обекта на концесията, е с широчина 200 м,
измерена от бреговата линия на морския плаж.
1.6. Към обекта на концесията се включват
следните принадлежности, които се определят
с концесионния договор или с допълнително
споразумение към него:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения, които
са поставени и които ще бъдат поставени
върху обекта на концесията от концесионера,
необходими за здравното и медицинското
обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, за осигуряване на водното спасяване,
за обезопасяване на прилежащата акватория,
за спортно-развлекателна дейност и заведения
за бързо обслужване, определени с концесионния договор;
1.6.2. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени
с концесионния договор;
1.6.3. всяка друга самостоятелна вещ, която осигурява безпрепятствено, нормално и
безопасно функциониране на обекта на концесията или на предоставянето на услугите,
предмет на концесията, извън посочените
принадлежности в т. 1.6.1 и 1.6.2.
2. Според предмета си концесията включва:
2.1. Възлагане на концесионера да извършва задължителните дейности по Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
наричани по-нататък „задължителни дейности“, и да предоставя плажни услуги при
условията и по реда на концесионния договор
срещу правото му да получава приходи от
потребителите на услугите или от трети лица
и задължението му да заплаща концесионно
възнаграждение към концедента.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване с
временни връзки на преместваемите обекти
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите
мрежи, елементи и съоръжения на техническата инфраструктура по т. 1.6.2.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
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3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в откритата процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на концесионния договор, и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие
с действащото законодателство и след съгласуване с концедента.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 20 години.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор
и срокът на концесията не може да се продължава, освен ако действащото законодателство
го позволява.
6. Концесионният договор влиза в сила един
месец след сключването му, при положение
че са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Извършването на задъл ж ителните
дейности, други дейности и услуги, осъществявани на обекта на концесията, и свързаните
с тях разходи се осигуряват със средства на
концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. равностойност като достъп до морето на зоната на активната плажна площ,
предназначена за свободно разполагане на
плажни принадлежности от страна на посетителите, със зоните, в които концесионерът
е разположил плажни принадлежности за
възмездно предоставяне на посетителите на
морския плаж;
7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.6. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
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7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесията съгласно действащото законодателство и
концесионния договор;
7.2.9. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.10. опазване на обществения ред на
обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти
и съоръжения, като при необходимост ги
свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки, или да осигури по друг
начин функционирането на преместваемите
обекти и съоръжения съгласно действащото
законодателство;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6 съгласно действащото законодателство, като това задължение
следва да се конкретизира в концесионния
договор;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията и да осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение
дейности – предмет на концесията, представлява инвестиционно предложение, попадащо
в обхвата на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда, и може да бъде разрешено
само след одобряване съгласно изискванията
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;
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8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
система при недопускане изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор и нормативната уредба;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок плащане на дължимите концесионни
възнаграждения;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за изпълнение на годишното
концесионно възнаграждение и за добро изпълнение на задълженията по концесионния
договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, увредят или да доведат до
промяна в площта и качеството на морския
плаж или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с последици, определени с концесионния договор;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на
концесионния договор на отговорните за това
лица и да осигурява информация и достъп за
осъществяването на контрола от оправомощени представители на концедента, при условия
и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
министъра на туризма:

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата „платени плажни
принадлежности“ обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери
не по-големи от предложените в офертата, на
риск на концесионера;
8.2.22. да спазва режима на дейности,
въведени със Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и
заповедите за обявяването на природен парк
„Странджа“, защитена местност „Силистар“
и защитени зони BG0002040 „Странджа“ за
опазване на дивите птици и BG0001007 за
опазване на природните местообитания и
дивата флора и фауна.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията
и приращенията върху обекта на концесията
или принадлежностите му, които са публична държавна собственост, в съответствие с
действащото законодателство;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на плащането на концесионните възнаграждения и
на другите задължения на концесионера по
концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч., но не само, на
цените по т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяването на концесионния
договор да получи от концесионера:
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8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и
1.6.3, без наличие на незаконно строителство
върху обекта на концесията и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.3.9.3 плащане на всички задължения от
концесионера на концедента.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право изцяло или частично да
отдава под наем територията на обекта на
концесията, включително прилежащата на
морския плаж акватория.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги и за извършването
на дейностите, както и да отдава под наем
преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка календарна година от действието на договора концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени с
договора, потвърдени безусловни неотменяеми
банкови гаранции, издадени от финансови
институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за периода от влизането в сила на
договора до края на същата календарна година
концесионерът представя банкова гаранция за
цялостно изпълнение на договора в размер,
равен на размера на предложеното от него
концесионно възнаграждение с включен данък
върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка календарна година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение – в размер, равен
на размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година, с включен ДДС;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите
задължения по договора – в размер 50 на сто
от размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година, с включен ДДС;
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10.1.2.3. за календарната година, в която
изтича срокът на концесията, банковите гаранции по т. 10.1.2 се предоставят и определят спрямо размера на последното дължимо
концесионно възнаграждение.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва п лащане
на годишни концесионни възнаграждения с
ДДС, дължими за всяка година от срока на
концесията без гратисен период, при условия
и по ред, определени с концесионния договор, и платими по банков път. За срока на
концесията концесионерът дължи 20 годишни
концесионни възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 6116 лв. без
ДДС, определено съгласно методика, приета
от Министерския съвет, въз основа на база
за изчисляване в левове и на размер на отчисления от базата 1,20 на сто.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
възнаграждение се определя съгласно класираната на първо място оферта, но не може
да бъде по-малък от 1,20 на сто.
11.3. Годишното концесионно възнаграждение се определя съгласно офертата на участника, определен за концесионер, в размер, не
по-малък от минималния размер по т. 11.1.
Концесионерът заплаща годишните концесионни възнаграждения с ДДС, както следва:
11.3.1. първото годишно концесионно възнаграждение се заплаща на една вноска в
срок до един месец от влизането в сила на
концесионни я договор; първото годишно
концесионно въ знаг ра ж дение обезпечава
периода от датата на влизането в сила на
концесионния договор до края на същата
календарна година и за периода от 1 януари
на последната календарна година, през която
концесионният договор е в сила, до датата на
изтичането срока на договора;
11.3.2. за всяка пълна календарна година
(от 1 януари до 31 декември) от срока на
концесията концесионерът заплаща годишно
концесионно възнаграждение с ДДС на две
равни вноски в срокове, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
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11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. в приложение към концесионния
договор – неразделна част от него, се изготвя справка за всяко дължимо концесионно
възнаграждение по години и сроковете за
заплащане на вноските по т. 11.3.2.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
12.4. На територията на археологическите
недвижими културни ценности „Антично и
средновековно селище“ с регистрационен
картон № 10002212 в Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на
България“, разположено в северния край на
имот с идентификатор 62459.15.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри от
землището на с. Резово, община Царево, област Бургас, и „Древен рудник“ в местността
„Зелената канара“, разположен в южния край
на същия поземлен имот, се забраняват всички
строителни работи и изкопни дейности, както
и подравняването на съществуващия път в
северния край на поземления имот.
12.5. при извършването на дейности, свързани с обекта на концесията, да спазва изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за
културното наследство.
13. В документацията за концесията следва
да бъде включена клауза за преразглеждане с
предвидена възможност за изменения, без да
се променя предметът на концесията.
14. За всяка година от срока на концесията
концесионерът застрахова при условия и по
ред, определени с договора, принадлежностите
по т. 1.6.2.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Приращенията и подобренията върху
обекта на концесията или върху негова принадлежност, които са публична държавна собственост, стават собственост на държавата от
момента на възникването им, а собствеността
върху приращенията и подобренията на обекта
на концесията или върху негова принадлежност, които са частна държавна собственост,
се урежда с концесионния договор.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.4. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.2
към съответните общи мрежи.
15.5. Не са налице специфични изисквания, свързани с националната сигурност и
отбраната на страната. При промяна на това
обстоятелство страните по концесионния
договор следва да сключат допълнително
споразумение по реда на действащото законодателство.
16. Концесионерът се определя чрез открита процедура.
17. Изисквания, свързани с характера на
концесията:
17.1. Участниците следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности
с предмет, идентичен или сходен с този на
концесията за морски плажове.
17.2. Участниците следва да докажат, че
разполагат с необходимия човешки ресурс
за извършване на усл у гите – предмет на
концесията.
18. Изисквания към професионалните или
техническите способности и финансовото и
икономическото състояние на участниците:
18.1. Всеки участник следва да прилага
система за управление на качеството EN ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007
и/или ISO 45001:2018 и ISO 13009:2015 с обхват
за морски плажове, в противен случай не се
допуска до участие в процедурата.
18.2. Всеки участник следва да предостави
доказателства за осигуряването или наличието
и за произхода на средствата, необходими за
изпълнение на предложената от него оферта.
19. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
19.1. Размер на ставката за роялти (годишно
концесионно възнаграждение) – с относителна
тежест 40 на сто.
19.2. Най-ниска предложена цена на 1 чадър и 1 шезлонг в зоната за платени плажни
принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 40 на сто.
19.3. Предложение за инвестиции, свързани
с подобряване на достъпа до морския плаж – с
относителна тежест 20 на сто.
20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 3058 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция, платима
съгласно условията, посочени в документацията за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията
се организира от министъра на туризма и се
провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
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22. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава шеста от
Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
2319

РЕШЕНИЕ № 164
ОТ 9 МАРТ 2020 Г.

за откриване на процедура за възлагане на
концесия за морски плаж „Бутамята“, община
Царево, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604
на Министерския съвет от 22 юли 2016 г. за
утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане
на конкурс за определяне на концесионер на
морски плаж (необн.), изменено с Решение
№ 682 на Министерския съвет от 2019 г., и
мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процеду ра за възлагане на
концесия на обект, изключителна държавна
собственост – морски плаж „Бутамята“, община Царево, област Бургас, наричан по-нататък
„обект на концесията“.
1.1. Обек т ът на кон цеси я та е морск и
плаж „Бутамята“, обособена част от крайб р еж н ат а п л а ж н а и ви ц а , с о бщ а п лощ
55 613 кв. м, съставляващ поземлен имот с
идентификатор 66528.32.29 и поземлен имот
с идентификатор 66528.32.16 по кадастралната карта и кадаст ра лните регист ри на
землището на с. Синеморец, община Царево, област Бургас, одобрени със Заповед
№ РД-18-52/24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра, индиви д уа лизиран съгласно данните в А к т
з а изк л юч и т е л на д ърж а вна с о б с т вено с т
№ 458/22.03.1999 г., специализираната карта и
регистър на морски плаж „Бутамята“, приети с
Протокол № 6 от 5.12.2012 г. и специализирана
карта на видовете дюни на морски плаж „Бутамята“, приети с Протокол № 21-22/7.04.2014 г.
на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от
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16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри
на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта на
концесията е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за
разполагане от посетителите на морския плаж
на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително
върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно
използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания, е с размер
53 337 кв. м с точки, определящи активната
плажна площ от № 1 до № 83 в Координатна
система „Българска геодезическа система
2005“.
1.3. В активната плажна площ не са включени: площта, заета от каменист плаж, в размер
77 кв. м, временно заливаеми площи в размер
2156 кв. м и площта на обекти на инфраструктурата, представляващи бетонен кей, в
размер 43 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 452 м, с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж
от № 1 до № 87 в Координатна система „Българска геодезическа система 2005“.
1.5. Прилежащата акватория, включена в
обекта на концесията, е с широчина 200 м,
измерена от бреговата линия на морския плаж.
1.6. Към обекта на концесията се включват
следните принадлежности, които се определят
с концесионния договор или с допълнително
споразумение към него:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения,
които са поставени и ще бъдат поставени
върху обекта на концесията от концесионера,
необходими за здравното и медицинското
обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, за осигуряване на водното спасяване,
за обезопасяване на прилежащата акватория,
за спортно-развлекателна дейност и заведения
за бързо обслужване, определени с концесионния договор;
1.6.2. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени
с концесионния договор;
1.6.3. всяка друга самостоятелна вещ, която осигурява безпрепятствено, нормално и
безопасно функциониране на обекта на концесията или на предоставянето на услугите,
предмет на концесията, извън посочените
принадлежности в т. 1.6.1 и 1.6.2.
2. Според предмета си концесията включва:
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2.1. Възлагане на концесионера да извършва задължителните дейности по Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
наричани по-нататък „задължителни дейности“, и да предоставя плажни услуги при
условията и по реда на концесионния договор
срещу правото му да получава приходи от
потребителите на услугите или от трети лица
и задължението му да заплаща концесионно
възнаграждение към концедента.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване с
временни връзки на преместваемите обекти
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите
мрежи, елементи и съоръжения на техническата инфраструктура по т. 1.6.2.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в откритата процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на концесионния договор, и на други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие
с действащото законодателство и след съгласуване с концедента.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 20 години.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор
и срокът на концесията не може да се продължава, освен ако действащото законодателство
го позволява.
6. Концесионният договор влиза в сила един
месец след сключването му, при положение
че са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Извършването на задъл ж ителните
дейности, други дейности и услуги, осъществявани на обекта на концесията, и свързаните
с тях разходи се осигуряват със средства на
концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
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7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. равностойност като достъп до морето на зоната на активната плажна площ,
предназначена за свободно разполагане на
плажни принадлежности от страна на посетителите, със зоните, в които концесионерът
е разположил плажни принадлежности за
възмездно предоставяне на посетителите на
морския плаж;
7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.6. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесията съгласно действащото законодателство и
концесионния договор;
7.2.9. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условията на концесията;
7.2.10. опазване на обществения ред на
обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти
и съоръжения, като при необходимост ги
свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки или да осигури по друг
начин функционирането на преместваемите
обекти и съоръжения съгласно действащото
законодателство;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6 съгласно действащото законодателство, като това задължение следва се конкретизира в концесионния
договор;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията и да осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
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8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение
дейности – предмет на концесията, представлява инвестиционно предложение, попадащо
в обхвата на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда, и може да бъде разрешено
само след одобряване съгласно изискванията
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
система при недопускане изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор и нормативната уредба;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок плащане на дължимите концесионни
възнаграждения;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за изпълнение на годишното
концесионно възнаграждение и за добро изпълнение на задълженията по концесионния
договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, увредят или да доведат до
промяна в площта и качеството на морския
плаж или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
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средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с последици, определени с концесионния договор;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на
концесионния договор на отговорните за това
лица и да осигурява информация и достъп за
осъществяването на контрола от оправомощени представители на концедента при условия
и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
министъра на туризма:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата „платени плажни
принадлежности“ обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери
не по-големи от предложените в офертата, на
риск на концесионера;
8.2.22. да спазва изискванията на защитени
природни обекти – Природен парк „Странджа“, Защитена местност „Силистар“, защитена зона по Директивата за опазване на дивите
птици BG0002040 „Странджа“, защитена зона
по Директивата за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
BG0001007 „Странджа“.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията
и приращенията върху обекта на концесията
или принадлежностите му, които са публична държавна собственост, в съответствие с
действащото законодателство;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на плащането на концесионните възнаграждения и
на другите задължения на концесионера по
концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението
на задълженията на концесионера по концесионния договор, в т. ч., но не само, на цените по
т. 8.2.21;
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8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяването на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и
1.6.3, без наличие на незаконно строителство
върху обекта на концесията и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.3.9.3. плащане на всички задължения от
концесионера на концедента.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право изцяло или частично да
отдава под наем територията на обекта на
концесията, включително прилежащата на
морския плаж акватория.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги и за извършването
на дейностите, както и да отдава под наем
преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка календарна година от действието на договора концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени с
договора, потвърдени безусловни неотменяеми
банкови гаранции, издадени от финансови
институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за периода от влизането в сила на
договора до края на същата календарна година
концесионерът представя банкова гаранция за
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цялостно изпълнение на договора в размер,
равен на размера на предложеното от него
концесионно възнаграждение с включен данък
върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка календарна година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение – в размер, равен
на размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година, с включен ДДС;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите
задължения по договора – в размер 50 на сто
от размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година, с включен ДДС;
10.1.2.3. за календарната година, в която
изтича срокът на концесията, банковите гаранции по т. 10.1.2 се предоставят и определят спрямо размера на последното дължимо
концесионно възнаграждение.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията и при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва п лащане
на годишни концесионни възнаграждения
с ДДС, дължими за всяка година от срока на концесията без гратисен период, при
условия и по ред, определени с концесионния договор, и платими по банков път. За
срока на концесията концесионерът дължи
20 годишни концесионни възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 13 892,43 лв.,
определено съгласно методика, приета от
Министерския съвет, въз основа на база за
изчисляване в левове и на размер на отчисления от базата 1,50 на сто.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
възнаграждение се определя съгласно класираната на първо място оферта, но не може
да бъде по-малък от 1,50 на сто.
11.3. Годишното концесионно възнаграждение се определя съгласно офертата на участника, определен за концесионер, в размер, не
по-малък от минималния размер по т. 11.1.
Концесионерът заплаща годишните концесионни възнаграждения с ДДС, както следва:

БРОЙ 21

ДЪРЖАВЕН

11.3.1. първото годишно концесионно възнаграждение се заплаща на една вноска в
срок до един месец от влизането в сила на
концесионни я договор; първото годишно
концесионно въ знаг ра ж дение обезпечава
периода от датата на влизането в сила на
концесионния договор до края на същата
календарна година и за периода от 1 януари
на последната календарна година, през която
концесионният договор е в сила, до датата на
изтичането срока на договора;
11.3.2. за всяка пълна календарна година
(от 1 януари до 31 декември) от срока на
концесията концесионерът заплаща годишно
концесионно възнаграждение с ДДС на две
равни вноски в срокове, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. в приложение към концесионния
договор – неразделна част от него, се изготвя справка за всяко дължимо концесионно
възнаграждение по години и сроковете за
заплащане на вноските по т. 11.3.2.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
12.4. При извърш ва не т о на дей нос т и,
свързани с обекта на концесията, да спазва
изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за
културното наследство.
13. В документацията за концесията следва
да бъде включена клауза за преразглеждане с
предвидена възможност за изменения, без да
се променя предметът на концесията.
14. За всяка година от срока на концесията
концесионерът застрахова при условия и по
ред, определени с договора, принадлежностите
по т. 1.6.2.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Приращенията и подобренията върху
обекта на концесията или върху негова принадлежност, които са публична държавна собственост, стават собственост на държавата от
момента на възникването им, а собствеността
върху приращенията и подобренията на обекта
на концесията или върху негова принадлежност, които са частна държавна собственост,
се урежда с концесионния договор.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
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15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.4. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.2
към съответните общи мрежи.
15.5. Не са налице специфични изисквания, свързани с националната сигурност и
отбраната на страната. При промяна на това
обстоятелство страните по концесионния
договор следва да сключат допълнително
споразумение по реда на действащото законодателство.
16. Концесионерът се определя чрез открита процедура.
17. Изисквания, свързани с характера на
концесията:
17.1. Участниците следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности
с предмет, идентичен или сходен с този на
концесията за морски плажове.
17.2. Участниците следва да докажат, че
разполагат с необходимия човешки ресурс
за извършване на усл у гите – предмет на
концесията.
18. Изисквания към професионалните или
техническите способности и финансовото и
икономическото състояние на участниците:
18.1. Всеки участник следва да прилага
система за управление на качеството EN ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007
и/или ISO 45001:2018 и ISO 13009:2015 с обхват
за морски плажове, в противен случай не се
допуска до участие в процедурата.
18.2. Всеки участник следва да предостави
доказателства за осигуряването или наличието
и за произхода на средствата, необходими за
изпълнение на предложената от него оферта.
19. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
19.1. Размер на ставката за роялти (годишно
концесионно възнаграждение) – с относителна
тежест 40 на сто.
19.2. Най-ниска предложена цена на 1 чадър и 1 шезлонг в зоната за платени плажни
принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 40 на сто.
19.3. Предложение за инвестиции, свързани
с подобряване на облика на морския плаж – с
относителна тежест 20 на сто.
20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 6946,22 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция, платима
съгласно условията, посочени в документацията за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията
се организира от министъра на туризма и се
провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
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22. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава шеста от
Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
2320

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Националния център за информация и документация (обн., ДВ, бр. 59 от 2018 г.; изм. и
доп., бр. 84 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 1, т. 2 думите „Регистри
и информационно осигуряване“ се заменят с
„Информационно осигуряване на академичния
състав и научната дейност“, а думите „Заверки и информационни продукти“ се заменят с
„Информационни дейности и удостоверяване
на образователни документи“.
§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Регистри и
информационно осигуряване“ се заменят с
„Информационно осигуряване на академичния
състав и научната дейност“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. поддържа Регистър на академичния
състав на висшите училища на основен и
допълнителен трудов договор.“
3. Точка 8 се отменя.
§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „Заверки и
информационни продукти“ се заменят с „Информационни дейности и удостоверяване на
образователни документи“.
2. Създават се т. 8 – 12:
„8. поддържа Регистър на висшите училища, в който се вписват данни относно
техните основни звена, филиали и откритите
от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките и
препоръките от процедурите за акредитация
и за оценяване на проект и за констатациите и препоръките от следакредитационното
наблюдение и контрол;
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9. поддържа Регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по
степени на обучение и по професионални
направления;
10. поддържа Регистър на завършилите
студенти и докторанти;
11. поддържа Регистър на банките, отпускащи кредити по Закона за кредитиране на
студенти и докторанти;
12. под д ържа Рег ист ър на изда дени т е
удостоверения за приемане на чужденци от
трети страни за студенти, специализанти и
докторанти във висшите училища в Република
България.“
§ 4. Приложението към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала в организационните структури и административните звена
на Националния център за информация и
документация
Изпълнителен директор

1

Главен секретар

1

Дирекция „Административна, финансовосчетоводна дейност и управление на собствеността“
13
Дирекция „Академично признаване и регулирани професии“
8
Дирекция „Научно-техническа и педагогическа библиотека“
9
Дирекция „Информационно осигуряване на
академичния състав и научната дейност“
8
Дирек ци я „Информационни дейности и
удостоверяване на образователни документи“ 9
Обща численост
49“

Министър:
Красимир Вълчев
2285

КОМИСИЯ
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 58 от 2018 г. за изискванията за защита
на финансовите инструменти и паричните
средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на
възнаграждения, комисиони, други парични
или непарични облаги (ДВ, бр. 22 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „професионален
клиент“ се добавя „или с приемлива насрещна
страна“.
2. В ал. 3 накрая се добавя „и с приемливи
насрещни страни“.
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3. В ал. 4 думите „професионални клиенти“
се заменят с „професионален клиент или на
приемлива насрещна страна“.
4. В ал. 7 след думите „професионален
клиент“ се добавя „или с приемлива насрещна
страна“.
§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „раздел II“ се добавя
„и раздел IV“, думите „предлага или продава“
се заменят с „разпространява“ и след думите
„раздел III“ се добавя „и раздел IV“.
2. В ал. 2 думите „предлагането и продажбата“ се заменят с „разпространяването“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 3. В чл. 13 ал. 5 се изменя така:
„(5) Инвестиционният посредник, който
създава финансови инструменти, определя:
1. детайлно потенциалния целеви пазар за
всеки финансов инструмент и конкретизира
вида, съответно видовете клиенти, за чиито
нужди, характеристики и цели е подходящ
финансовият инструмент (положителен целеви пазар);
2. групата, съответно групите от клиенти,
за чиито нужди, характеристики и цели не е
подходящ финансовият инструмент (отрицателен целеви пазар).“
§ 4. Създават се чл. 13а – 13д:
„Чл. 13а. Инвестиционният посредник, който създава финансови инструменти, определя
целевия пазар въз основа на количествени и
качествени критерии.
Чл. 13б. (1) Инвестиционният посредник,
който създава финансови инструменти, при
определяне на целевия пазар за всеки финансов
инструмент използва следните пет категории:
1. видове клиенти, за които продуктът е
предназначен;
2. знания и опит;
3. финансово състояние с акцент върху
способността да се поемат загуби;
4. склонност към поемане на риск и съвместимост на риска/профила на възвръщаемост
на продукта с целевия пазар;
5. цели и нужди на клиентите.
(2) Инвестиционният посредник използва
категорията по ал. 1, т. 1, за да определи
вида клиенти, за който е насочен продуктът,
като прилага категоризацията на клиентите по ЗПФИ на непрофесионални клиенти,
професионални клиенти и/или приемливи
насрещни страни.
(3) Инвестиционният посредник използва
категорията по ал. 1, т. 2, за да определи
знанията и опита, които клиентите следва да
имат относно вида на съответния продукт,
характеристиките на продукта и/или за тематично свързани области, които спомагат за
разбирането на продукта. Инвестиционният
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посредник определя какви познания следва
да притежават крайните клиенти за този вид
продукт и вероятните резултати от продукта.
(4) Инвестиционният посредник използва
категорията по ал. 1, т. 3, за да посочи процента на загубите, които клиентите следва
да могат и са готови да си позволят, и допълнителните задължения за плащане, които
могат да надхвърлят инвестираната сума, ако
съществуват такива.
(5) Инвестиционният посредник използва
категорията по ал. 1, т. 4, за да определи
общата нагласа към риска на крайните клиенти – ориентирана към риска, балансирана
или консервативна, както и критериите, които следва да са налице, за да се приеме, че
съответният клиент има съответната нагласа.
(6) Инвестиционният посредник използва
категорията по ал. 1, т. 5, за да определи
инвестиционните цели и пот ребности на
клиентите, на които съответният продукт е
предназначен да отговори.
(7) Инвестиционният посредник може да
използва и допълнителни категории в случаи
те, когато те са от значение за определяне на
целевия пазар.
(8) Инвестиционният посредник определя
ясно понятията и терминологията, които
използва в категориите по ал. 1 и 7, с оглед
избягване на неправилно тълкуване.
Чл. 13в. (1) Инвестиционният посредник,
който създава финансови инструменти, при
определяне на целевия пазар за всеки финансов инструмент отчита характеристиките на
продукта, включително неговата сложност,
съотношението между риск и възвръщаемост
или лик видност или негови я иновативен
характер.
(2) Детайлността на определянето на целевия пазар е в зависимост от сложността на
продукта и е с цел избягване включването
на групата, съответно групите от клиенти,
за чиито нужди, характеристики и цели не е
подходящ финансовият инструмент.
(3) Целевият пазар за някои продукти е
клиентът, който е поръчал продуктите, освен
ако инвестиционният посредник, който създава финансовите инструменти, не е предвидил,
че продуктите ще се разпространяват и на
други клиенти.
Чл. 13г. Инвестиционният посредник, който създава финансовия инструмент, определя
отрицателния целеви пазар, като прилага
чл. 13а и 13б. Детайлността на определянето
на отрицателния целеви пазар е в зависимост
от сложността на продукта.
Чл. 13д. (1) Инвестиционният посредник,
който създава финансовия инструмент, гарантира, че избраната стратегия за разпространение на финансовия инструмент насърчава
продажбата му на определения целеви пазар.
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(2) Инвестиционен посредник, който създава финансовия инструмент, при определянето на стратегията за разпространение на
финансовия инструмент определя информацията за клиентите, която е необходима на
инвестиционен посредник, който ще разпространява финансовия инструмент, за да
извърши правилна оценка на целевия пазар
за продукта. Инвестиционен посредник, който
създава финансовия инструмент, посочва вида
инвестиционна услуга, чрез която целевата
група клиенти могат да придобият финансовия
инструмент. В случай че продуктът се счита
за подходящ за продажба без предоставяне
на инвестиционен съвет, инвестиционният
посредник, който създава финансовия инструмент, посочва предпочитания начин за
придобиване.“
§ 5. В чл. 15, ал. 2 думите „препоръчват
или продават“ се заменят с „разпространяват“.
§ 6. В чл. 17, ал. 5, т. 1 думите „предлага
или продава“ се заменят с „разпространява“.
§ 7. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „предлага или да препоръчва“ се заменят с „разпространява“.
2. В ал. 3 думите „предлага или препоръчва“ се заменят с „разпространява“.
3. В ал. 4 думите „ал. 2“ се заменят с
„ал. 3“ и думите „предлага или препоръчва“
се заменят с „разпространява“.
4. В ал. 5 думите „предлаганите или препоръчваните“ се заменят с „разпространяваните“.
§ 8. Създават се чл. 22а – 22и:
„Чл. 22а. (1) Определянето на целевия
пазар от инвестиционния посредник, който
възнамерява да разпространява финансовия
инструмент, се извършва като част от общия
процес на вземане на решения по отношение
на гамата от продукти и услуги, които инвестиционният посредник ще разпространява.
Определянето на целевия пазар се извършва
заедно с разработването на политиките за
стопанската дейност и стратегиите за разпространение на инвестиционния посредник.
(2) Инвестиционният посредник, който
възнамерява да разпространява финансовия
инструмент, гарантира общото съответствие
на продуктите, които ще се разпространяват, и свързаните с тях услуги, които ще се
предоставят, с нуждите, характеристиките и
целите на крайните клиенти.
Чл. 22б. (1) Инвестиционният посредник,
който възнамерява да разпространява финансовия инструмент, определя целевия пазар и
стратегията за разпространение на финансовия инструмент така, че да гарантира, че
продуктът достига до вида клиенти, за чиито
нужди, характеристики и цели е предназначен,
вместо до други клиенти, с които той може
да не е съвместим.
(2) Задължението на инвестиционния посредник, който възнамерява да разпространява
финансовия инструмент, да определи целевия
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пазар и да гарантира, че финансовият инструмент се разпространява в съответствие
с този пазар, се извършва в допълнение към
и преди оценката за уместност, съответно за
целесъобразност.
Чл. 22в. (1) Инвестиционният посредник,
който възнамерява да разпространява финансовия инструмент, при определяне на целевия
пазар прилага чл. 13б съответно.
(2) Инвестиционният посредник, който
възнамерява да разпространява финансовия
инструмент, определя целевия пазар на по-кон
кретно равнище от създателя на финансовия
инструмент и взема предвид вида на клиентите, характера на инвестиционните продукти
и вида на инвестиционните услуги, които
предоставя.
(3) Инвестиционният посредник, който
възнамерява да разпространява финансовия
инструмент, определя целевия пазар, като
взема предвид ограниченията на потенциалния целеви пазар, определени от създателя
на финансовия инструмент. Инвестиционният
посредник, който възнамерява да разпространява финансовия инструмент, определя своя
целеви пазар въз основа на информацията и
познанията за своите клиенти, както и информацията, която е получил от създателя
на финансовия инструмент, или информация,
която е получил на базата на извършени проучвания, в случай че няма достатъчно актуална
информация за своите клиенти.
(4) Инвестиционният посредник, който
възнамерява да разпространява финансовия
инструмент, при прецизиране на целевия пазар, определен от създателя на финансовия
инструмент, не трябва да се отклонява от
основните решения, взети от създателя на
финансовия инструмент.
(5) Степента на прецизирането на целевия
пазар, определен от създателя на финансовия
инструмент, е в зависимост от сложността на
продукта. Инвестиционният посредник, който
възнамерява да разпространява финансовия
инструмент, може да счете, че целевият пазар, определен от създателя на финансовия
инструмент, не трябва да бъде прецизиран и
да използва вече определения целеви пазар.
Чл. 22г. (1) Инвестиционният посредник,
който възнамерява да разпространява финансовия инструмент, преразглежда стратегията за
разпространение на създателя на финансовия
инструмент.
(2) Когато финансовият инструмент е създаден от лице, за което не се прилага Директива 2014/65/ЕС и поради това лицето не е
определило стратегия за разпространение на
финансовия инструмент, инвестиционният посредник, който възнамерява да разпространява
финансовия инструмент, е длъжен да определи
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стратегия за разпространение въз основа на
информацията за своите клиенти и вида на
инвестиционните услуги, които извършва.
Чл. 22д. При определянето на целевия
пазар от инвестиционния посредник, който
възнамерява да разпространява финансовия
инструмент, чл. 13в се прилага съответно.
Чл. 22е. (1) Инвестиционен посредник,
който възнамерява да разпространява финансовия инструмент, посочва групата, съответно
групите от клиенти, за чиито нужди, характеристики и цели не е подходящ финансовият
инструмент (отрицателен целеви пазар), като
за целта прилага чл. 22в. Детайлността на
определянето на отрицателния целеви пазар
е в зависимост от сложността на продукта.
(2) Продажбата на финансови инструменти
на клиенти от групата, съответно групите от
клиенти по ал. 1, трябва да е рядко явление
и за същото да е налице подробна обосновка.
Чл. 22ж. (1) Инвестиционният посредник,
който възнамерява да разпространява финансовия инструмент, при определянето на целевия пазар отчита и вида на инвестиционните
услуги, които извършва, когато е приложимо.
(2) Инвестиционният посредник, който
възнамерява да разпространява финансовия
инструмент, когато не е в състояние да оцени
съвместимостта на клиентите със съответните
продукти, предупреждава клиентите за това
обстоятелство.
Чл. 22з. Когато инвестиционният посредник
при предоставянето на услуги по чл. 6, ал. 2,
т. 4 и 5 от ЗПФИ използва продукт за целите
на диверсификация и хеджиране, той може
да го разпространява извън целевия пазар на
продукта, ако целият портфейл или комбинацията от финансов инструмент с хеджирането
му е подходящ за клиента.
Чл. 22и. Определянето на целевия пазар от
инвестиционния посредник, който възнамерява да разпространява финансовия инструмент,
не засяга оценката за уместност и съответно
са допустими случаи на предоставяне на инвестиционни съвети или сключване на сделки
с финансови инструменти при управление
на портфейл за клиент извън определения
целеви пазар с оглед извършените им оценки
за уместност.“
§ 9. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, в основния текст думите „продук
тите и услугите, които възнамерява да предлага или препоръчва на клиенти, отговарят
на“ се заличават.
2. Точка 1 на ал. 1 се изменя така:
„1. продуктите и услугите, които възнамерява да разпространява, отговарят на нуждите,
характеристиките и целите на определения
целевия пазар, и“.
3. В ал. 2 след думата „предлага“ се добавя
„продукти и“.
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4. В ал. 4 думите „продава или да препоръчва“ се заменят с „разпространява“.
5. В ал. 5, в изречение първо думата „предлага“ се заменя с „разпространява“, изречение
второ се изменя така: „Когато информацията
не е публично достъпна, инвестиционният
посредник, който разпространява продукта,
предприема всички подходящи мерки, включително сключва споразумение с лицето, което създава финансовия продукт, или с негов
агент, за да получи информацията, която да му
позволи да извърши оценка на целевия пазар.“
и се създава изречение трето: „В случаите по
изречение първо инвестиционният посредник
осигурява подходящо равнище на услугите и
сигурността на клиентите си в сравнение с
положението, когато финансовият инструмент
е създаден от лице, спрямо което се прилагат
изискванията на Директива 2014/65/ЕС.“
6. Създава се ал. 9:
„(9) Когато инвестиционният посредник
не може да получи достатъчно информация
относно финансови инструменти, създадени
от лица, спрямо които не се прилагат изискванията на Директива 2014/65/ЕС, инвестиционният посредник следва да не ги включва
в гамата от продукти и услуги, които ще
разпространява.“
§ 10. В чл. 24, ал. 1 на двете места думите „предлага или препоръчва“ се заменят с
„разпространява“.
§ 11. В чл. 25, ал. 1 думите „предлага или
препоръчва“ се заменят с „разпространява“,
накрая се поставя запетая и се добавя „включително наличието на значителни продажби
на продукт извън определения целеви пазар“.
§ 12. В чл. 27, т. 1 думите „предлага или
препоръчва“ се заменят с „разпространява“.
§ 13. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „предлага или препоръчва“
се заменят с „разпространява“.
2. В ал. 2 думите „предлага или препоръчва“ се заменят с „разпространява“.
§ 14. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
в изречение първо думите „предлага или
препоръчва“ се заменят с „разпространява“,
в изречение второ думите „лицето, което е
създало“ се заменят със „създателя на“ и се
създава изречение трето: „Предоставянето на
информация се подчинява на принципа на
пропорционалност и може да е в обобщена
форма, а не на база отделен инструмент или
отделна продажба, освен в случаи от особено
значение.“
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) Информацията за продажбите включва
и информация за продажбите извън целевия
пазар, която може да е от значение за управ
лението на продукта, информация за взетите
решения от инвестиционния посредник да раз-
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пространява извън определения от създателя
на финансовия инструмент целеви пазар или
да разшири стратегията за разпространение
на създателя на финансовия инструмент.
(3) Инвестиционният посредник не е длъ
жен да предоставя информация за продажбите
извън положителния целеви пазар на създателя
на финансовия инструмент, ако тези продажби
са за целите на диверсификация и хеджиране и
ако все още са подходящи предвид портфейла
на клиента и на хеджирания риск.
(4) Инвестиционният посредник е длъжен
да предоставя информация за продажбите на
отрицателния целеви пазар на създателя на
финансовия инструмент, включително ако тези
продажби са за целите на диверсификация и
хеджиране.“
§ 15. В чл. 30, в основния текст думата
„предлагат“ се заменя с „разпространяват“.
§ 16. В глава трета се създава раздел IV:
„Раздел IV
Други изисквания за управление на продукти
Чл. 30а. (1) При верига от инвестиционни
посредници всеки от инвестиционните посред
ници по веригата определя целевия пазар,
като отчита крайния клиент.
(2) Професиона лен к л иен т, с ъо т ве т но
приемлива насрещна страна, когато купува
продукт с намерение да го продаде на други
клиенти, като по този начин действа като
свързващо звено във веригата от инвестиционни посредници, не се разглежда като
краен клиент.
(3) В случаите по ал. 2 професионалният
клиент, съответно приемливата насрещна
страна, спазва изискванията, които са приложими за инвестиционен посредник, който
възнамерява да разпространява финансови
инструменти, тъй като действа в качеството
на такъв инвестиционен посредник.
(4) Професиона лен к л иен т, с ъо т ве т но
приемлива насрещна страна, когато купува
продукт с намерение да го продаде на други
клиенти, но преди това прави промени в
него, следва да спазва изискванията, които
са приложими за инвестиционен посредник,
който създава финансови инструменти, и за
инвестиционен посредник, който възнамерява
да разпространява финансови инструменти.
Чл. 30б. (1) Инвестиционният посредник,
когато определя целевия пазар, преценява
да л и съо т вет ната кат ег ори я к л иен т и м у
позволява да прави предположения относно
знанията и опита на крайните клиенти. Той
отчита разликите в знанията на непрофесионалните клиенти, професионалните клиенти
и приемливите насрещни страни. Той отчита
и разграничението между лицата по раздел I
на приложението по § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на ЗПФИ и лицата по т. 1
на раздел II на приложението по § 1, т. 10 от
допълнителните разпоредби на ЗПФИ, като
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не може да приеме, че последните притежават
знания и опит, които са сравними с първите
лица.
(2) Инвестиционният посредник може да
допусне, че професионалните клиенти разполагат с необходимите знания и опит, за да
разберат рисковете, свързани с определени
продукти или услуги, за които са били класифицирани като професионални клиенти.“
§ 17. Параграф 1 от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Договор за финансово обезпечение с
прехвърляне на собствеността върху обезпечението“ е прехвърлителен договор по смисъла на чл. 2, ал. 2 от Закона за договорите
за финансово обезпечение.
2. „Създаване на финансови инструменти“
е създаване, разработване, емитиране и/или
проектиране на финансови инструменти, както
и предоставяне на съвети на корпоративни
емитенти относно пускане на нов финансов
инструмент. Създаване на финансови инструменти е налице и когато някое от тези
действия се извършва в сътрудничество между
две или повече лица.
3. „Разпространение на финансови инструменти“ е разпространение (дистрибутиране),
предлагане, препоръчване или продаване на
финансови инструменти, независимо дали са
създадени от лицето, което ги разпространява,
или от трето лице.“
§ 18. В заключителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Заключителни разпоредби“ се изменя така: „Преходни и заключителни разпоредби“.
2. Създава се § 2а:
„§ 2а. (1) Изискванията за управление на
продукти не се прилагат за продукти, които
са създадени и разпространени преди 3 януари 2018 г.
(2) За продуктите, които са създадени
преди 3 януари 2018 г., но се разпространяват
до клиентите след 3 януари 2018 г., инвестиционният посредник, който ги е създал, определя целевия пазар за тях при извършване
на периодичния преглед на продуктите. За
продуктите по изречение първо се прилагат
и изискванията за управление на продукти,
отнасящи се до лицата, които разпространяват
финансови инструменти, продукти и услуги.“
3. В § 3 след думите „на основание“ се
добавя „чл. 4а, ал. 2“ и се поставя запетая.
Заключителна разпоредба
§ 19. Наредбата е приета с Решение № 208-Н
от 5.03.2020 г. на Комисията за финансов
надзор.
Председател:
Бойко Атанасов
2302
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2018 г. за паричната и лихвената
статистика и статистиката на финансовите
сметки (обн., ДВ, бр. 33 от 2018 г.; изм. и доп.,
бр. 73 от 2018 г.)
§ 1. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Институциите по чл. 2, ал. 1, т. 1
и 3 отчитат месечно чрез статистически форми пред БНБ:
1. размер на активите от баланса в структу ра по първоначален мату ритет, валу та,
географска област и институционален сектор
на контрагента за следните инструменти: парични средства в каса, депозити, репосделки,
кредити, дългови ценни книжа, акции и други
капиталови инструменти, акции и дялове на
фондове на паричния пазар, акции и дялове
на инвестиционни фондове, нефинансови
активи и други активи;
2. размер на пасивите от баланса в структура по първоначален матуритет или период
на предизвестие, валута, географска област
и институционален сектор на контрагента за
следните инструменти: депозити, репосделки,
кредити, издадени дългови ценни книжа,
капитал и резерви и други пасиви;
3. размер на допълнителни позиции към
баланса в структура по валута, географска
област и институционален сектор на контрагента за следните инструменти за актива и
пасива: вътрешногрупови депозити, репосделки и кредити, както и синдикирани кредити;
4. размер на вземанията по кредити в
структура по първоначален матуритет, валута,
географска област и институционален сектор
на контрагента, както и според формата на
предоставяне (включително кредити, предоставени чрез кредитни карти в безлихвен
гратисен период и извън безлихвен гратисен
период), качеството и целта на използване
на кредита;
5. размер на вземанията по кредити в
структура по остатъчен матуритет и срок
до следваща промяна на лихвения процент,
валута и качество на кредита, както и по
географска област и институционален сектор
на контрагента;
6. размер на други активи и други пасиви
в структура по вид, валута, географска област
и институционален сектор на контрагента;
7. размер на начислените лихви по видовете активи и пасиви в структура по валута,
географска област и институционален сектор
на контрагента;
8. прек ласификации по инструментите
от актива и пасива от баланса в структура
по първоначален матуритет или период на
предизвестие, валута, географска област и
институционален сектор на контрагента;
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9. прекласификации по допълнителните
позиции към баланса в структура по валута,
географска област и институционален сектор
на контрагента;
10. прекласификации на вземанията по кредити в структура по първоначален матуритет,
валута, географска област и институционален
сектор на контрагента, както и според формата
на предоставяне (включително по кредити,
предоставени чрез кредитни карти в безлихвен
гратисен период и извън безлихвен гратисен
период), качеството и целта на използване
на кредита;
11. прекласификации на други активи и
други пасиви в структура по вид, валута,
географска област и институционален сектор
на контрагента;
12. прекласификации на начислените лихви
по видовете активи и пасиви в структура по
валута, географска област и институционален
сектор на контрагента;
13. отписвания на вземанията по кредити
в структурата на баланса по първоначален
матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента;
14. отписвания на вземанията по вътрешногрупови и синдикирани кредити в структура по
валута, географска област и институционален
сектор на контрагента;
15. отписвания на вземанията по кредити в
структура по първоначален матуритет, валута,
географска област и институционален сектор
на контрагента, както и според формата на
предоставяне (включително по кредити, предоставени чрез кредитни карти в безлихвен
гратисен период и извън безлихвен гратисен
период), качеството и целта на използване
на кредита;
16. корекции в стойността на инструментите
от актива и пасива от баланса в структура
по първоначален матуритет или период на
предизвестие, валута, географска област и
институционален сектор на контрагента;
17. корекции в стойността на допълнителните позиции към баланса в структура по
валута, географска област и институционален
сектор на контрагента;
18. корекции в стойността на вземанията
по кредити в структура по първоначален матуритет, валута, географска област и институционален сектор на контрагента, както и
според формата на предоставяне (включително
по кредити, предоставени чрез кредитни карти
в безлихвен гратисен период и извън безлихвен гратисен период), качеството и целта на
използване на кредита;
19. корекции в стойността на други активи
и други пасиви в структура по вид, валута,
географска област и институционален сектор
на контрагента;
20. продажби на кредити в структура по
географска област и институционален сек-
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тор на насрещната страна по сделката, по
първоначален матуритет, цел и форма на
предоставяне и на кредита, както и според
географската област и инстит уционалния
сектор на кредитополучателя; изрично се
посочват и продажбите на задбалансово отчитаните кредити;
21. покупки на кредити в структура по
географска област и институционален сектор на насрещната страна по сделката, по
първоначален матуритет, цел и форма на
предоставяне и на кредита, както и според
географската област и инстит уционалния
сектор на кредитополучателя.“
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 пред думата „матуритет“ се добавя
„първоначален“.
2. Създават се нови т. 2, 3 и 4:
„2. размер на емитираните електронни
пари в структура по вид и валута;
3. размер на кредитните линии, отчитани
задбалансово в структура по валута, географска област и институционален сектор
на контрагента;
4. прекласификации на кредитните линии,
отчитани задбалансово в структура по валута,
географска област и институционален сектор
на контрагента;“.
3. Досегашните т. 2, 3, 4 и 5 стават съответно т. 5, 6, 7 и 8 и в тях се правят следните
изменения:
а) в т. 5 след думата „предприятия“ се
поставя запета я и се добавя „финансови
предприятия“;
б) в т. 6 след думата „предприятия“ се
поставя запета я и се добавя „финансови
предприятия“, а преди думата „матуритет“
се добавя „първоначален“;
в) в т. 7 след думата „предприятия“ се
поставя запета я и се добавя „финансови
предприятия“;
г) в т. 8 след думата „предприятия“ се
поставя запета я и се добавя „финансови
предприятия“.
§ 3. В чл. 8, т. 1 думите „брой клонове в
страната, както и брой овърнайт депозити,
брой овърнайт интернет/компютърно свърза
ни депозити, брой безсрочни депозити и брой
безсрочни интернет/компютърно свързани
депозити;“ се заменят с „избрани небалансови
показатели според техния брой;“.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. размер на активите от баланса в структу ра по първоначален мату ритет, валу та,
географска област и институционален сектор
на контрагента за следните инструменти: парични средства в каса, депозити, репосделки,
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кредити, дългови ценни книжа, акции и други
капиталови инструменти, акции и дялове на
фондове на паричния пазар, акции и дялове
на инвестиционни фондове, нефинансови
активи и други активи;“
б) в т. 2 пред думата „матуритет“ се добавя
„първоначален“;
в) в т. 3 и 4 се заличават думата „матуритет“
и запетаята след нея;
г) точка 5 се изменя така:
„5. прекласификации по инструментите от
актива и пасива на баланса в структура по
първоначален матуритет, валута, географска
област и институционален сектор на контрагента;“
д) създават се т. 6, 7, 8 и 9:
„6. прекласификации на други активи и
други пасиви в структура по вид, валута,
географска област и институционален сектор
на контрагента;
7. прекласификации на начислените лихви
по видовете активи и пасиви в структура по
валута, географска област и институционален
сектор на контрагента;
8. корекции в стойността на инструментите
от актива и пасива на баланса в структура по
първоначален матуритет, валута, географска
област и институционален сектор на контрагента;
9. корекции в стойността на други активи
и други пасиви в структура по вид, валута,
географска област и институционален сектор
на контрагента.“
2. В ал. 2 пред думата „матуритет“ се добавя „първоначален“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Инстит уциите по чл. 2, ал. 1, т. 2
отчитат годишно чрез статистически форми
пред БНБ избрани небалансови показатели
според техния брой; информацията за брой
клонове в страната се представя съгласно
класификацията на териториалните единици
за статистически цели в България.“
§ 5. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) За целите на лихвената статистика институциите по чл. 3 отчитат месечно
пред БНБ статистически форми според резидентността на контрагентите: за резиденти
на Република България и за резиденти на
еврозоната.
(2) Статистическите отчетни форми за
резиденти на Република България включват
информация за:
1. ли х вени п роцен т и и обем и по нов
бизнес по кредити, различни от овърдрафт,
за нефинансови предприятия в структура
по период на първоначално фиксиране на
лихвения процент, първоначален матуритет
(включително по предоговорени кредити и
по кредити за рефинансиране), количествена
категория и валута;
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2. лихвени проценти и обеми по нов бизнес
по обезпечени кредити, различни от овърдрафт,
за нефинансови предприятия, в структура
по период на първоначално фиксиране на
лихвения процент, първоначален матуритет,
количествена категория и валута;
3. лихвени проценти и обеми по нов бизнес
по кредити за потребление за домакинства
и НТООД в структура по период на първоначално фиксиране на лихвения процент и
валута (включително по обезпечени кредити);
лихвени проценти и обеми по нов бизнес и
годишен процент на разходите по първоначален матуритет и валута (включително по
предоговорени кредити и по кредити за рефинансиране); лихвени проценти по салда по
първоначален матуритет и валута;
4. лихвени проценти и обеми по нов бизнес по жилищни кредити за домакинства и
НТООД в структура по период на първоначално фиксиране на лихвения процент и валута (включително по обезпечени кредити);
лихвени проценти и обеми по нов бизнес и
годишен процент на разходите по първоначален матуритет и валута (включително по
предоговорени кредити и по кредити за рефинансиране); лихвени проценти по салда по
първоначален матуритет и валута;
5. лихвени проценти и обеми по нов бизнес
по други кредити за домакинства и НТООД
(в т.ч. на работодатели и самонаети) в структура по период на първоначално фиксиране
на лихвения процент и валута (включително
по обезпечени кредити); лихвени проценти и
обеми по нов бизнес по първоначален матуритет и валута (включително по предоговорени
кредити и по кредити за рефинансиране);
лихвени проценти по салда по първоначален
матуритет и валута;
6. лихвени проценти по салда по кредити, различни от овърдрафт, за нефинансови
предприятия и за домакинства и НТООД в
структура по първоначален матуритет, остатъчен матуритет, срок до следваща промяна
на лихвения процент и валута;
7. лихвени проценти по салда по овърнайт
депозити, депозити, договорени за ползване
след предизвестие (според срока на предизвестието), овърдрафт и кредити, предоставени чрез кредитни карти за нефинансови
предприятия и за домакинства и НТООД в
структура по валута;
8. лихвени проценти по нов бизнес и по
салда, както и обеми по нов бизнес по депозити
с договорен матуритет, репосделки и задължения по кредити на нефинансови предприятия
и на домакинства и НТООД в структура по
първоначален матуритет и валута;
9. лихвени проценти и обеми по нов бизнес
и по салда по срочни депозити на нефинансови
предприятия и на домакинства и НТООД в
структура по първоначален матуритет и валута.
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(3) Статистическите отчетни форми за
резиденти на еврозоната са със същия обхват
съгласно ал. 2.“
§ 6. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 след думите „по чл. 8, т. 1“
се добавя „и чл. 9, ал. 3“.
2. В ал. 3 след думата „отписвания“ се
поставя запетая и се добавя „корекции в
стойността“.
§ 7. В допълнителната разпоредба – § 1,
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. „Фондове на паричния пазар“ са колективни инвестиционни схеми, които отговарят
на изисквания в съответствие с Регламент (ЕС)
№ 2017/1131 на Европейския парламент и на
Съвета от 14 юни 2017 г. относно фондовете
на паричния пазар.“
2. В т. 19 думите в третото изречение „когато възможността за такова предоговаряне
не е заложена в него, както и предоговаряне
на срок с активното участие на клиента.“ се
заменят с „извършено с активното участие
на клиента, когато в договора не е изразено
предварителното съгласие на поне една от
страните за извършване на конкретна промяна
в дадено условие.“
3. Точка 22 се изменя така:
„22. „Нетна стойност на лизингово вземане
по договори за финансов лизинг“ е по смисъла
на МСФО 16 Лизинг.“
4. Точка 24 се изменя така:
„24. „Секюритизация“ представлява транс
акция, която е „традиционна секюритизация“
по смисъла на чл. 2 (9) от Регламент (ЕС)
№ 2017/2402 на Европейския парламент и на
Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне
на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени,
прозрачни и стандартизирани секюритизации и за изменение на директиви 2009/65/
ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти
(ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 или
„секюритизация“ съгласно чл. 1, т. 2 от Регламент (ЕС) № 1075/2013 на Европейската
централна банка от 18 октомври 2013 г. относно статистиката на активите и пасивите
на дружествата със специална инвестиционна
цел, занимаващи се със секюритизационни
трансакции (ЕЦБ/2013/40).“
5. Създава се т. 25:
„25. „Инициатор“ е съгласно чл. 1, т. 3 от
Регламент (ЕС) № 1075/2013 на Европейската
централна банка от 18 октомври 2013 г. относно статистиката на активите и пасивите
на дружествата със специална инвестиционна
цел, занимаващи се със секюритизационни
трансакции (ЕЦБ/2013/40).“
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Заключителна разпоредба
§ 8. Тази наредба се издава на основание
чл. 42 от Закона за Българската народна банка, приета е с Решение № 69 от 27 февруари
2020 г. на Управителния съвет на Българската
народна банка.
Управител:
Димитър Радев
2252

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 29 януари 2020 г.

по административно дело № 118 от 2020 г.
Върховн и я т а д м и н ис т рат и в ен с ъ д н а
Република България – седмо отделение, в
закрито заседание в състав: председател:
Ваня Анчева, членове: Павлина Найденова,
Полина Богданова, изслуша докладваното
от съдията Павлина Найденова по адм. дело
№ 118/2020 г.
Производството е по чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Обра зу ва но е по ж а лба, пода дена о т
„Варна Пропърти“ – ЕООД, срещу Заповед
№ 4966 от 27.11.2019 г. на кмета на община
Варна, с която се одобрява окончателен проект за актуализация на „Генерален план за
организация на движението на територията
на община Варна“, както и на издадената
въз основа на този акт последваща Заповед
№ 4970 от 27.11.2019 г. на кмета на община
Варна, с която се утвърждават „Правила за
достъп на пътни превозни средства на територията на „Приморски парк“ и се нарежда
създаването и поддържането на публичен
регистър за всички пропуски, издадени по
реда на правилата, утвърдени по т. 1, който
да се публикува на сайта на Община Варна.
Излага доводи, че със заповедите са одобрени
подзаконови нормативни актове, тъй като
са с многократно правно действие и засягат
неограничен кръг лица.
Ответната страна представя становище,
че оспорваните актове са общи административни актове.
На основание чл. 190, ал. 2 АПК жалбоподателят прави искане за спиране действието
на двата акта с оглед поставянето на забранителни знаци В2 и указателни табели Т7
и Т17 на входовете към м. Салтанат от бул.
Княз Борис I – към комплекс „Хоризонт“ и
към „Делфинариума“, което му причинява
значителна и труднопоправима вреда, включително големи парични загуби, като после-
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дица от невъзможността клиенти, работници
и доставчици да достигнат до офиса, който
дружеството притежава, с административен
адрес: гр. Варна, местност Салтанат № 194,
като представя доказателства, че дружеството
е собственик на дворно място, намиращо се
в гр. Варна, община Варна, по кадастрална
карта, с адрес: СЗ „Приморски парк м. Салтанат“, трайно предназначение: урбанизирана
територия, офис клуб № 2, намиращ се в
сграда, построена в дворното място, паркоместа № 4 и № 5, намиращи се в двора на
дворното място, които паркоместа не могат
да бъдат ползвани от служители, гости, доставчици и други, макар предназначението им
да е на тях да се паркират МПС. Сочи, че
местността не представлява обществен парк, а
по-голямата част от имотите в нея са частна
собственост на физически и юридически лица
или са имоти – частна държавна или частна
общинска собственост, като територията е
урбанизирана. Предназначението на имотите
в местността е за обществено обслужване;
търговски обекти; делфинариум; метеорологична станция; заведения за обществено
х ра нене; ед нофа м и л н и и м ног офа м и л н и
жилищни сгради; заведения, предоставящи
социални услуги и други подобни, и в тази
си функция нямат установено предназначение
по ПУП за парк. Счита, че в утвърдените
правила липсва уредба относно притежавания
от жалбоподателя имот, а има намерение
да отдава имота си под наем. Правилата
не у реж дат всичк и възмож ни начини за
ползване на имота и с тяхното приемане е
ограничено правото му на собственост. В
случая не се касае до затваряне на отделна
улица и за относително кратък период, а
до блокиране на достъпа до цял квартал на
територията на гр. Варна, в който живеят и
работят хиляди граждани. С утвърдените със
заповедите актове се забранява движението
на МПС по алейната мрежа на територията
на местността, включително до имотите на
жалбоподателя. Заповед № 4966 от 27.11.2019 г.
в своята графична част предвижда поставянето на бариери на два входа от бул. Княз
Борис I и поставяне на забранителни пътни
знаци В2, забраняващи влизането в двете
посоки на моторни превозни средства на
територията. Заповед № 4970 от 27.11.2019 г.
одобрява правила за достъп за собственици,
живеещи на територията на м. Салтанат, за
инвалиди, както и за обслужване на обекти с местонахождение в пътните участъци,
където е въведена забраната. В м. Салтанат
с утвърдените с двете заповеди актове се
въвежда забрана за движение до сгради и
обекти, разрешени за строителство от Община
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Варна, които са за изградени в съответствие
с устройствени планове. В сградата, където
жалбоподателят притежава самостоятелен
обект, има законно изграден паркинг, който
не може да използва. Актовете, утвърдени
с двете заповеди, забран яват свободното
придвижване на собственика на имота, на
негови наематели, ползватели и държатели
на имота на друго правно основание.
Настоящият състав намира, че с оглед
тези изложени доводи искането за спиране
действието на двата акта се явява основателно
в частта, в която засяга правата на жалбоподателя – за местността, в която попада
имотът на жалбоподателя, и за забраната
за влизане на моторни превозни средства,
касаеща неговия имот.
Като има предвид изложените мотиви,
Върховни ят а дминист рат ивен съд, седмо
отделение,
ОПРЕДЕЛИ:
Спира действието на одобрения със Заповед
№ 4966 от 27.11.2019 г. на кмета на община
Варна окончателен проект за актуализация
на „Генерален план за организация на движението на територията на община Варна“
в графичната част, която предвижда поставянето на бариери на два входа от бул. Княз
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Борис I и поставяне на забранителни пътни
знаци В2, забраняващи влизането в двете
посоки на моторни превозни средства на
територията, до приключване на настоящото
производство с влязъл в сила съдебен акт.
Спира действието на у твърдените със
Заповед № 4970 от 27.11.2019 г. на к мета
на община Варна „Правила за достъп на
пътни превозни средства на територията на
„Приморски парк“, в частта за местността
Салтанат, до приключване на настоящото
производство с влязъл в сила съдебен акт.
Отхвърля искането за спиране на действието на одобрения със Заповед № 4966 от
27.11.2019 г. на кмета на община Варна окончателен проект за актуализация на „Генерален
план за организация на движението на територията на община Варна“ и на утвърдените
със Заповед № 4970 от 27.11.2019 г. на кмета
на община Варна „Правила за достъп на
пътни превозни средства на територията на
„Приморски парк“ в останалата част.
Определението подлежи на обжалване в
7-дневен срок от съобщението пред петчленен
състав на Върховния административен съд.
Председател:
Георги Чолаков
2250
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-228
от 28 февруари 2020 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи�
страцията, чл. 33а, ал. 2 от Закона за подпомагане
на земеделските производители (ЗПЗП) и чл. 16г,
ал. 4 от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и
реда за създаване, поддържане, достъп и ползване
на Интегрираната система за администриране и
контрол (ДВ, бр. 82 от 2006 г.) нареждам:
І. Одобрявам окончателен специализиран слой
„Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания
2019 като част от Система за идентификация на
земеделските парцели, който е актуализиран за
2019 г. чрез дешифрация на нова цифрова орто�
фотокарта на страната по самолетно и сателитно
заснемане от 2019 г.; отразяване на резултатите
от теренни проверки, извършени през годината
от страна на Техническия инспекторат на Държа�
вен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция
(ДФЗ – РА), и областните и общинските структури
на Министерството на земеделието, храните и
горите (МЗХГ), както и чрез проверка на полу�
чени възражения срещу обхвата на проекта на
специализирания слой „Площи, допустими за
подпомагане“, одобрен със Заповед № РД-46-485
от 27.11.2019 г. на министъра на земеделието,
храните и горите.
ІІ. Окончателният специализиран слой „Пло�
щи, допустими за подпомагане“ за Кампания
2019 се предоставя на Разплащателната агенция
за извършване на задължителните кръстосани
проверки съгласно чл. 37, ал. 2 и чл. 43 от ЗПЗП
на подадените през Кампания 2019 заявления за
подпомагане, извършване на финална оторизация
и плащания на площ за 2019 г., както и прием на
заявления за подпомагане през 2020 г.
ІІІ. Въз основа на извършената финална ото�
ризация Разплащателната агенция да извърши
корекции в извършените плащания по схеми и
мерки за подпомагане на площ и да изплати до�
пълнителни субсидии на земеделските стопани, на
които първоначално е изплатена по-малка сума,
а за земеделски стопани, при които се установи,
че е изплатена по-голяма сума, Разплащателната
агенция издава акт за установяване на публично
държавно вземане съгласно приложимото наци�
онално и европейско законодателство.
ІV. Окончателният специализиран слой „Пло�
щи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2019
да бъде публикуван на интернет страниците на
МЗХГ, секция „Идентификация на земеделски
парцели“, и на ДФЗ – РА.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред съ�

ответния административен съд в 14-дневен срок
от съобщаването/обнародването є в „Държавен
вестник“.
Заповедта да се доведе до знанието на съответ�
ните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
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Министър:
Д. Танева

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-203
от 2 март 2020 г.
На основание чл. 10, ал. 1, 2 и 3 от Закона за
лечебните растения�����������������������������
����������������������������
и становища, получени от по�
стоянно действаща експертна група, сформирана
със Заповед № РД-443 от 23.06.2015 г., изменена
със заповеди № РД-623 от 19.09.2017 г. и № РД150 от 14.02.2020 г. на министъра на околната
среда и водите:
І. Определям допустимите за събиране ко�
личества билки (кг сухо тегло) от естествените
находища, извън територията на националните
паркове съгласно приложението на следните
видове лечебни растения:
1. Божур червен (Paeonia peregrina Mill.)
2. Зърнастец елшовиден (Frangula alnus Mill.)
3. Иглика лечебна (Primula veris L.)
4. Катраника, пелин бял (Artemisia alba Turra)
5. Ла зарк и н я, ен ьовче аромат но (Galium
odoratum (L.) Scop.)
6. Лудо биле, старо биле (Atropa belladonna L.)
7. Ранилист лечебен (Betonica officinalis L.)
8. Решетка безстъблена (Carlina acanthifolia All.)
9. Тлъстига лютива, жълто прозориче (Sedum
acre L.)
10. Трън кисел (Berberis vulgaris L.)
11. Шапиче (Alchemilla vulgaris complex)
ІІ. Забранявам:
1. Събирането в националните паркове на
билки от видовете лечебни растения по т. I.
2. Събирането на билки от естествените им
находища от видовете лечебни растения по т. I
извън количествата и районите, определени в
приложението към тази заповед.
3. Разпределянето на билки от видовете ле�
чебни растения по т. I на билкозаготвителни
пунктове, които не отговарят на изискванията
на Наредба № 5 от 2004 г. за изискванията, на
които трябва да отговарят билкозаготвителните
пунктове и складовете за билки, издадена от
министъра на здравеопазването и министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 85 от 2004 г.).
4. Събирането на билки от естествените им
находища на територията на цялата страна от
следните видове лечебни растения:
а. Бенедик т инск и т рън, п ресечка (Cnicus
benedictus L.)
б. Волски език (Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.)
в. Горицвет пролетен (Adonis vernalis L.)
г. Дил янка лечебна, ва лериана (Valeriana
officinalis L.)
д. Залист бодлив (Ruscus aculeatus L.)
е. Изтравниче, страшниче (Asplenium tricho
manes L.)
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ж. Исландски лишей (Cetraria islandica (L.) Ach.)
з. Исоп лечебен (Hyssopus officinalis L. ssp.
aristatus (Godr.) Briq.)
и. Какула едроцветна (Salvia tomentosa Mill.)
й. Копитник (Asarum europaeum L.)
к. Мечо грозде (Arctostaphyllos uva-ursi (L.)
Spreng)
л. Момина сълза (Convallaria majalis L.)
м. Оман бял (Inula helenium L.)
н. Папаронка жълта, жълт мак (Glaucium
flavum Crantz)
о. Пелин сантонинов (Artemisia santonicum L.)
п. Пирински (мурсалски, алиботушки) чай
(Sideritis scardica Griseb.)
р. Пищялка панчичева (Angelica pancici Vand.)
с. Плаун бухалковиден (Lycopodium clavatum L.)
т. Риган бял (Origanum vulgare L. ssp. hirtum
(Link) Ietswaart)
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у. Ружа лечебна (Althaea officinalis L.)
ф. Салеп (Orchis sp. diversa)
х. С м и л ж ъ л т (Helichr ysum arenarium (L .)
Moench.)
ц. Хуперция иглолистна, плаун обикновен
(Huperzia selago (L.) Bernh.=Lycopodium selago L.)
ч. Цистозира (Cystoseira barbata (Good et Vood)
Ag.)
5. Ограниченията и забраните по настоящата
заповед не се отнасят за количествата билки, съ�
бирани за лични нужди, като това изключение не
се прилага за пирински (мурсалски, алиботушки)
чай (Sideritis scardica Griseb.).
Контрола по изпълнение на настоящата за�
повед възлагам на директорите на регионалните
инспекции по околната среда и водите.

Министър:
Е. Димитров
Приложение
към т. 1

Билки,
област

Божур
червен
(Paeonia
pere
grina)

Зър� Иглика
Трън
Лазар�
натец лечеб�
кисел
киня
елшо
на
(Berberis (Galium
виден (Primula vulgaris)
odora
(Fran veris )
tum)
gula
alnus)

Лудо
Рани�
Решетка
биле
лист
безстъб�
(Atropa лечебен
лена
bella (Betonica
(Carlina
donna)
offici
acanthifolia)
nalis)

Кат� Тлъс� Шапиче
рани� тига
(Alche
ка
люти�
milla
(Arte
ва
vulgaris
misia (Sedum complex)
alba)
acre)

сухо
тегло (кг)

цвят/
грудка

кора

цвят/
корен

плод/
корен

стрък

лист/
корен

стрък/
корен

цвят/лис
та/корен

стрък

стрък

стрък

РАНДЕМАН

7/4,5

3

6/5

5/3,5

7

7/5,5

3/5

4/4/5,5

4

10

5

Благоевград

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Бургас

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Варна

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В. Търново

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Видин

300/0

0

250/0

0

0

0

500/0

0

0

0

0

Враца

500/0

0

500/0

0

0

0

800/0

0

0

0

100

Добрич

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Габрово

0

0

20/0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кърджали

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кюстендил

0

0

0

30/0

20

0

100/20

0/0/20

0

0

20

Ловеч

100/0

0

500/0

0

0

0

300/0

0

0

0

0

Монтана

300/0

0

250/0

0

0

0

300/0

0

0

0

0

Пазарджик

100/50

50

100/50

100/0

100

100/100

100/100

0/0/100

100

100

100

Перник

0/20

50

50/0

0

0

0

100/40

0/0/50

0

0

20

Плевен

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Пловдив

200/50

100

200/50

0

500

0/0/300

0

100

0

Разград

300/0

100

200/0

300/300

400

300/0

600/0

300/300/300

100

0

100

Русе

300/0

100

200/0

300/300

400

300/0

600/0

300/300/300

100

0

100

Силистра

300/0

100

200/0

300/300

400

300/0

600/0

300/300/300

100

0

100

Сливен

230/25

100

350/50

50/0

265

200/150

600/0

0/0/20

20

50

150

Смолян

0

0

60/0

0

0

0

0

0

0

0

0

София

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ст. Загора

250/50

100

390/100

300/0

500

500/350

150/100

0/0/200

150

100

150

Търговище

250/0

0

250/0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Шумен

250/0

100

250/0

300/0

250

300/0

600/0

0/0/300

100

0

100

Ямбол

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Хасково

2286

200/200 300/100
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-11
от 28 февруари 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във
връзка със заявление вх. № 09-18015-03.02.2020 г.
на СГКК – Пазарджик, и приложените към него
документи и материали, определени по чл. 58 и
75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на:
I. С. Априлци, EKATTE 00571, община Па�
зарджик, одобрени със Заповед № РД-18-123
от 30.06.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 00571.504.13:
площ: 1614 кв. м, нива, собственост на Община
Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 00571.504.14:
площ: 272 кв. м, нива, собственост на Община
Пазарджик;
сграда с идентификатор 00571.507.26.1: площ:
39 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 00571.507.26.2: площ:
18 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 00571.507.26.3: площ:
31 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 00571.502.1: за
друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 7266 кв. м, площ след
промяната: 7407 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00571.502.2: за
друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 3302 кв. м, площ след
промяната: 3299 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00571.502.3:
за друг вид застрояване, данни преди промяната:
собственост на ДПФ – МЗГ, площ: 141 кв. м данни
след промяната: собственост на Иван Кръстев
Петкин, Николина Иванова Георгиева и Николай
Ненов, площ: 144 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00571.502.5: за
друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 263 кв. м, площ след
промяната: 122 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00571.504.3:
нива, собственост на Община Пазарджик, площ
преди промяната: 1645 кв. м, площ след промя�
ната: 1608 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00571.504.4:
нива, собственост на Община Пазарджик, площ
преди промяната: 2661 кв. м, площ след промя�
ната: 2544 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00571.504.5:
нива, собственост на Гроздан Михайлов Гроз�
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данов, площ преди промяната: 2528 кв. м, площ
след промяната: 2528 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 00571.504.2:
площ: 1732 кв. м, нива, собственост на Община
Пазарджик.
4. Промяна в данните за собственост и соб�
ственици:
поземлен имот с идентификатор 00571.78.15:
за друг вид застрояване, данни преди промяната:
собственост на ДПФ – МЗГ, данни след промя�
ната: собственост на Екатерина Иванова Попова
и Дина Иванова Дончева.
II. С. Черногорово, EKATTE 81089, община
Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-165
от 4.08.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2221:
площ: 1976 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2222:
площ: 1098 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Найден Запринов Вълев;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2223:
площ: 67 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2224:
площ: 3605 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Спас Запринов Вълев и Кръстю
Запринов Вълев;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2225:
площ: 1228 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Николай Запринов Вълев;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2226:
площ: 202 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2227:
площ: 877 кв. м, за друг вид застрояване, земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2228:
площ: 871 кв. м, за друг вид застрояване, собстве�
ност на Темелко Иванов Ласев;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2229:
площ: 1001 кв. м, за друг вид застрояване, земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2230:
площ: 103 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2231:
площ: 3430 кв. м, нива, собственост на Николай
Кръстев Гатев;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2232:
площ: 70 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Николай Кръстев Гатев и Васил
Димитров Тунов;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2233:
площ: 58 кв. м, за друг вид застрояване, собстве�
ност на Васил Димитров Тунов;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2234:
площ: 21 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Стойко Запринов Тунов и Николай
Кръстев Гатев;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2235:
площ: 124 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Стойко Запринов Тунов;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2236:
площ: 75 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
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поземлен имот с идентификатор 81089.10.2237:
площ: 217 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2238:
площ: 1142 кв. м, друг вид земеделска земя,
собственост на Николина Веселинова Златкова;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2239:
площ: 1699 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2240:
площ: 1301 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2241:
площ: 1271 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2242:
площ: 1073 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2243:
площ: 3328 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2244:
площ: 1107 кв. м, за друг вид застрояване, собстве�
ност на Нона Борисова Бозева, Иван Димитров
Бозев и Кралин Димитров Бозев;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2245:
площ: 1108 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2246:
площ: 188 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2247:
площ: 1526 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2248:
площ: 223 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2249:
площ: 3734 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Валя Стойчева Малинова, Славка
Илиева Чомакова, Стефан Иванов Малинов, Илия
Стефанов Малинов, Славка Тонкова Маслиева и
Георги Николов Динков;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2250:
площ: 2497 кв. м, нива, собственост на Стефан
Иванов Малинов;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2251:
площ: 3888 кв. м, нива, собственост на Валя
Стойчева Малинова, Славка Илиева Чомако�
ва, Стефан Иванов Малинов, Илия Стефанов
Малинов, Славка Тонкова Маслиева и Георги
Николов Динков;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2252:
площ: 74 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2253:
площ: 636 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2254:
площ: 472 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2255:
площ: 543 кв. м, за друг вид застрояване, собстве�
ност на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2256:
площ: 823 кв. м, за друг вид застрояване, собстве�
ност на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2257:
площ: 170 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2258:
площ: 420 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2259:
площ: 776 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2260:
площ: 3137 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2261:
площ: 1552 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
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поземлен имот с идентификатор 81089.10.2262:
площ: 44 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2263:
площ: 875 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2264:
площ: 1351 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Светослав Велчев Цветанов;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2265:
площ: 635 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2266:
площ: 1856 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Кръстьо Атанасов Вринчев;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2267:
площ: 1523 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2268:
площ: 2781 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2269:
площ: 1986 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Васил Димитров Чомаков;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2270:
площ: 713 кв. м, за друг вид застрояване, собстве�
ност на Красимир Николов Чомаков;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2271:
площ: 1441 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2272:
площ: 1736 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Димитър Темелков Чомаков;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2273:
площ: 1054 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2274:
площ: 1369 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2275:
площ: 567 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2276:
площ: 1134 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Асен Илиев Тунов и Валентин То�
доров Тунов;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2277:
площ: 311 кв. м, нива, собственост на Пейчо Ди�
митров Белев, Велислава Пейчева Белева, Асен
Илиев Тунов и Валентин Тодоров Тунов;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2278:
площ: 3688 кв. м, нива, собственост на Пейчо
Димитров Белев и Велислава Пейчева Белева;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2279:
площ: 1723 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Паун Найденов Пелнезов;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2280:
площ: 562 кв. м, за друг вид застрояване, собстве�
ност на Стоичко Найденов Пелнезов;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2281:
площ: 1067 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2282:
площ: 2474 кв. м, нива, собственост на „Свети
Ерм“ – ЕООД, Паун Найденов Пелнезов и Лазар
Найденов Пелнезов;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2283:
площ: 123 кв. м, за друг вид застрояване, собстве�
ност на „Свети Ерм“ – ЕООД, Паун Найденов
Пелнезов, Лазар Найденов Пелнезов и Заприн
Георгиев Запринов;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2284:
площ: 1085 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Заприн Георгиев Запринов;
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поземлен имот с идентификатор 81089.10.2285:
площ: 22 кв. м, за друг вид застрояване, собстве�
ност на „Свети Ерм“ – ЕООД, Паун Найденов
Пелнезов, Лазар Найденов Пелнезов и Йордан
Костадинов Йорданов;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2286:
площ: 1602 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Йордан Костадинов Йорданов;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2287:
площ: 24 кв. м, за друг вид застрояване, собстве�
ност на Костадин Хараланов Доксанов и „Златна
Панега цимент“ – АД;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2288:
площ: 181 кв. м, за друг вид застрояване, собстве�
ност на Заприн Хараланов Доксанов и „Златна
Панега цимент“ – АД;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.2289:
площ: 95 992 кв. м, неизползвана нива (угар, орни�
ца), собственост на „Златна Панега цимент“ – АД;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.490:
площ: 4386 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Петър Ангелов Толев;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.491:
площ: 4328 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.492:
площ: 2105 кв. м, за друг вид застрояване, земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.493:
площ: 2767 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.494:
площ: 2109 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.495:
площ: 3412 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Стойчо Стоилов Асиев;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.496:
площ: 291 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.497:
площ: 41 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.498:
площ: 87 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.499:
площ: 1505 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Харалан Йорданов Туйков;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.500:
площ: 848 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.501:
площ: 665 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Лазар Йорданов Туйков;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.502:
площ: 348 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Лазар Йорданов Туйков;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.503:
площ: 240 кв. м, нива, собственост на Лазар
Иванов Туйков;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.504:
площ: 2840 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.505:
площ: 1201 кв. м, за селскостопански, горски, ве�
домствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.506:
площ: 223 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Угра Любен. Хризтоскова, Стоилка
Люб. Цицелкова, Лазар Люб. Дивеков и Стоян
Люб. Дивеков;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.507:
площ: 3386 кв. м, нива, собственост на Атанас
Стойчев Газепов, Петко Павлов Куманов и Йор�
данка Петкова Сурлекова;
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поземлен имот с идентификатор 81089.18.508:
площ: 1463 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Петър Димитров Пампов;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.509:
площ: 257 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Любен Миланов Дивеков;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.510:
площ: 6017 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.511:
площ: 1092 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.512:
площ: 1746 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.513:
площ: 1684 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Игнат Димитров Манев;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.514:
площ: 2489 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.515:
площ: 303 кв. м, за селскостопански, горски, ве�
домствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.516:
площ: 670 кв. м, нива, собственост на Мария
Харалампиева Джевизова;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.517:
площ: 27 кв. м, за селскостопански, горски, ве�
домствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.518:
площ: 56 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.519:
площ: 5830 кв. м, нива, собственост на Величка
Крумова Димитрова, Веселина Крумова Милева,
Сашка Атанасова Асиева, Евгени Хараланов Асиев;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.520:
площ: 256 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.521:
площ: 450 кв. м, за друг вид застрояване, собстве�
ност на Величка Крумова Димитрова, Веселина
Крумова Милева, Сашка Атанасова Асиева, Ев�
гени Хараланов Асиев и Илия Стоянов Антов;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.522:
площ: 1658 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Илия Стоянов Анов;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.523:
площ: 1142 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Иван Николов Анов;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.524:
площ: 926 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.525:
площ: 679 кв. м, за селскостопански, горски, ве�
домствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.526:
площ: 388 кв. м, за друг вид застрояване, земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.527:
площ: 855 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.30.501:
площ: 1910 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Ангел Василев Гатев;
поземлен имот с идентификатор 81089.30.502:
площ: 2096 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.30.503:
площ: 2535 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ
и Стоилка Върбинова Пейчева;
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поземлен имот с идентификатор 81089.30.505:
площ: 1260 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Пейчо Георгиев Телбизов;
поземлен имот с идентификатор 81089.30.506:
площ: 4458 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ
и Йовчо Василев Кишев;
поземлен имот с идентификатор 81089.30.507:
площ: 1269 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.30.508:
площ: 1190 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.30.509:
площ: 664 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.35.293:
площ: 3100 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.966:
площ: 434 кв. м, за селскостопански, горски, ве�
домствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.967:
площ: 1960 кв. м, ниско застрояване (до 10 м),
собственост на Петко Дим. Маджаров;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.968:
площ: 605 кв. м, за селскостопански, горски, ве�
домствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.969:
площ: 429 кв. м, за друг вид застрояване, собстве�
ност на Силвия Игнатова Самунева и Димитър
Василев Бозев;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.970:
площ: 689 кв. м, за друг вид застрояване, собстве�
ност на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.971:
площ: 99 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.972:
площ: 306 кв. м, за друг вид застрояване, собстве�
ност на Георги Грозданов Порязов;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.973:
площ: 948 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.974:
площ: 129 кв. м, за друг вид застрояване, собстве�
ност на Никола Костадинов Табаков;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.975:
площ: 81 кв. м, за друг вид застрояване, собстве�
ност на Кузман Петров Мишев;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.976:
площ: 14 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.977:
площ: 1014 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.978:
площ: 1182 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.979:
площ: 319 кв. м, за селскостопански, горски, ве�
домствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.980:
площ: 1022 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Цанко Георгиев Рангелов;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.981:
площ: 284 кв. м, нива, собственост на Димитър
Иванов Керемидчиев;
сграда с идентификатор 81089.10.563.1: площ:
69 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Йордан Стойчев Чомаков;
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сграда с идентификатор 81089.10.563.2: площ:
29 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Йордан Стойчев Чомаков;
сграда с идентификатор 81089.10.563.3: площ:
25 кв. м, хангар, депо, гараж, собственост на
Йордан Стойчев Чомаков;
сграда с идентификатор 81089.10.563.4: площ:
32 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Йордан Стойчев Чомаков;
сграда с идентификатор 81089.10.563.5: площ:
24 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Йордан Стойчев Чомаков;
сграда с идентификатор 81089.10.563.6: площ:
78 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Йордан Стойчев Чомаков;
сграда с идентификатор 81089.10.564.1: площ:
69 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Петър Атанасов Толев;
сграда с идентификатор 81089.10.665.1: площ:
66 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.665.2: площ:
20 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.665.3: площ:
33 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.665.4: площ:
20 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.1012.1: площ:
66 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Рангел Кирилов Деянов;
сграда с идентификатор 81089.10.1012.2: площ:
86 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Рангел Кирилов Деянов;
сграда с идентификатор 81089.10.1012.3: площ:
56 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Рангел Кирилов Деянов;
сграда с идентификатор 81089.10.1012.4: площ:
37 кв. м, хангар, депо, гараж, собственост на
Рангел Кирилов Деянов;
сграда с идентификатор 81089.10.1012.5: площ:
5 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Рангел Кирилов Деянов;
сграда с идентификатор 81089.10.1012.6: площ:
58 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Рангел Кирилов Деянов;
сграда с идентификатор 81089.10.1014.1: площ:
92 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Гроздан Иванов Генов, Неделчо
Иванов Генов и Панайот Иванов Генов;
сграда с идентификатор 81089.10.1014.2: площ:
35 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Гроздан Иванов Генов, Неделчо
Иванов Генов и Панайот Иванов Генов;
сграда с идентификатор 81089.10.1014.3: площ:
45 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Гроздан Иванов Генов, Неделчо Иванов Генов и
Панайот Иванов Генов;
сграда с идентификатор 81089.10.1014.4: площ:
27 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Гроздан Иванов Генов, Неделчо Иванов Генов и
Панайот Иванов Генов;
сграда с идентификатор 81089.10.1014.5: площ:
62 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
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сграда с идентификатор 81089.10.1032.1: площ:
66 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Величка Василева Пампова;
сграда с идентификатор 81089.10.1032.2: площ:
16 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Величка Василева Пампова;
сграда с идентификатор 81089.10.1034.1: площ:
68 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2222.1: площ:
63 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Найден Запринов Вълев;
сграда с идентификатор 81089.10.2222.2: площ:
16 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Найден Запринов Вълев;
сграда с идентификатор 81089.10.2222.3: площ:
13 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Найден Запринов Вълев;
сграда с идентификатор 81089.10.2224.1: площ:
75 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Спас Запринов Вълев и Кръстю
Запринов Вълев;
сграда с идентификатор 81089.10.2224.2: площ:
37 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Спас Запринов Вълев и Кръстю
Запринов Вълев;
сграда с идентификатор 81089.10.2224.3: площ:
51 кв. м, хангар, депо, гараж, собственост на Спас
Запринов Вълев и Кръстю Запринов Вълев;
сграда с идентификатор 81089.10.2224.4: площ:
26 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Спас Запринов Вълев и Кръстю Запринов Вълев;
сграда с идентификатор 81089.10.2225.1: площ:
39 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Николай Запринов Вълев;
сграда с идентификатор 81089.10.2225.2: площ:
4 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собстве�
ност на Николай Запринов Вълев;
сграда с идентификатор 81089.10.2225.3: площ:
48 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Николай Запринов Вълев;
сграда с идентификатор 81089.10.2225.4: площ:
10 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Николай Запринов Вълев;
сграда с идентификатор 81089.10.2225.5: площ:
36 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Николай Запринов Вълев;
сграда с идентификатор 81089.10.2227.1: площ:
50 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2227.2: площ:
37 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2227.3: площ:
32 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2228.1: площ:
62 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Темелко Иванов Ласев;
сграда с идентификатор 81089.10.2228.2: площ:
39 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост
на Темелко Иванов Ласев;
сграда с идентификатор 81089.10.2228.3: площ:
23 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Темелко Иванов Ласев;
сграда с идентификатор 81089.10.2228.4: площ:
16 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Темелко Иванов Ласев;
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сграда с идентификатор 81089.10.2229.1: площ:
91 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2229.2: площ:
55 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2229.3: площ:
57 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2229.4: площ:
102 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2238.1: площ:
44 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Николина Веселинова Златкова;
сграда с идентификатор 81089.10.2239.1: площ:
55 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2239.2: площ:
35 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2243.1: площ:
93 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2243.2: площ:
81 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2243.3: площ:
78 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2244.1: площ:
58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Нона Борисова Бозева, Иван Дими�
тров Бозев и Кралин Димитров Бозев;
сграда с идентификатор 81089.10.2244.2: площ:
31 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собстве�
ност на Нона Борисова Бозева, Иван Димитров
Бозев и Кралин Димитров Бозев;
сграда с идентификатор 81089.10.2244.3: площ:
50 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Нона Борисова Бозева, Иван Димитров Бозев и
Кралин Димитров Бозев;
сграда с идентификатор 81089.10.2244.4: площ:
19 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Нона Борисова Бозева, Иван Димитров Бозев и
Кралин Димитров Бозев;
сграда с идентификатор 81089.10.2247.1: площ:
80 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2247.2: площ:
53 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2249.1: площ:
50 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Илия Стефанов Малинов, Славка
Илиева Чомакова, Валя Стойчева Малинова и
Славка Тонкова Маслиева;
сграда с идентификатор 81089.10.2249.2: площ:
30 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Илия Стефанов Малинов, Славка
Илиева Чомакова, Валя Стойчева Малинова и
Славка Тонкова Маслиева;
сграда с идентификатор 81089.10.2249.3: площ:
64 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Иванка Стоилова Малинова, Стоянка Стойчева
Вълкова и Валя Стойчева Малинова;
сграда с идентификатор 81089.10.2249.4: площ:
53 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Гроздена Илиева Качакова;
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сграда с идентификатор 81089.10.2249.5: площ:
26 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2249.6: площ:
20 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2253.1: площ:
52 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2253.2: площ:
21 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2253.3: площ:
19 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2256.1: площ:
48 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2256.2: площ:
43 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2256.3: площ:
34 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2256.4: площ:
13 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2259.1: площ:
79 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2259.2: площ:
32 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2264.1: площ:
56 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Светослав Велчев Цветанов;
сграда с идентификатор 81089.10.2264.2: площ:
25 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост
на Светослав Велчев Цветанов;
сграда с идентификатор 81089.10.2264.3: площ:
39 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Светослав Велчев Цветанов;
сграда с идентификатор 81089.10.2264.4: площ:
20 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Светослав Велчев Цветанов;
сграда с идентификатор 81089.10.2264.5: площ:
16 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Светослав Велчев Цветанов;
сграда с идентификатор 81089.10.2265.1: площ:
12 кв. м, сграда за енергопроизводство, собстве�
ност на „НЕК“ – ЕАД, София;
сграда с идентификатор 81089.10.2266.1: площ:
73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Кръстьо Атанасов Вринчев;
сграда с идентификатор 81089.10.2266.2: площ:
36 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Кръстьо Атанасов Вринчев;
сграда с идентификатор 81089.10.2266.3: площ:
79 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Кръстьо Атанасов Вринчев;
сграда с идентификатор 81089.10.2267.1: площ:
64 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2267.2: площ:
48 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2267.3: площ:
26 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
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сграда с идентификатор 81089.10.2267.4: площ:
36 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2269.1: площ:
75 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Васил Димитров Чомаков;
сграда с идентификатор 81089.10.2269.2: площ:
43 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Васил Димитров Чомаков;
сграда с идентификатор 81089.10.2269.3: площ:
86 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Васил Димитров Чомаков;
сграда с идентификатор 81089.10.2269.4: площ:
44 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Васил Димитров Чомаков;
сграда с идентификатор 81089.10.2269.5: площ:
29 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Васил Димитров Чомаков;
сграда с идентификатор 81089.10.2270.1: площ:
67 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Красимир Николов Чомаков;
сграда с идентификатор 81089.10.2270.2: площ:
23 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Красимир Николов Чомаков;
сграда с идентификатор 81089.10.2270.3: площ:
14 кв. м, хангар, депо, гараж, собственост на
Красимир Николов Чомаков;
сграда с идентификатор 81089.10.2270.4: площ:
14 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Красимир Николов Чомаков;
сграда с идентификатор 81089.10.2270.5: площ:
5 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Красимир Николов Чомаков;
сграда с идентификатор 81089.10.2271.1: площ:
82 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2271.2: площ:
80 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2271.3: площ:
16 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2271.4: площ:
72 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2271.5: площ:
23 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2271.6: площ:
15 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2271.7: площ:
14 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2272.1: площ:
67 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Димитър Темелков Чомаков;
сграда с идентификатор 81089.10.2272.2: площ:
31 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Димитър Темелков Чомаков;
сграда с идентификатор 81089.10.2272.3: площ:
22 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Димитър Темелков Чомаков;
сграда с идентификатор 81089.10.2272.4: площ:
12 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Димитър Темелков Чомаков;
сграда с идентификатор 81089.10.2272.5: площ:
30 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Димитър Темелков Чомаков;
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сграда с идентификатор 81089.10.2272.6: площ:
13 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Димитър Темелков Чомаков;
сграда с идентификатор 81089.10.2272.7: площ:
37 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Димитър Темелков Чомаков;
сграда с идентификатор 81089.10.2272.8: площ:
15 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Димитър Темелков Чомаков;
сграда с идентификатор 81089.10.2274.1: площ:
118 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2274.2: площ:
20 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2274.3: площ:
45 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2274.4: площ:
6 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2274.5: площ:
74 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2274.6: площ:
40 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2276.1: площ:
58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Асен Илиев Тунов и Валентин То�
доров Тунов;
сграда с идентификатор 81089.10.2276.2: площ:
35 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост
на Асен Илиев Тунов и Валентин Тодоров Тунов;
сграда с идентификатор 81089.10.2276.3: площ:
38 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Асен Илиев Тунов и Валентин То�
доров Тунов;
сграда с идентификатор 81089.10.2276.4: площ:
39 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Асен Илиев Тунов и Валентин Тодоров Тунов;
сграда с идентификатор 81089.10.2279.1: площ:
59 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Паун Найденов Пелнезов;
сграда с идентификатор 81089.10.2279.2: площ:
37 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Паун Найденов Пелнезов;
сграда с идентификатор 81089.10.2279.3: площ:
29 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Паун Найденов Пелнезов;
сграда с идентификатор 81089.10.2279.4: площ:
36 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Паун Найденов Пелнезов;
сграда с идентификатор 81089.10.2279.5: площ:
49 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Паун Найденов Пелнезов;
сграда с идентификатор 81089.10.2281.1: площ:
25 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2281.2: площ:
77 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2281.3: площ:
32 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2281.4: площ:
11 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
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сграда с идентификатор 81089.10.2281.5: площ:
51 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2282.1: площ:
11 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.10.2284.1: площ:
92 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Заприн Георгиев Запринов;
сграда с идентификатор 81089.10.2284.2: площ:
69 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Заприн Георгиев Запринов;
сграда с идентификатор 81089.10.2286.1: площ:
60 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Йордан Костадинов Йорданов;
сграда с идентификатор 81089.10.2286.2: площ:
20 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Йордан Костадинов Йорданов;
сграда с идентификатор 81089.10.2286.3: площ:
24 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Йордан Костадинов Йорданов;
сграда с идентификатор 81089.10.2286.4: площ:
35 кв. м, хангар, депо, гараж, собственост на
Йордан Костадинов Йорданов;
сграда с идентификатор 81089.10.2286.5: площ:
44 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Йордан Костадинов Йорданов;
сграда с идентификатор 81089.10.2286.6: площ:
17 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Йордан Костадинов Йорданов;
сграда с идентификатор 81089.18.200.2: площ:
26 кв. м, хангар, депо, гараж, собственост на
Александър Хараланов Музев;
сграда с идентификатор 81089.18.200.3: площ:
20 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Александър Хараланов Музев;
сграда с идентификатор 81089.18.200.4: площ:
21 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Александър Хараланов Музев;
сграда с идентификатор 81089.18.200.5: площ:
27 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собстве�
ност на Александър Хараланов Музев;
сграда с идентификатор 81089.18.200.6: площ:
13 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Александър Хараланов Музев;
сграда с идентификатор 81089.18.200.7: площ:
19 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собстве�
ност на Александър Хараланов Музев;
сграда с идентификатор 81089.18.200.8: площ:
12 кв. м, складова база, склад, собственост на
Александър Хараланов Музев;
сграда с идентификатор 81089.18.226.1: площ:
67 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Костадин Николов Анов;
сграда с идентификатор 81089.18.226.2: площ:
32 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Костадин Николов Анов;
сграда с идентификатор 81089.18.226.3: площ:
36 кв. м, хангар, депо, гараж, собственост на
Костадин Николов Анов;
сграда с идентификатор 81089.18.226.4: площ:
36 кв. м, хангар, депо, гараж, собственост на
Костадин Николов Анов;
сграда с идентификатор 81089.18.226.5: площ:
55 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Костадин Николов Анов;
сграда с идентификатор 81089.18.226.6: площ:
30 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Костадин Николов Анов;
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сграда с идентификатор 81089.18.226.7: площ:
21 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Костадин Николов Анов;
сграда с идентификатор 81089.18.247.1: площ:
91 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Стоян Георгиев Толев;
сграда с идентификатор 81089.18.247.2: площ:
67 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Стоян Георгиев Толев;
сграда с идентификатор 81089.18.247.3: площ:
44 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Стоян Георгиев Толев;
сграда с идентификатор 81089.18.247.4: площ:
44 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Стоян Георгиев Толев;
сграда с идентификатор 81089.18.251.1: площ:
25 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.18.260.1: площ:
80 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.18.260.2: площ:
73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.18.260.3: площ:
53 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.18.266.1: площ:
89 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Ангел Пейчев Кисов;
сграда с идентификатор 81089.18.266.2: площ:
36 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собстве�
ност на Ангел Пейчев Кисов;
сграда с идентификатор 81089.18.266.3: площ:
19 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Ангел Пейчев Кисов;
сграда с идентификатор 81089.18.266.4: площ:
23 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Ангел Пейчев Кисов;
сграда с идентификатор 81089.18.266.5: площ:
17 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Ангел Пейчев Кисов;
сграда с идентификатор 81089.18.271.1: площ:
99 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Димитър Георгиев Димитров, Петко
Георгиев Димитров и Велика Петкова Малинова;
сграда с идентификатор 81089.18.271.2: площ:
80 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Димитър Георгиев Димитров, Петко
Георгиев Димитров и Велика Петкова Малинова;
сграда с идентификатор 81089.18.271.3: площ:
125 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Димитър Георгиев Димитров, Петко
Георгиев Димитров и Велика Петкова Малинова;
сграда с идентификатор 81089.18.271.4: площ:
24 кв. м, хангар, депо, гараж, собственост на
Димитър Георгиев Димитров, Петко Георгиев
Димитров и Велика Петкова Малинова;
сграда с идентификатор 81089.18.271.5: площ:
67 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Димитър Георгиев Димитров, Петко Георгиев
Димитров и Велика Петкова Малинова;
сграда с идентификатор 81089.18.271.6: площ:
35 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Димитър Георгиев Димитров, Петко Георгиев
Димитров и Велика Петкова Малинова;
сграда с идентификатор 81089.18.271.7: площ:
17 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
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Димитър Георгиев Димитров, Петко Георгиев
Димитров и Велика Петкова Малинова;
сграда с идентификатор 81089.18.275.1: площ:
85 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Ваклин Цветков Петков и Ангел
Ваклинов Цветков;
сграда с идентификатор 81089.18.275.2: площ:
28 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост
на Ваклин Цветков Петков и Ангел Ваклинов
Цветков;
сграда с идентификатор 81089.18.275.3: площ:
23 кв. м, хангар, депо, гараж, собственост на Ва�
клин Цветков Петков и Ангел Ваклинов Цветков;
сграда с идентификатор 81089.18.275.4: площ:
26 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Ваклин Цветков Петков и Ангел Ваклинов
Цветков;
сграда с идентификатор 81089.18.275.5: площ:
41 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Ваклин Цветков Петков и Ангел Ваклинов
Цветков;
сграда с идентификатор 81089.18.275.6: площ:
27 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Ваклин Цветков Петков и Ангел Ваклинов
Цветков;
сграда с идентификатор 81089.18.276.1: площ:
91 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Георги Василев Толев;
сграда с идентификатор 81089.18.276.2: площ:
31 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Георги Василев Толев;
сграда с идентификатор 81089.18.276.3: площ:
102 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Георги Василев Толев;
сграда с идентификатор 81089.18.276.4: площ:
43 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Георги Василев Толев;
сграда с идентификатор 81089.18.278.1: площ:
58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Стоян Кръстев Мирчев;
сграда с идентификатор 81089.18.278.2: площ:
36 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Стоян Кръстев Мирчев;
сграда с идентификатор 81089.18.278.3: площ:
21 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Стоян Кръстев Мирчев;
сграда с идентификатор 81089.18.285.1: площ:
71 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Стоилка Трендафилова Туйкова;
сграда с идентификатор 81089.18.285.2: площ:
55 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Стоилка Трендафилова Туйкова;
сграда с идентификатор 81089.18.285.3: площ:
28 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Стоилка Трендафилова Туйкова;
сграда с идентификатор 81089.18.285.4: площ:
57 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Стоилка Трендафилова Туйкова;
сграда с идентификатор 81089.18.285.5: площ:
37 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Стоилка Трендафилова Туйкова;
сграда с идентификатор 81089.18.285.6: площ:
12 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Стоилка Трендафилова Туйкова;
сграда с идентификатор 81089.18.317.1: площ:
61 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
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сграда с идентификатор 81089.18.317.2: площ:
23 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.18.317.3: площ:
15 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.18.317.4: площ:
11 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.18.317.5: площ:
4 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.18.318.1: площ:
91 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Никола Темелков Манев;
сграда с идентификатор 81089.18.318.2: площ:
85 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Никола Темелков Манев;
сграда с идентификатор 81089.18.318.3: площ:
31 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Никола Темелков Манев;
сграда с идентификатор 81089.18.318.4: площ:
28 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Никола Темелков Манев;
сграда с идентификатор 81089.18.318.5: площ:
30 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Никола Темелков Манев;
сграда с идентификатор 81089.18.318.6: площ:
25 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Никола Темелков Манев;
сграда с идентификатор 81089.18.329.2: площ:
28 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Стойчо Атанасов Газепов и Йордан Атанасов
Газепов;
сграда с идентификатор 81089.18.371.4: площ:
79 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Харалан Крумов Асиев, Величка
Крумова Димитрова, Веселина Крумова Милева
и Крум Георгиев Асиев;
сграда с идентификатор 81089.18.371.5: площ:
42 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Харалан Крумов Асиев, Величка
Крумова Димитрова, Веселина Крумова Милева
и Крум Георгиев Асиев;
сграда с идентификатор 81089.18.385.1: площ:
58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Темелко Петков Добрев и Кою
Петков Добрев;
сграда с идентификатор 81089.18.385.2: площ:
58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Темелко Петков Добрев и Кою
Петков Добрев;
сграда с идентификатор 81089.18.385.3: площ:
47 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Темелко Петков Добрев и Кою Петков Добрев;
сграда с идентификатор 81089.18.385.4: площ:
13 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Темелко Петков Добрев и Кою Петков Добрев;
сграда с идентификатор 81089.18.490.1: площ:
74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Петър Ангелов Толев;
сграда с идентификатор 81089.18.490.2: площ:
20 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Петър Ангелов Толев;
сграда с идентификатор 81089.18.490.3: площ:
25 кв. м, хангар, депо, гараж, собственост на
Петър Ангелов Толев;
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сграда с идентификатор 81089.18.490.4: площ:
51 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Петър Ангелов Толев;
сграда с идентификатор 81089.18.490.5: площ:
87 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Петър Ангелов Толев;
сграда с идентификатор 81089.18.492.1: площ:
90 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.18.495.1: площ:
57 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Стойчо Стоилов Асиев;
сграда с идентификатор 81089.18.495.2: площ:
21 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Стойчо Стоилов Асиев;
сграда с идентификатор 81089.18.495.3: площ:
21 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Стойчо Стоилов Асиев;
сграда с идентификатор 81089.18.499.1: площ:
50 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Харалан Йорданов Туйков;
сграда с идентификатор 81089.18.507.1: площ:
104 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Петко Павлов Куманов, Йорданка Пет
кова Сурлекова и Христо Цвятков Карамаринов;
сграда с идентификатор 81089.18.507.2: площ:
68 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Атанас Стойчев Газепов, Петко
Павлов Куманов и Йорданка Петкова Сурлекова;
сграда с идентификатор 81089.18.507.3: площ:
52 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Атанас Стойчев Газепов, Петко Павлов Куманов
и Йорданка Петкова Сурлекова;
сграда с идентификатор 81089.18.507.4: площ:
45 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Атанас Стойчев Газепов, Петко Павлов Куманов
и Йорданка Петкова Сурлекова;
сграда с идентификатор 81089.18.508.1: площ:
94 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Петър Димитров Пампов;
сграда с идентификатор 81089.18.509.1: площ:
34 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Любен Миланов Дивеков;
сграда с идентификатор 81089.18.511.1: площ:
50 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.18.511.2: площ:
47 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.18.511.3: площ:
16 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.18.513.1: площ:
94 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Игнат Димитров Манев;
сграда с идентификатор 81089.18.513.2: площ:
50 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Игнат Димитров Манев;
сграда с идентификатор 81089.18.513.3: площ:
33 кв. м, хангар, депо, гараж, собственост на
Игнат Димитров Манев;
сграда с идентификатор 81089.18.513.4: площ:
52 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Игнат Димитров Манев;
сграда с идентификатор 81089.18.513.5: площ:
12 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Игнат Димитров Манев;
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сграда с идентификатор 81089.18.522.1: площ:
50 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Илия Стоянов Анов;
сграда с идентификатор 81089.18.522.2: площ:
22 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Илия Стоянов Анов;
сграда с идентификатор 81089.18.522.3: площ:
19 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Илия Стоянов Анов;
сграда с идентификатор 81089.18.523.1: площ:
65 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Иван Николов Анов;
сграда с идентификатор 81089.18.523.2: площ:
34 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Иван Николов Анов;
сграда с идентификатор 81089.18.523.3: площ:
66 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Иван Николов Анов;
сграда с идентификатор 81089.18.523.4: площ:
12 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Иван Николов Анов;
сграда с идентификатор 81089.30.501.1: площ:
75 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Ангел Василев Гатев;
сграда с идентификатор 81089.30.501.2: площ:
24 кв. м, хангар, депо, гараж, собственост на
Ангел Василев Гатев;
сграда с идентификатор 81089.30.501.3: площ:
43 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Ангел Василев Гатев;
сграда с идентификатор 81089.30.501.4: площ:
23 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Ангел Василев Гатев;
сграда с идентификатор 81089.30.501.5: площ:
41 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Ангел Василев Гатев;
сграда с идентификатор 81089.30.502.1: площ:
51 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.30.502.2: площ:
51 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.30.502.3: площ:
5 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.30.502.4: площ:
23 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.30.502.5: площ:
22 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.30.502.6: площ:
20 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.30.502.7: площ:
56 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.30.503.1: площ:
39 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.30.505.1: площ:
59 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Пейчо Георгиев Телбизов;
сграда с идентификатор 81089.30.505.2: площ:
18 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Пейчо Георгиев Телбизов;
сграда с идентификатор 81089.30.505.3: площ:
30 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Пейчо Георгиев Телбизов;
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сграда с идентификатор 81089.30.507.1: площ:
40 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.30.507.2: площ:
21 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.30.508.1: площ:
63 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.30.508.2: площ:
39 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.35.283.1: площ:
31 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.35.283.2: площ:
71 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.35.283.3: площ:
58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.35.283.4: площ:
19 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.35.284.1: площ:
58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.35.284.2: площ:
6 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.35.293.1: площ:
67 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.35.293.2: площ:
35 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.35.293.3: площ:
19 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.111.141.1: площ:
61 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Петър Стойков Николов;
сграда с идентификатор 81089.111.141.2: площ:
59 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Петър Стойков Николов;
сграда с идентификатор 81089.111.141.3: площ:
19 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Петър Стойков Николов;
сграда с идентификатор 81089.111.141.4: площ:
118 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Петър Стойков Николов;
сграда с идентификатор 81089.111.151.1: площ:
54 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Никола Стойков Табаков;
сграда с идентификатор 81089.111.151.2: площ:
50 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Никола Стойков Табаков;
сграда с идентификатор 81089.111.151.3: площ:
30 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Никола Стойков Табаков;
сграда с идентификатор 81089.111.151.4: площ:
44 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Никола Стойков Табаков;
сграда с идентификатор 81089.111.165.1: площ:
41 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Никола Стойков Табаков;
сграда с идентификатор 81089.111.187.1: площ:
95 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
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ственост на Софка Апостолова Добрева и Рангел
Миланов Добрев;
сграда с идентификатор 81089.111.187.2: площ:
19 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Софка Апостолова Добрева и Рангел Миланов
Добрев;
сграда с идентификатор 81089.111.187.3: площ:
25 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Софка Апостолова Добрева и Рангел Миланов
Добрев;
сграда с идентификатор 81089.111.250.1: площ:
76 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Трендафилка Ангелова Мунекова,
Марияна Стайкова Мунекова и Стойко Стайков
Мунеков;
сграда с идентификатор 81089.111.250.2: площ:
91 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Трендафилка Ангелова Мунекова,
Марияна Стайкова Мунекова и Стойко Стайков
Мунеков;
сграда с идентификатор 81089.111.320.2: площ:
19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.111.351.5: площ:
57 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Георги Рангелов Божилов и Катерина Атанасова
Божилова;
сграда с идентификатор 81089.111.351.6: площ:
69 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Георги Рангелов Божилов и Катерина
Атанасова Божилова;
сграда с идентификатор 81089.111.351.7: площ:
25 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Георги Рангелов Божилов и Катерина Атанасова
Божилова;
сграда с идентификатор 81089.111.351.8: площ:
34 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Георги Рангелов Божилов и Катерина
Атанасова Божилова;
сграда с идентификатор 81089.111.351.9: площ:
16 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Георги Рангелов Божилов и Катерина Атанасова
Божилова;
сграда с идентификатор 81089.111.351.10: площ:
25 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Георги Рангелов Божилов и Катерина Атанасова
Божилова;
сграда с идентификатор 81089.111.363.2: площ:
22 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Иван Петров Мунеков;
сграда с идентификатор 81089.111.363.3: площ:
12 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Иван Петров Мунеков;
сграда с идентификатор 81089.111.363.4: площ:
16 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Иван Петров Мунеков;
сграда с идентификатор 81089.111.363.5: площ:
39 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Иван Петров Мунеков;
сграда с идентификатор 81089.111.363.6: площ:
121 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Иван Петров Мунеков;
сграда с идентификатор 81089.111.363.7: площ:
35 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Иван Петров Мунеков;
сграда с идентификатор 81089.111.364.1: площ:
14 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Георги Рангелов Божилов и Катерина
Атанасова Божилова;

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

сграда с идентификатор 81089.111.377.2: площ:
28 кв. м, хангар, депо, гараж, собственост на
Петър Асенов Генов;
сграда с идентификатор 81089.111.478.1: площ:
66 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.111.478.2: площ:
7 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.111.967.1: площ:
58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Петко Дим. Маджаров;
сграда с идентификатор 81089.111.967.2: площ:
35 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Петко Дим. Маджаров;
сграда с идентификатор 81089.111.967.3: площ:
23 кв. м, хангар, депо, гараж, собственост на
Петко Дим. Маджаров;
сграда с идентификатор 81089.111.967.4: площ:
42 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Петко Дим. Маджаров;
сграда с идентификатор 81089.111.969.1: площ:
62 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Силвия Игнатова Самунева и Димитър
Василев Бозев;
сграда с идентификатор 81089.111.969.2: площ:
37 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Силвия Игнатова Самунева и Димитър Василев
Бозев;
сграда с идентификатор 81089.111.970.1: площ:
88 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.111.970.2: площ:
75 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.111.970.3: площ:
28 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.111.970.4: площ:
18 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 81089.111.977.1: площ:
62 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.111.980.1: площ:
88 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Цанко Георгиев Рангелов;
сграда с идентификатор 81089.111.980.2: площ:
30 кв. м, хангар, депо, гараж, собственост на
Цанко Георгиев Рангелов.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 81089.10.486:
нива, собственост на Кметство – с. Черногорово,
площ преди промяната: 10 475 кв. м, площ след
промяната: 10 411 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.490:
за друг вид застрояване, собственост на Коста�
дин Запринов Филипов и Темелка Костадинова
Кюпчева, площ: 2469 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.551:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 38 181 кв. м, площ след промяната:
37 786 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.563: за
друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ,
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и Йордан Стойчев Чомаков, площ преди промяна�
та: 2571 кв. м, площ след промяната: 2505 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.564: за
друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ,
Никола Атанасов Толев и Петър Атанасов Толев,
площ преди промяната: 2284 кв. м, площ след
промяната: 2293 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.594:
за друг вид застрояване, собственост на Христо
Георгиев Газепов, Виолета Петрова Газепова и
Нина Христова Газепова, площ: 1200 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.596:
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди
промяната: 1833 кв. м, площ след промяната:
1757 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.692:
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди про�
мяната: 32 кв. м, площ след промяната: 17 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1006: за
друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 870 кв. м, площ след
промяната: 864 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1010:
нива, собственост на Иван Николов Куманов,
площ: 3660 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1012:
за друг вид застрояване, собственост на Рангел
Кирилов Деянов, площ: 2176 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1014:
за друг вид застрояване, собственост на Панайот
Иванов Генов, Гроздан Иванов Генов и Неделчо
Иванов Генов, площ 3181 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1022:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ, площ преди
промяната: 2419 кв. м, площ след промяната:
1945 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1023:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ, площ преди
промяната: 3888 кв. м, площ след промяната:
3807 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1026:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ, площ преди
промяната: 3953 кв. м, площ след промяната:
3804 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1031:
нива, собственост на „Свети Ерм“ – ЕООД, Паун
Найденов Пелнезов и Лазар Найденов Пелнезов,
площ: 2392 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1032:
нива, собственост на Величка Василева Пампова,
площ преди промяната: 1805 кв. м, площ след
промяната: 1750 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1034:
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди
промяната: 432 кв. м, площ след промяната:
419 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1036:
за друг вид застрояване, собственост на Георги Ата�
насов Илиев, площ преди промяната: 1075 кв. м,
площ след промяната: 1047 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1037:
за друг вид застрояване, собственост на Гали�
на Йорданова Толева, площ преди промяната:
1233 кв. м, площ след промяната: 1220 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1086:
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди
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промяната: 519 кв. м, площ след промяната:
508 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1087:
нива, собственост на Кръстьо Стоянов Ласев,
площ преди промяната: 445 кв. м, площ след
промяната: 412 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1089:
нива, собственост на Стоянка Стойчева Илиева
и Иван Стойчев Генов, площ преди промяната:
1789 кв. м, площ след промяната: 1710 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1093:
нива, собственост на Пейчо Димитров Белев и
Тодор Димитров Белев, площ преди промяната:
7241 кв. м, площ след промяната: 7062 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1095:
нива, собственост на Иван Николов Димитров,
площ преди промяната: 2778 кв. м, площ след
промяната: 2656 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1098:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ пре�
ди промяната: 930 кв. м, площ след промяната:
897 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1099:
нива, собственост на Иван Николов Димитров,
площ преди промяната: 753 кв. м, площ след
промяната: 634 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1101:
нива, собственост на Мария Павлова Минчева,
площ преди промяната: 1078 кв. м, площ след
промяната: 948 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1102:
нива, собственост на Трифон Ангелов Вълев и
Янислав Ангелов Вълев, площ преди промяната:
2867 кв. м, площ след промяната: 2429 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1103:
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди
промяната: 13 709 кв. м, площ след промяната:
13 682 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1162:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 4151 кв. м, площ след промяната:
4021 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.196:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 3088 кв. м, площ след промяната:
3166 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.224: за
друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 728 кв. м, площ след
промяната: 201 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.226:
за друг вид застрояване, данни преди промяната:
собственост на ДПФ – МЗГ, площ: 1641 кв. м,
данни след промяната: собственост на Костадин
Николов Анов, площ: 1636 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.251:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 7099 кв. м, площ след промяната:
7324 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.275:
данни преди промяната: нива, собственост на
ДПФ – МЗГ, площ: 2056 кв. м, данни след про�
мяната: за друг вид застрояване, собственост
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на Ваклин Цветков Петков и Ангел Ваклинов
Цветков, площ: 1831 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.276:
данни преди промяната: нива, собственост на
ДПФ – МЗГ, площ: 2522 кв. м, данни след про�
мяната: за друг вид застрояване, собственост на
Георги Василев Толев, площ: 2937 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.310: за
местен път, собственост на Община Пазарджик,
площ преди промяната: 5533 кв. м, площ след
промяната: 4880 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.358:
нива, собственост на Георги Стаменов Пампов,
площ: 337 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.359:
нива, собственост на Стоимен Иванов Пиналов,
площ: 482 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.360:
нива, собственост на Милан Илиев Пиналов
и Темелко Хараланов Пиналов, площ преди
промяната: 11 558 кв. м, площ след промяната:
11 463 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.361:
нива, собственост на Кръстьо Лазаров Гатев,
площ преди промяната: 2581 кв. м, площ след
промяната: 2456 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.373:
нива, собственост на Стоян Костадинов Анов,
площ: 1000 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.376:
нива, собственост на Стойко Енчев Анов, площ:
1000 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.384:
нива, собственост на Кою Петков Добрев, Ста�
ной Георгиев Гатев и Темелко Стоилов Пампов,
площ преди промяната: 6330 кв. м, площ след
промяната: 6232 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.385:
за друг вид застрояване, собственост на Кою
Петков Добрев и Темелко Петков Добрев, площ
преди промяната: 1100 кв. м, площ след промя�
ната: 1063 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.30.372:
за местен път, собственост на Община Пазарджик
П.М., площ преди промяната: 73 506 кв. м, площ
след промяната: 73 394 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.35.210:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 2568 кв. м, площ след промяната:
2639 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.35.238:
стадион, собственост на Община Пазарджик,
площ преди промяната: 8083 кв. м, площ след
промяната: 967 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.35.283:
нива, собственост на Заприн Георгиев Бончев,
Сашко Валериев Михайлов, Методи Валериев
Михайлов и Божурка Зюмбюлева Михайлова,
площ: 3000 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.35.284:
нива, собственост на „Джи Пи Джей Прим“ – АД,
площ: 65 914 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.50.7: за
местен път, собственост на Община Пазарджик
П.М., площ преди промяната: 34 829 кв. м, площ
след промяната: 34 722 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 81089.111.77:
нива, собственост на Катерина Атанасова Божи�
лова, площ: 1000 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.141:
за друг вид застрояване, собственост на Никола
Петков Сърнов и Петър Стойков Николов, площ
преди промяната: 1718 кв. м, площ след промя�
ната: 1903 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.151:
за друг вид застрояване, собственост на Нико�
ла Стойков Табаков, площ преди промяната:
1282 кв. м, площ след промяната: 1563 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.165:
нива, собственост на Никола Стойков Табаков,
площ: 3122 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.197:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ, площ преди
промяната: 1577 кв. м, площ след промяната:
1605 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.198:
нива, собственост на Никола Костадинов Табаков,
площ: 1419 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.236:
нива, собственост на Заприн Стоичков Лугев,
площ преди промяната: 2059 кв. м, площ след
промяната: 1951 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.276:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ, площ преди
промяната: 524 кв. м, площ след промяната:
473 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.283:
за друг вид застрояване, собственост на Стоян и
Петра Телбизови, площ: 7705 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.284:
за друг вид застрояване, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ
ВСГ, площ: 1541 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.319:
нива, собственост на Елисавета Стефанова Гроз�
данова и Стефан Димитров Табаков, площ преди
промяната: 3000 кв. м, площ след промяната:
3045 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.337:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 1977 кв. м, площ след промяната:
2074 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.351:
за друг вид застрояване, собственост на Георги
Рангелов Божилов и Катерина Атанасова Божи�
лова, площ: 1196 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.363:
за друг вид застрояване, собственост на Иван
Петров Мунеков, площ: 1552 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.364:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 11 257 кв. м, площ след промяната:
9502 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.380:
данни преди промяната: нива, собственост на
ДПФ – МЗГ, площ: 1857 кв. м, данни след про�
мяната: за друг вид застрояване, собственост
на Николина Дим. Куманова, площ: 1669 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.443:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ, площ преди про�
мяната: 100 кв. м, площ след промяната: 56 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.444:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
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собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 2053 кв. м, площ след промяната:
2043 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.466:
нива, собственост на Петър Кузманов Петров и
Гюрга Петрова Чакърова, площ: 1869 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.467:
нива, собственост на Стоил Лазаров Мишев,
площ: 1830 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.468:
нива, собственост на Венка Василева Тунчева,
Гаврил Василев Мишев и Костадин Василев Бо�
зев, площ: 5220 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.481:
за местен път, собственост на Община Пазарджик
П.М., площ преди промяната: 2585 кв. м, площ
след промяната: 2671 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.505:
нива, собственост на Община Пазарджик, площ
преди промяната: 952 кв. м, площ след промя�
ната: 608 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.506:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ, площ преди
промяната: 3943 кв. м, площ след промяната:
467 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.507:
нива, собственост на Марийка Трифонова Бекя�
рова, площ: 2655 кв. м;
сграда с идентификатор 81089.10.1102.3: сел�
скостопанска сграда, собственост на Трифон
Ангелов Вълев и Янислав Ангелов Вълев, площ
преди промяната: 43 кв. м, площ след промяната:
45 кв. м;
сграда с идентификатор 81089.18.319.3: хангар,
депо, гараж, собственост на Темелко Димитров
Манев и Светла Атанасова Манева, площ пре�
ди промяната: 19 кв. м, площ след промяната:
25 кв. м;
сграда с идентификатор 81089.18.319.9: хангар,
депо, гараж, собственост на Темелко Стойчев
Тодоров, Светла Георгиева Блачкова и Вячеслав
Атанасов Васи лев, п лощ п реди п ром яната:
26 кв. м, площ след промяната: 29 кв. м;
сграда с идентификатор 81089.18.329.1: сел�
скостопанска сграда, собственост на Стойчо
Атанасов Газепов и Йордан Атанасов Газепов,
площ преди промяната: 60 кв. м, площ след
промяната: 110 кв. м;
сграда с идентификатор 81089.111.319.3: хангар,
депо, гараж, собственост на Елисавета Стефанова
Грозданова и Стефан Димитров Табаков, площ
преди промяната: 10 кв. м, площ след промяната:
27 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 81089.10.496:
площ: 3011 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.497:
площ: 2917 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.498:
площ: 2794 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.561:
площ: 5588 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.562:
площ: 4376 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.585:
площ: 2454 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
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поземлен имот с идентификатор 81089.10.595:
площ: 4658 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.603:
площ: 2226 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.659:
площ: 405 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.660:
площ: 309 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.664:
площ: 2008 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.669:
площ: 1196 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.683:
площ: 7510 кв. м, нива, собственост на Валя
Стойчева Малинова, Славка Илиева Чомако�
ва, Стефан Иванов Малинов, Илия Стефанов
Малинов, Славка Тонкова Маслиева и Георги
Николов Динков;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.685:
площ: 2609 кв. м, нива, собственост на Стефан
Иванов Малинов;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.691:
площ: 1727 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.755:
площ: 325 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1004:
площ: 334 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1005:
площ: 768 кв. м, за друг вид застрояване, собстве�
ност на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1008:
площ: 940 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1009:
площ: 2916 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1011:
площ: 4824 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1013:
площ: 3073 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1021:
площ: 103 041 кв. м, неизползвана нива (угар, орни�
ца), собственост на „Златна Панега цимент“ – АД;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1025:
площ: 2619 кв. м, нива, собственост на „Свети
Ерм“ – ЕООД, Паун Найденов Пелнезов и Лазар
Найденов Пелнезов;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1027:
площ: 1986 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1028:
площ: 2553 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1029:
площ: 1934 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на Стоичко Найденов Пелнезов;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1030:
площ: 364 кв. м, за друг поземлен имот за дви�
жение и транспорт, собственост на Община
Пазарджик П.М.;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1042:
площ: 286 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1044:
площ: 4000 кв. м, нива, собственост на Пейчо
Димитров Белев;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1080:
площ: 945 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1081:
площ: 1017 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1082:
площ: 997 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
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поземлен имот с идентификатор 81089.10.1083:
площ: 251 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1084:
площ: 998 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1131:
площ: 1261 кв. м, друг вид земеделска земя,
собственост на Николина Веселинова Златкова;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1141:
площ: 131 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1142:
площ: 3522 кв. м, нива, собственост на Николай
Кръстев Гатев;
поземлен имот с идентификатор 81089.10.1143:
площ: 126 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.234:
площ: 8933 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.389:
площ: 32 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.237:
площ: 13 583 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.244:
площ: 5637 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.281:
площ: 3133 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.307:
площ: 3214 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.308:
площ: 588 кв. м, нива, собственост на Лазар
Иванов Туйков;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.312:
площ: 3896 кв. м, нива, собственост на Петко
Павлов Куманов, Йорданка Петкова Сурлекова
и Христо Цвятков Карамаринов;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.313:
площ: 1555 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.314:
площ: 41 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.315:
площ: 4217 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.342:
площ: 1194 кв. м, нива, собственост на Мария
Харалампиева Джевизова;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.352:
площ: 3942 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.353:
площ: 1395 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.18.368:
площ: 6279 кв. м, нива, собственост на Величка
Крумова Димитрова, Веселина Крумова Милева,
Сашка Атанасова Асиева и Евгени Хараланов
Асиев;
поземлен имот с идентификатор 81089.30.135:
площ: 3123 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.30.368:
площ: 3979 кв. м, за друг вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.30.377:
площ: 5755 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ,
и Йовчо Василев Кишев;
поземлен имот с идентификатор 81089.30.378:
площ: 2645 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ,
и Стоилка Върбинова Пейчева;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.116:
площ: 609 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.301:
площ: 1585 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
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поземлен имот с идентификатор 81089.111.302:
площ: 2404 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.359:
площ: 4091 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.381:
площ: 1373 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.394:
площ: 292 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.395:
площ: 3242 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.396:
площ: 1342 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.397:
площ: 483 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.401:
площ: 3488 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.477:
площ: 2573 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 81089.111.480:
площ: 1052 кв. м, нива, собственост на Димитър
Иванов Керемидчиев;
сграда с идентификатор 81089.10.683.1: площ:
53 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Гроздена Илиева Качакова;
сграда с идентификатор 81089.10.683.2: площ:
30 кв. м, хангар, депо, гараж, собственост на
Стефан Иванов Малинов, Илия Стефанов Мали�
нов, Славка Илиева Чомакова, Виолетка Илиева
Ранчева и Валя Стойчева Малинова;
сграда с идентификатор 81089.10.683.3: площ:
34 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Стефан Иванов Малинов, Илия
Стефанов Малинов, Славка Илиева Чомакова,
Виолетка Илиева Ранчева и Валя Стойчева
Малинова;
сграда с идентификатор 81089.10.683.4: площ:
79 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Илия Стефанов Малинов, Славка
Илиева Чомакова, Валя Стойчева Малинова,
Стефан Иванов Малинов и Славка Тонкова
Маслиева;
сграда с идентификатор 81089.10.683.5: площ:
26 кв. м, постройка на допълващото застрояване,
собственост на Илия Стефанов Малинов, Славка
Илиева Чомакова, Виолетка Илиева Ранчева, Валя
Стойчева Малинова и Стефан Иванов Малинов;
сграда с идентификатор 81089.10.683.6: площ:
11 кв. м, промишлена сграда, собственост на
Стефан Иванов Малинов, Илия Стефанов Мали�
нов, Славка Илиева Чомакова, Виолетка Илиева
Ранчева и Валя Стойчева Малинова;
сграда с идентификатор 81089.10.1131.1: площ:
40 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 81089.18.312.1: площ:
104 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Петко Павлов Куманов, Йорданка Пет
кова Сурлекова и Христо Цвятков Карамаринов.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об�
народването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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РЕШЕНИЕ № 3644-П
от 4 март 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връз�
ка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капита�
ла или търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
(Наредба за електронната платформа), Решение
№ 1614 от 18.08.2015 г. на Агенцията за привати�
зация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 67
от 2015 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 5947 от
4.03.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията за
публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права
за управление на областния управител на об�
ласт Габрово, представляващ: поземлен имот
с идентификатор 14218.505.555, целият с площ
183 кв. м, намиращ се на ул. Добри Карталов
№ 2, гр. Габрово, община Габрово, област Габро�
во, ведно с построената в него двуетажна сграда
с идентификатор 14218.505.555.1, със застроена
площ 87 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез електронен търг на електронната
платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 26 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 500 лв. (без вклю�
чен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична внос�
ка – 5000 лв. (без включен ДДС) или равностой�
ността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол, в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процедура е 2 месеца считано от датата на об�
народване на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в елек�
тронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 14,00 ч. българско вре�
ме и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за про�
дажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

РЕШЕНИЕ № 3645-П
от 4 март 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връз�
ка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капита�
ла или търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
(Наредба за електронната платформа), Решение
№ 1718 от 25.07.2018 г. на Агенцията за привати�
зация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 65
от 2018 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 5948 от
4.03.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията за
публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на oбластния управител на област
Търговище, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 73626.201.186, с площ 3471 кв. м,
намиращ се в гр. Търговище, община Търговище,
област Търговище (наричан по-нататък „имота“),
да се извърши чрез електронен търг на електрон�
ната платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 40 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без вклю�
чен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична внос�
ка – 6000 лв. (без включен ДДС) или равностой�
ността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол, в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процедура е 2 месеца считано от датата на об�
народване на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в елек�
тронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 10,00 ч. българско вре�
ме и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за про�
дажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор:
П. Александрова

Изпълнителен директор:
П. Александрова

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
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РЕШЕНИЕ № 3646-П
от 4 март 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връз�
ка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капита�
ла или търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
(Наредба за електронната платформа), Решение
№ 1562 от 11.09.2013 г. на Агенцията за привати�
зация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 83
от 2013 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 5949 от
4.03.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията за
публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Кюстендил, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 68789.252.4, с площ 3396 кв. м,
намиращ се в гр. Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, заедно с построените в имота
сгради: сграда с идентификатор 68789.252.4.1 на
два етажа със застроена площ 258 кв.м и сграда
с идентификатор 68789.252.4.2 на един етаж със
застроена площ 478 кв.м (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез електронен търг на
електронната платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 235 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
45 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол, в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процедура е 2 месеца считано от датата на об�
народване на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в елек�
тронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 14,00 ч. българско вре�
ме и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за про�
дажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

РЕШЕНИЕ № 3647-П
от 4 март 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връз�
ка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капита�
ла или търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
(Наредба за електронната платформа), Решение
№ 1507 от 25.08.2011 г. на Агенцията за прива�
тизация и следприватизационен контрол (ДВ,
бр. 69 от 2011 г.), изменено с Решение № 1671 от
3.02.2017 г. на Агенцията за приватизация и след�
приватизационен контрол (ДВ, бр. 21 от 2017 г.)
относно откриване на процедура за приватизация
и протоколно решение № 5950 от 4.03.2020 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на oбластния управител на област
Търговище, представляващ: урегулиран поземлен
имот с площ 6550 кв. м, кв. 12, УПИ XXIII, с
местонахождение с. Голямо Ново, община Тър�
говище, област Търговище (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез електронен търг на
електронната платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 25 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без вклю�
чен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична внос�
ка – 3000 лв. (без включен ДДС) или равностой�
ността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол, в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процедура е 2 месеца считано от датата на об�
народване на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в елек�
тронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 12,00 ч. българско вре�
ме и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за про�
дажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор:
П. Александрова

Изпълнителен директор:
П. Александрова
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147у. – Минист ърът на правосъдието на
основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния
съд – Благоевград, за 2020 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Александър Методиев Спасов, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, по�
черкови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 31 години, допълнителна
квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, по�
черкови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Димо Димитров Цанев, висше образование,
специалност инженер-химик, 21 години стаж
като вещо лице.
Ламбро Христов Ламбрев – висше образова�
ние, експерт в ГПУ – Петрич, експерт-крими�
налист.
Стефан Георгиев Златинов – висше образо�
вание, експерт в ГПУ – Петрич, експерт-кри�
миналист.
Георги Костадинов Муртев – висше образо�
вание, специалност – инженер-технолог, трудов
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград,
пенсионер, експерт-криминалист – дактилоско�
пия, трасология, балистика, почеркови и техни�
чески експертизи.
Анастас Димитров Гацев – висше образование,
специалност – инженер-химик, трудов стаж по
специалността – 19 години в ОД на МВР – Бла�
гоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дак�
тилоскопия, трасология, балистика, почеркови и
технически експертизи.
Тони Найденов Томов – висше образование,
удостоверение от НИКК за преминал пълен курс
за подготовка за експерти-криминалисти, курс
за професионална квалификация „Видеоанализ
и лицева идентификация“ в Академията на МВР,
трудов стаж като експерт-криминалист към ОД
на МВР – 13 години.
Валери Димитров Костадинов – висше об�
разование, специалност „Право“, професионал�
на квалификация – по криминалистика – съ�
дебно-почеркова експертиза, стаж като вещо
лице – 9 години.
1.2. Трасологични eкспeртизи
Александър Методиев Спасов, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, по�
черкови и технически експертизи на документи,
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стаж в ОД на МВР – 31 години, допълнителна
квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, по�
черкови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Георги Костадинов Муртев – висше образо�
вание, специалност – инженер-технолог, трудов
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград,
пенсионер, експерт-криминалист – дактилоско�
пия, трасология, балистика, почеркови и техни�
чески експертизи.
Анастас Димитров Гацев – висше образование,
специалност – инженер-химик, трудов стаж по
специалността – 19 години в ОД на МВР – Бла�
гоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дак�
тилоскопия, трасология, балистика, почеркови и
технически експертизи.
Тони Найденов Томов – висше образование,
удостоверение от НИКК за преминал пълен курс
за подготовка за експерти-криминалисти, курс
за професионална квалификация „Видеоанализ
и лицева идентификация“ в Академията на МВР,
трудов стаж като експерт-криминалист към ОД
на МВР – 13 години. Съдебно-балистични екс�
пертизи.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Александър Методиев Спасов, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, по�
черкови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 31 години, допълнителна
квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, по�
черкови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Георги Костадинов Муртев – висше образо�
вание, специалност – инженер-технолог, трудов
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград,
пенсионер, експерт-криминалист – дактилоско�
пия, трасология, балистика, почеркови и техни�
чески експертизи.
Анастас Димитров Гацев – висше образование,
специалност – инженер-химик, трудов стаж по
специалността – 19 години в ОД на МВР – Бла�
гоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дак�
тилоскопия, трасология, балистика, почеркови и
технически експертизи.
Тони Найденов Томов – висше образование,
удостоверение от НИКК за преминал пълен курс
за подготовка за експерти-криминалисти, курс
за професионална квалификация „Видеоанализ
и лицева идентификация“ в Академията на МВР,
трудов стаж като експерт-криминалист към ОД
на МВР – 13 години. Съдебно-балистични екс�
пертизи.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Тони Найденов Томов – висше образование,
удостоверение от НИКК за преминал пълен курс
за подготовка за експерти-криминалисти, курс
за професионална квалификация „Видеоанализ
и лицева идентификация“ в Академията на МВР,
трудов стаж като експерт-криминалист към ОД
на МВР – 13 години.

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

1.5. Биомет ри чни к рим ина лист и чни екс
пертизи
Александър Методиев Спасов, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, по�
черкови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 31 години, допълнителна
квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, по�
черкови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Георги Костадинов Муртев – висше образо�
вание, специалност – инженер-технолог, трудов
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград,
пенсионер, експерт-криминалист – дактилоско�
пия, трасология, балистика, почеркови и техни�
чески експертизи.
Анастас Димитров Гацев – висше образование,
специалност – инженер-химик, трудов стаж по
специалността – 19 години в ОД на МВР – Бла�
гоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дак�
тилоскопия, трасология, балистика, почеркови и
технически експертизи.
Александър Методиев Спасов, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, по�
черкови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 31 години, допълнителна
квалификация – сертификат за автоексперт.
Тони Найденов Томов – висше образование,
удостоверение от НИКК за преминал пълен курс
за подготовка за експерти-криминалисти, курс
за професионална квалификация „Видеоанализ
и лицева идентификация“ в Академията на МВР,
трудов стаж като експерт-криминалист към ОД
на МВР – 13 години.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
и трупни части
Камен Димитров Аврамов – висше образова�
ние, специалност „Медицина“, стаж 15 години;
допълнителна квалификация „Съдебна медицина“,
стаж като вещо лице – 14 години.
Яни Момчилов Златин – висше образова�
ние, специалност „Съдебна медицина“, трудов
стаж – 11 години.
Нидал Мохамед Ашрам – висше образова�
ние, специалност „Неврохиру ргия“, местора�
бота – МБА Л – Благоевг ра д, заемана длъж�
ност – лекар-неврохирург, трудов стаж по спе�
циалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград,
и 12 години в болница в Сирия.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи
лица
Нидал Мохамед Ашрам – висше образова�
ние, специалност „Неврохиру ргия“, местора�
бота – МБА Л – Благоевг ра д, заемана длъж�
ност – лекар-неврохирург, трудов стаж по спе�
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циалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград, и
12 години в болница в Сирия.
Аелита Светлозарова Нуцова – висше обра�
зование, специалност „Медицина“ – клинична
хематология, трудов стаж – 40 години.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на вещест�
вени доказателства
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана
длъжност – управител и експерт, трудов стаж –
24 години.
Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж
в областта на криминалистиката и прилагането на
ДНК анализа при разследвания и спорни случаи
за родителски произход.
Борис Петров Шахов – висше образование,
специалност „Молекулярна биология“, специали�
зация – микробиология, трудов стаж – 5 години.
2.4. Съдебномедицинска експертиза по мате�
риали на досъдебното и съдебното производство
Нидал Мохамед Ашрам – висше образова�
ние, специалност „Неврохиру ргия“, местора�
бота – МБА Л – Благоевг ра д, заемана длъж�
ност – лекар-неврохирург, трудов стаж по спе�
циалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград,
и 12 години в болница в Сирия.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана
длъжност – управител и експерт, трудов стаж –
24 години.
Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж
в областта на криминалистиката и прилагането на
ДНК анализа при разследвания и спорни случаи
за родителски произход.
Борис Петров Шахов – висше образование,
специалност „Молекулярна биология“, специали�
зация – микробиология, трудов стаж – 5 години.
Аелита Светлозарова Нуцова – висше обра�
зование, специалност – медицина – клинична
хематология, трудов стаж – 40 години.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Александър Димитров Попов – висше обра�
зование, специалност „Хирургия“ – хирургично
отделение – стаж 13 години.
Анатоли Михайлов Тачов – висше образо�
вание – медицина, специалност – лекар, трудов
стаж – 13 години.
Георги Иванов Икономов – висше образо�
вание, специалност „Хирургия“, трудов стаж –
15 години.
Нидал Мохамед Ашрам – висше образова�
ние, специалност „Неврохиру ргия“, местора�
бота – МБА Л – Благоевг ра д, заемана длъж�
ност – лекар-неврохирург, трудов стаж по спе�
циалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград,
и 12 години в болница в Сирия.
Петър Йорданов Георгиев – висше образова�
ние, специалност „Медицина“, месторабота – Спе�
циализирана болница за активно лечение на
пневмофтизиатрия – управител; трудов стаж –
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27 години; допълнителна квалификация – специ�
алист по пневмология и фтизиатрия и специалист
по вътрешни болести.
Аелита Светлозарова Нуцова – висше обра�
зование, специалност „Медицина“ – клинична
хематология, трудов стаж – 40 години.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за иден�
тификация на човека
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана
длъжност – управител и експерт, трудов стаж –
24 години.
Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж
в областта на криминалистиката и прилагането на
ДНК анализа при разследвания и спорни случаи
за родителски произход.
Борис Петров Шахов – висше образование,
специалност „Молекулярна биология“, специали�
зация – микробиология, трудов стаж – 5 години.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за уста�
новяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана
длъжност – управител и експерт, трудов стаж –
24 години.
Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж
в областта на криминалистиката и прилагането на
ДНК анализа при разследвания и спорни случаи
за родителски произход.
Борис Петров Шахов – висше образование,
специалност „Молекулярна биология“, специали�
зация – микробиология, трудов стаж – 5 години.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза
Адриана Благоева Солакова – специалност
„Психиатрия“ – ОДПЗС – ЕООД, Благоевград,
началник-отделение – трудов стаж – 21 години.
Антония Невенова Иванова – специалност
„Психиатрия“ – психиатрични експертизи, стаж –
8 години, ОДПЗС – Благоевград.
Валентина Василева Ковачка – ОДПЗС – Бла�
гоевград, лекар-ординатор – психични заболява�
ния, стаж – 14 години.
Георги Димитров Димитров – специалност
„Психиат ри я“ – ста ж – 7 години в ОДПЗС –
ЕООД, Благоевград.
Кармен Дима – специалност „Психиатрия“ –
трудов стаж – 8 години.
Керстин Спасова Кацарска – специалност
„Психиатрия“, трудов стаж – над 20 години.
Мария Теодосиева Кунчева-Христова – спе�
циалност „Психиатрия“, трудов стаж – 11 годи�
ни – лекар-ординатор.
Радой Захариев Милев, – специалност – пси�
хиатрия, стаж – 32 години.
Юлия Ангелова Ангова – висше образование,
специалност „Психиатрия“, трудов стаж – 8 го�
дини.
Ангелинка Давидкова Кожухарова – висше
образование, специалност „Психиатрия“, свободно
практикуваща – ИПСМП по психиатрия „Д-р
Ангелинка Давидкова“, трудов стаж – 32 години.
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3.2. Съдебнопсихологична експертиза
Анета Димитрова Георгиева – висше образова�
ние, специалност „Психология“, стаж – 5 години.
Бойко Максимов Николов, висше образова�
ние, специалност „Съдебна психология“ (съдеб�
нопсихологически експертизи), ЮЗУ „Неофит
Рилски“ – преподавател – 20 години.
Васил Георгиев Мадолев – висше образование,
специалност „Педагогика“ със специализация
„Психология“, стаж – 32 години.
Весела Петрова Мелниклийска – психолог,
допълнителна специализация – социална пси�
хология, курс по клинична и консултативна
психология.
Даниела Иванова Григорова – висше образо�
вание, специалност „Социална психология“, до�
пълнителна квалификация „Съдебна психология“
(съдебнопсихологически експертизи) – стаж като
вещо лице – 5 години.
Десислава Асенова Иванова – висше образо�
вание, специалност „Психология“, притежаваща
сертификати – психосоциални интервенции при
зависими пациенти; употреба и злоупотреба и
зависимост от амфетамини и метамфетамини,
световна епидемия; взаимоотношения в екипа и
ефективна комуникация; доктор по педагогическа
и възрастова психология; стаж – 10 години.
Дора Стоименова Ангелова – висше образо�
вание, специалност – психолог, професионална
квалификация – курс по клинична и консулта�
тивна психология – защитена дипломна работа на
тема „Физиологичен афект – наказателноправни
аспекти“, стаж като вещо лице – 6 години.
Калина Крумова Ергина – специалност „Пси�
хология“ – стаж – 5 години.
Марияна Димитрова Андонова – висше об�
разование, специалност – „Психология“, трудов
стаж – 11 години като психолог.
Недялка Кръстева Ангушева – висше обра�
зование, специалност „Социална психология“,
стаж – 9 години.
Силвия Савова Митева – висше образование,
специалност „Психология“, настояща работа –
Дневен център за възрастни с увреждания – психосоциални услуги, заемана длъжност – психолог,
трудов стаж – 8 години.
Гергана Васкова Станоева – висше образо�
вание, специалност „Психология“, магистър по
социална и юридическа психология, месторабо�
та – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград – асис�
тент, д-р по психология, трудов стаж – 5 години.
Христина Звонкова Ангелова – висше обра�
зование, специалност „Психология“, специали�
зация – социална психология, месторабота – ЕТ
„Акад. Л. Стоянов“, Благоевград – педагогически
съветник, трудов стаж – 10 години.
Христо Йорданов Йорданов – висше обра�
зование, специалност „Психология“, социална
психология и социална превенция, социална
педагогика и социално подпомагане, философия,
доктор по педагогическа и възрастова психоло�
гия, месторабота – ДЦВУ, с. Ласкарево, община
Сандански, заемана длъжност – психолог, трудов
стаж – 21 години.
Райна Кръстева Петрова-Матиня – висше
образование, специалност „Юридическа пси�
хология“, месторабота – Дневен център „Света
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Неделя“, заемана длъжност – психолог, трудов
стаж – 8 години.
Магдалена Огнянова Батева – висше образо�
вание, специалност „Психология“, магистърска
програма – „Юридическа психология“, местора�
бота – СУ „Никола Й. Вапцаров“, Петрич – пси�
холог, трудов стаж – 6 години.
Иванка Василева Асенова – висше образо�
вание, специалност „Психология“, месторабо�
та – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – доцент „Медицин�
ска психология“, трудов стаж – 30 години.
Ирина Петрова Топузова – висше образование,
специалност „Психология“, специализация – юри�
дическа психология, месторабота – ЮЗУ „Нео�
фит Рилски“, заемана длъжност – главен асис�
тент – доктор, трудов стаж – 12 години.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична екс�
пертиза
3.4. Съдебна експертиза на психичното със�
тояние по писмени данни
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Александър Василев Чомаков – висше обра�
зование – счетоводна отчетност, трудов стаж –
25 години.
Василка Сотирова Иванова – счетоводство и
контрол „ССБ – Счетоводна къща – БД“, трудов
стаж – 37 години.
Венет ка Коста динова Йовчева-Харизано�
ва – висше образование, счетоводна отчетност,
стаж – 23 години, оценка на държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Вергил Георгиев Божиков – висше образова�
ние, специалност „Счетоводна отчетност“, квали�
фикация – икономист, трудов стаж – 40 години.
Веско Любенов Стойчев – специалност „Сче�
товодство и контрол“, трудов стаж – 21 години.
Виктор Томов Рашев – висше образование,
счетоводство и контрол, допълнителна квали�
фикация – лицензиран оценител на недвижими
имоти, трудов стаж – 25 години.
Десислава Иванова Димитрова – висше обра�
зование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – над 5 години.
Димитър Аспарухов Юруков – съдебно-сче�
товодни експертизи.
Ж и вка Вен г елова Па н дева, спец иа л нос т
„Счетоводство на банките“, съдебно-счетоводни
експертизи, стаж – 38 години.
Иван Любенов Георгиев – висше образова�
ние, специалност „Счетоводство и контрол“,
стаж – 14 години.
Катя Филипова Милушева – висше образо�
вание, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – 6 години.
Надежда Миланова Стойчева – висше обра�
зование, специалност „Счетоводство и контрол“,
стаж – 5 години.
Росица Кирилова Велинова – стопанско уп�
равление, ОДПЗС, Благоевград, главен счетово�
дител – ОДПЗС, стаж – 10 години.
Силвия Свиленова Йовчева – висше образо�
вание, специалност „Счетоводство и контрол“,
стаж – 15 години.
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Соня Илиева Тахова – счетоводна отчетност,
стаж – 27 години.
Софрони Георгиев Атанасов – висше обра�
зование, специалност „Счетоводна отчетност“,
ста ж – 17 години, допълнителна к валифика�
ция – оценител на финансови институции.
Стефан Иванов Налджиев – висше образо�
вание, специалност „Счетоводство и контрол“,
с та ж – 9 г од и н и, доп ъ л н и т ел на к ва л ифи ка�
ция – оценка на машини и съоръжения.
Стефка Костадинова Сарандева – висше обра�
зование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – над 10 години.
Стойчо Георгиев Темелков – висше образова�
ние, специалност „Счетоводна отчетност“, трудов
стаж по специалността – 24 години.
Стояна Венчова Иванова – висше образо�
вание, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – 9 години.
Янко Стойчев Чукарски, висше образование,
счетоводна отчетност, трудов стаж – 33 години.
Анна Михова Донкова – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж – 9 години.
Роза Славчова Дюлгерова – висше образо�
вание, специалност „Икономист счетоводител“,
трудов стаж – 31 години.
Димитър Янакиев Чучулигов – висше обра�
зование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 9 години.
Зорка Стефанова Кирилова – средно специал�
но образование, специалност „Икономист-счето�
водител“, трудов стаж – 9 години.
Станка Георгиева Георгиева – висше образо�
вание, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 40 години.
Костадин Георгиев Николов – висше обра�
зование, специалност – икономист-финансист,
трудов стаж – 9 години.
Венета Иванова Боянска – висше образование,
специалност – икономист – счетоводна отчет�
ност, трудов стаж – 30 години.
Китан Георгиев Китанов – висше образование,
специалност „Финанси“, оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 9 години.
Спас Кирилов Ваклинов – висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“, трудов
стаж – 34 години.
Иван Асенов Найденов – месторабота – ТД
на НАП – главен инспектор по приходите, ви�
сше образование, специалност „Счетоводство и
контрол“, трудов стаж – 21 години.
Виктория Михайловна Богданска – висше
образование, специалност „Счетоводство и кон�
трол“, трудов стаж – 8 години.
Венета Кирилова Младенова – висше обра�
зование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 30 години.
Георги Аспару хов Янков – висше образо�
вание, специалност „Финанси“, допълнителна
квалификация – оценка на недвижими имоти,
притежаващ сертификат „Експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи“,
трудов стаж – 5 години.
Десислава Борисова Боядж ийска – висше
образова н ие, спец иа л нос т „С че т оводс т во и
контрол“, настояща месторабота – „Видес Ко�
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мерс“ – ООД, заемана длъжност – счетоводител,
трудов стаж – 14 години.
Велин Стоилов Кръстев – висше образование,
специалност – аграрикономист, допълнителна
квалификация – външен експерт по мярка 143
„Предоставяне на съвети и консултиране в земе�
делието в България и Румъния“ по ПРСР, трудов
стаж – 22 години.
Рилка Тодорова Коцакова – висше образо�
вание, специалност – икономист-счетоводител,
допълнителна квалификация – дипломиран екс�
перт-счетоводител, дипломиран одитор, трудов
стаж – 29 години.
Георги Иванов Коцаков – висше образова�
ние, специалност – икономист-счетоводител,
месторабота – Община Разлог, заемана длъж�
ност – директор на дирекция „Приходи“, трудов
стаж – 29 години.
Румяна Стефанова Величкова – висше образо�
ване, специалност – икономист по строителството,
трудов стаж – 5 години.
Славейко Андреев Въчков – висше образова�
ние, специалност – планиране и прогнозиране,
трудов стаж по специалността – 38 години, стаж
като вещо лице – 1 година.
Тодор Георгиев Мушев – висше образование,
специалност „Икономика на труда“ на Ленин�
градския финансово-икономически инстит у т
„Н. Вознесенски“, трудов стаж по специалност�
та – 31 години.
Иванка Иванова Тимева – висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“, трудов
стаж – 25 години, сертификати – „Финансов и
кредитен анализ“, „Стандарт за разпознаване и
стандарт за годност на български банкноти и
разменни монети“, завършен курс за валутни
касиери.
Лиляна Савова Доленска – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж по специалността – 10 години, месторабота
„ЛИБО Консулт“ – ООД.
Бойко Младенов Доленски – висше образо�
вание, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – 10 години, место�
работа „Консултантски клъстер Веритас“ – ООД,
сертификат за оценка на търговски предприятия
и вземания.
Надка Илиева Китанова висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж – 33 години, месторабота – Министерството
на околната среда и водите – главен вътрешен
одитор.
Емил Димитров Нейков – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 10 го�
дини, самоосигуряващ се, притежаващ документ
за достъп до класифицирана информация.
Богдана Василева Златкова – висше обра�
зование, специалност „Икономика и управле�
ние на транспорта“, трудов стаж – 8 години,
месторабота – „Водоснабд яване и кана лиза�
ци я“ – ЕООД – Благоевг ра д, заемана длъж�
ност – вътрешен одитор, притежаван сертификат
за вътрешен одитор в публичния сектор.
Весела Георгиева Николова – висше образова�
ние, специалност „Счетоводство и контрол“, без�
работна, трудов стаж – 26 години, допълнителна
квалификация – оценител на недвижими имоти.
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Александър Пламенов Динчев – висше обра�
зование, специалност „Счетоводство и контрол“,
месторабота – Областна администрация – Благо�
евград, заемана длъжност – главен счетоводител,
трудов стаж – 6 години.
Мария Христова Десподска – висше образова�
ние, специалност „Счетоводна отчетност“, пенси�
онер, допълнителна квалификация – оценител на
стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.
Мария Славчова Григорова – висше образова�
ние, специалност „Счетоводна отчетност“, про�
фесионална квалификация – съдебно-счетоводен
експерт, пенсионер, трудов стаж – 14 години.
Христо Славев Христов – висше образова�
ние, специалност „Икономика на труда“, трудов
стаж – 5 години.
Калин Георгиев Дюлгеров – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, местора�
бота – „Счетоводна къща Нове – 96“ – ООД – уп�
равител, трудов стаж – 13 години.
Живка Василева Бикова-Пенева – висше об�
разоване, специалност – икономист, плановик/
синтетик, месторабота – Омбудсман на РБ,
началник-отдел (ФСС) и главен счетоводител,
трудов стаж – 37 години.
Галя Асенова Стоилова – висше образование,
специалност „Икономика на вътрешната търго�
вия“, специализация – икономика, управление,
организация и технология на търговската дейност,
трудов стаж – 35 години.
Албена Фердинандова Сотирова – висше обра�
зование, специалност „Организация на производ�
ството и управление на промишлеността“, след�
дипломна квалификация – съдебно-счетоводен
експерт, сертификат „Международни счетоводни
стандарти“, месторабота – „Благоустройствени
строежи“ – ООД, Благоевград – отчетник – сче�
товодство, трудов стаж – 30 години.
Виолета Иванова Докузова – висше образо�
вание, специалност „Икономист – финанси и
кредит“, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана
длъжност – управител, трудов стаж – 36 години,
оценител на цели държавни и общински пред�
приятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества; оценител на недвижими
имоти, оценка на машини и съоръжения, акти�
ви – движимо имущество, методология, проблеми
и аспекти.
Костадин Петров Михайлов – висше образо�
вание, специалност „Икономист-счетоводител“,
месторабота – Професионална гимназия по транс�
порт, заемана длъжност – главен счетоводител,
трудов стаж – 30 години.
Костадин Благоев Спасов – висше образо�
вание, специалност „Икономист-счетоводител“,
месторабота – Общинска администрация – Сан�
дански, заемана длъжност – главен вътрешен
одитор, трудов стаж – 17 години.
Гергана Бойкова Байрактарска – висше обра�
зование, специалност „Икономист“, месторабо�
та – дирекция „Регионална служба по заетост�
та“ – Благоевград, заемана длъжност – старши
експерт-счетоводител, трудов стаж – 5 години.
Костадин Борисов Шумантов – висше образо�
вание, специалност „Счетоводна отчетност“, до�
пълнителна квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, трудов стаж – 35 години, безработен.
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Роза Методиева Христова – висше образо�
вание, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 30 години.
Елена Маринова Цветкова – висше обра�
зование, специалност „Финансово-счетоводна
дейност на фирмите“, трудов стаж по специал�
ността – 9 години.
Таня Боянова Янкова – висше образование,
специалност „Финанси“ и „Счетоводство и кон�
трол“, месторабота – ЕТ „Димитър Янков – Ке�
неди Метал“, заемана длъжност – главен счето�
водител, трудов стаж – 20 години.
Виолина Стойчова Рангелова – висше об�
разование, специалност „Аграрна икономика“,
месторабота – „Корпорекс финанс“ – ЕООД – уп�
равител, трудов стаж – 11 години.
Иванка Георгиева Илиева – висше образова�
ние, специалност „ОПУП“, месторабота – Сметна
палата – старши одитор – втора степен, трудов
стаж – 38 години.
Георги Ангелов Бациев – висше образоване,
специалност „Счетоводство и контрол“, ма�
гистърска програма – „Счетоводно-финансов
мениджмънт“, месторабота – „ЮМР“ – ЕООД,
заемана длъжност – главен счетоводител, трудов
стаж – 5 години.
Полина Димитрова Кавръкова – висше об�
разование, специалност „Счетоводство и кон�
трол“, притежаваща разрешение за достъп до
класифицирана информация до 2020 г., трудов
стаж – 20 години.
Павлинка Кирилова Иванова – специалност
„Инженер по горско стопанство“, магистър по
„Екология и опазване на околната среда“; специа�
лизация по „Управление на горското стопанство“,
„Управление на администрацията“, „Стопанско
управление“, лицензиран оценител на гори и
земи; растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт, природни обекти. Вписана в регистъра
по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят,
почви, растителен свят, ландшафт и природни
обекти; вписана в регистъра за упражняване на
частна лесовъдска практика; оценка на гори и
на земите в горския фонд.
Екатерина Кирилова Владимирова – висше об�
разование, специалност „Счетоводство и контрол
и финанси“, месторабота – „Актив одит“ – ЕООД,
заемана длъжност – асистент-одитор, трудов
стаж – 17 години.
Иван Бойков Стоименов – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, местора�
бота – ЦКБ, заемана длъжност – главен експерт,
трудов стаж – 17 години.
Иванка Василева Джунджурова – висше об�
разование, специалност „Финанси“, месторабота
„Алианц банк България“ – АД, заемана длъж�
ност – директор Бизнес център – Благоевград,
трудов стаж – 12 години.
4.2. Съдебна финансово-икономическа екс�
пертиза
Блажка Сотирова Шапкова – висше образова�
ние – специалност „Икономика и управление на
кооперациите“ – счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Бранимира Георгиева Христова – висше об�
разование, специалност „Организация на произ�
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водството и управлението в промишлеността“,
допълнителна квалификация „Проектиране на
АСУ“; „Оценител на цели държавни и общински
предприятия“, стаж – 25 години.
Валери Николов Миков – висше образова�
ние – специалност „Икономист МТС“, трудов
стаж – 24 години.
Вангелия Григорова Серафимова – висше
образование, специалност „Икономист-счетово�
дител“; стаж – 26 години.
Величка Крумова Кадурина – висше образова�
ние – специалност „Икономист“, организатор на
промишленото производство, трудов стаж като
главен счетоводител – 16 години.
Георгица Димитрова Цветкова – висше об�
разование, специалност „Икономист“, стаж по
специалността – 27 години.
Димитрина Георгиева Митрева – висше об�
разование – специа лност „Финанси“, т рудов
с та ж – 8 г од и н и, доп ъ л н и т ел на к ва л ифи ка�
ция – оценител на машини и съоръжения.
Димитър Владимиров Николов – висше обра�
зование, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, оценител на земеделски
земи и оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Здравка Атанасова Попандонова – средно
специално образование, специалност „Икономика
планиране и отчетност“ – 18 години стаж.
Йорданка Кръстева Меж ду речка – допъл�
нителна квалификация „Одиторски контрол на
банки“ – трудов стаж – 40 години.
Красимира Димитрова Перухова – специал�
ност „Финанси“, стаж – 7 години.
Лазар Андреев Андреев – висше образование,
специалност „Финанси“, допълнителна квалифи�
кация – оценка на недвижими имоти.
Любомир Цветков Йотов – международни
икономически отношения, митническа и вътреш
нотърговска дейност, митнически режими и
процедури, митнически и валутни нарушения.
Мария Крумова Субашева – висше образова�
ние, специалност „Икономист“, организатор на
промишленото производство, стаж – 8 години.
Нина Симеонова Марчева – висше образова�
ние, икономически експертизи.
Пенчо Георгиев Кирчев – висше образование,
специалност „Икономика и организация на труда“,
стаж – 17 години.
Роза Любомирова Давидкова – финанси и кре�
дит; ОКС – Благоевград, гл. счетоводител – тру�
дов стаж – 37 години.
Румяна Вангелова Зъкова – висше образова�
ние – специалност „Финанси“, главен счетоводи�
тел, трудов стаж по специалността – 25 години.
Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висши
образования – финанси и кредит, строителство
и архитектура, 39 години стаж като директор
на „ФСДУС“, сертификат – оценител на земе�
делски земи.
Сотир Сотиров Хаджиев – висше образова�
ние, спеиалност „Икономика на промишленост
та“ – 29 години трудов стаж.
Стойне Николов Попов – икономическо пла�
ниране и отчетност на търговията и промишле�
ността – 43 години.
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Роза Славчова Дюлгерова – висше образо�
вание, специалност „Икономист-счетоводител“,
трудов стаж – 31 години.
Зорка Стефанова Кирилова – средно специал�
но образование, специалност „Икономист-счето�
водител“, трудов стаж – 9 години.
Първан Василев Първанов – висше образование,
икономист-счетоводител, трудов стаж – 20 години.
Костадин Георгиев Николов – висше обра�
зование, специалност „Икономист-финансист“,
трудов стаж – 9 години.
Георги Андонов Манолев – висше образо�
вание, икономист-счетоводител, трудов стаж –
28 години.
София Крумова Граченова – висше образова�
ние, специалност икономист – икономика и управ
ление на търговията, трудов стаж – 20 години.
Китан Георгиев Китанов – висше образование,
специалност „Финанси“, оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 9 години.
Спас Кирилов Ваклинов – висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“, трудов
стаж – 34 години.
Росен Борисов Хаджиев – висше образова�
ние, специалност „Финанси и кредит“, трудов
стаж – 20 години.
Илиана Димитрова Янкова – висше обра�
зование, специалност „Финанси“; специализа�
ция – банково дело; трудов стаж – 13 години.
Иван Асенов Найденов – месторабота – ТД
на НАП – главен инспектор по приходите, вис
ше образование; специалност „Счетоводство и
контрол“; трудов стаж – 21 години.
Огнян Иванов Андонов – висше образование,
специалност „Организация на производството и
управление в промишлеността“, допълнителна
квалификация – банки и банково дело, трудов
стаж – 34 години.
Венета Кирилова Младенова – висше обра�
зование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 30 години.
Борислав Стоянов Коларов – висше обра�
зование, специалност „Финанси“, допълнител�
на к ва лификаци я – оценка на земеделск ите
земи, подобренията върху тях и трайните на�
са ж дени я, месторабота – „Сосиете Женера л
Експресб анк“ – АД – отговорник офис, трудов
стаж – 19 години.
Георги Аспарухов Янков – висше образование,
специалност „Финанси“, допълнителна квалифи�
кация – оценка на недвижими имоти, притежаващ
сертификат – „Експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи“.
Георги Иванов Коцаков – висше образова�
ние, специалност „Икономист-счетоводител“,
месторабота – Община Разлог, заемана длъж�
ност – директор дирекция „Приходи“, трудов
стаж – 29 години.
Славейко Андреев Въчков – висше образова�
ние, специалност „Планиране и прогнозиране“,
трудов стаж по специалността – 38 години, стаж
като вещо лице – 1 година.
Донка Георгиева Милкова – висше образова�
ние, специалност „Проучване на полезни изко�
паеми“, квалификация – инженер-геолог – про�
учвател, и преквалификация – „Застрахователен
мениджмънт“, оценител на машини и съоръ�
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жения в сферата на минната промишленост
и строителството, трудов стаж – в сферата на
промишлеността – 7 години, и в сферата на за�
страховането – 10 години.
Иванка Иванова Тимева – висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“, трудов
стаж – 25 години, сертификат – „Финансов и
кредитен анализ“, „Стандарт за разпознаване и
стандарт за годност на български банкноти и раз�
мени монети“, завършен курс за валутни касиери.
Лиляна Савова Доленска – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж по специалността – 10 години, месторабота
„ЛИБО Консулт“ – ООД.
Бойко Младенов Доленски – висше образо�
вание, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – 10 години, место�
работа „Консултантски клъстер Веритас“ – ООД,
сертификат за оценка на търговски предприятия
и вземания.
Надка Илиева Китанова – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж – 33 години, месторабота – Министерството
на околната среда и водите – главен вътрешен
одитор.
Емил Димитров Нейков – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 10 го�
дини, самоосигуряващ се, притежаващ документ
за достъп до класифицирана информация.
Богдана Василева Златкова – висше обра�
зование – специалност „Икономика и управле�
ние на транспорта“, трудов стаж – 8 години,
месторабота – „Водоснабд яване и кана лиза�
ци я“ – ЕООД – Благоевг ра д, заемана длъж�
ност – вътрешен одитор, притежаван сертификат
за вътрешен одитор в публичния сектор.
Весела Георгиева Николова – висше образова�
ние, специалност „Счетоводство и контрол“, без�
работна, трудов стаж – 26 години, допълнителна
квалификация – оценител на недвижими имоти.
Александър Пламенов Динчев – висше обра�
зование – специалност „Счетоводство и контрол“,
месторабота – Областна администрация – Благо�
евград, заемана длъжност – главен счетоводител,
трудов стаж – 6 години.
Мария Христова Десподска – висше образова�
ние, специалност „Счетоводна отчетност“, пенси�
онер, допълнителна квалификация – оценител на
стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.
Мария Славчова Григорова – висше образова�
ние, специалност „Счетоводна отчетност“, про�
фесионална квалификация – съдебно-счетоводен
експерт, пенсионер, трудов стаж – 14 години.
Виолета Христова Василева-Талупска – висше
образование, специалност „Статистика“, место�
работа – ЕТ „Иван Талупски“ – счетоводител на
граждански договор, трудов стаж – 13 години,
сертификат – „Международни счетоводни стан�
дарти“.
Христо Славев Христов – висше образова�
ние, специалност „Икономика на труда“, трудов
стаж – 5 години.
Калин Георгиев Дюлгеров – висше образова�
ние, специалност „Счетоводство и контрол“, место�
работа – „Счетоводна къща Нове-96“ – ООД – уп�
равител, трудов стаж – 13 години.
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Живка Василева Бикова-Пенева – висше об�
разоване, специалност „Икономист, плановик/
синтетик“, месторабота – Омбудсман на Репуб
лика България, началник-отдел (ФСС) и главен
счетоводител, трудов стаж – 37 години.
Галя Асенова Стоилова – висше образование,
специалност „Икономика на вътрешната търго�
вия“, специализация – икономика, управление,
организация и технология на търговската дейност,
трудов стаж – 35 години.
Албена Фердинандова Сотирова – висше обра�
зование, специалност „Организация на производ�
ството и управление на промишлеността“, след�
дипломна квалификация – съдебно-счетоводен
експерт, сертификат – Международни счетоводни
стандарти, месторабота – „Благоустройствени
строежи“ – ООД, Благоевград – отчетник – сче�
товодство, трудов стаж – 30 години.
Виолета Иванова Докузова – висше образо�
вание, специалност „Икономист – финанси и
кредит“, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана
длъжност – управител, трудов стаж – 36 години,
оценител на цели държавни и общински пред�
приятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества; оценител на недвижими
имоти, оценка на машини и съоръжения, акти�
ви – движимо имущество, методология, проблеми
и аспекти.
Костадин Петров Михайлов – висше образо�
вание, специалност „Икономист-счетоводител“,
месторабота – Професионална гимназия по транс�
порт, заемана длъжност – главен счетоводител,
трудов стаж – 30 години.
Костадин Благоев Спасов – висше образо�
вание, специалност „Икономист-счетоводител“,
месторабота – Общинска администрация – Сан�
дански, заемана длъжност – главен вътрешен
одитор, трудов стаж – 17 години.
Костадин Борисов Шумантов – висше образо�
вание, специалност „Счетоводна отчетност“, до�
пълнителна квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, трудов стаж – 35 години, безработен.
Роза Методиева Христова – висше образо�
вание, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 30 години.
Елена Маринова Цветкова, висше образова�
ние, специалност „Финансово-счетоводна дейност
на фирмите“, трудов стаж по специалността –
9 години.
Таня Боянова Янкова – висше образование,
специалност „Финанси“ и „Счетоводство и кон�
трол“, месторабота – ЕТ „Димитър Янков – Ке�
неди Метал“, заемана длъжност – главен счето�
водител, трудов стаж – 20 години.
Виолина Стойчова Рангелова – висше об�
разование, специалност „Аграрна икономика“,
месторабота – „Корпорекс финанс“ – ЕООД – уп�
равител, трудов стаж – 11 години.
Иванка Георгиева Илиева – висше образова�
ние – специалност „ОПУП“, месторабота – Смет�
на палата – старши одитор – втора степен, трудов
стаж – 38 години.
Полина Димитрова Кавръкова – висше об�
разование – специалност „Счетоводство и кон�
трол“, притежаваща разрешение за достъп до
класифицирана информация до 2020 г., трудов
стаж – 20 години.
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Павлинка Кирилова Иванова – специалност
„Инженер по горско стопанство“, магистър по
„Екология и опазване на околната среда“; специа�
лизация по „Управление на горското стопанство“,
„Управление на администрацията“, „Стопанско
управление“, лицензиран оценител на гори и
земи; растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт, природни обекти; вписана в регистъра
по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят,
почви, растителен свят, ландшафт и природни
обекти; вписана в регистъра за упражняване на
частна лесовъдска практика; оценка на гори и
на земите в горския фонд.
Екатерина Кирилова Владимирова – висше
образование, специалност „Счетоводство, контрол
и финанси“, месторабота – „Актив одит“ – ЕООД,
заемана длъжност – асистент-одитор, трудов
стаж – 17 години.
Иван Бойков Стоименов – специалност „Сче�
т оводс т во и кон т рол“, мес т орабо та – Ц К Б,
заемана д л ъж ност – главен експер т, т ру дов
стаж – 17 години.
Иванка Василева Джунджурова – висше об�
разование, специалност „Финанси“, месторабота
„Алианц банк България“ – АД, заемана длъж�
ност – директор Бизнес център – Благоевград,
трудов стаж – 12 години.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Роза Славчова Дюлгерова – висше образо�
вание, специалност „Икономист-счетоводител“,
трудов стаж – 31 години.
Зорка Стефанова Кирилова – средно специал�
но образование, специалност „Икономист-счето�
водител“, трудов стаж – 9 години.
Костадин Георгиев Николов – висше обра�
зование, специалност „Икономист-финансист“,
трудов стаж – 9 години.
Китан Георгиев Китанов – висше образование,
специалност „Финанси“, оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 9 години.
Иван Асенов Найденов – месторабота – ТД
на НАП – главен инспектор по приходите, вис
ше образование; специалност „Счетоводство и
контрол“; трудов стаж – 21 години.
Борислав Стоянов Коларов – висше образо�
вание, специалност „Финанси“, допълнителна
квалификация – оценка на земеделските земи,
подобренията върху тях и трайните насажде�
ния, месторабота – „Сосиете Женерал Експрес�
банк“ – АД – отговорник офис, трудов стаж –
19 години.
Ивайло Борисов Ръхов – висше образование,
специалност „Аграрна икономика“, настояща
месторабота – „Видес Комерс“ – ООД – зае�
мана длъжност – счетоводител, трудов стаж –
12 години.
Лиляна Савова Доленска – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж по специалността – 10 години, месторабота
„ЛИБО Консулт“ – ООД.
Бойко Младенов Доленски – висше образо�
вание, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – 10 години, место�
работа „Консултантски клъстер Веритас“ – ООД,
сертификат за оценка на търговски предприятия
и вземания.
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Надка Илиева Китанова – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж – 33 години, месторабота – Министерството
на околната среда и водите – главен вътрешен
одитор.
Емил Димитров Нейков – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 10 го�
дини, самоосигуряващ се, притежаващ документ
за достъп до класифицирана информация.
Богдана Василева Златкова – висше обра�
зование – специалност „Икономика и управле�
ние на транспорта“, трудов стаж – 8 години,
месторабота – „Водоснабд яване и кана лиза�
ц и я“ – ЕООД , Б ла г о евг ра д , заема на д л ъ ж�
ност – вътрешен одитор, притежаван сертификат
за вътрешен одитор в публичния сектор.
Весела Георгиева Николова – висше образова�
ние, специалност „Счетоводство и контрол“, без�
работна, трудов стаж – 26 години, допълнителна
квалификация – оценител на недвижими имоти.
Александър Пламенов Динчев – висше обра�
зование – специалност „Счетоводство и контрол“,
месторабота – Областна администрация – Благо�
евград, заемана длъжност – главен счетоводител,
трудов стаж – 6 години.
Мария Христова Десподска – висше образова�
ние, специалност „Счетоводна отчетност“, пенси�
онер, допълнителна квалификация – оценител на
стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.
Живка Василева Бикова – Пенева – висше
образоване, специалност – икономист, плано�
вик/синтетик, месторабота – Омбудсман на РБ,
началник-отдел (ФСС) и главен счетоводител,
трудов стаж – 37 години.
Галя Асенова Стоилова – висше образование,
специалност „Икономика на вътрешната търго�
вия“, специализация – икономика, управление,
организация и технология на търговската дейност,
трудов стаж – 35 години.
Албена Фердинандова Сотирова – висше обра�
зование, специалност „Организация на производ�
ството и управление на промишлеността“, след�
дипломна квалификация – съдебно-счетоводен
експерт, сертификат – Международни счетоводни
стандарти, месторабота – „Благоустройствени
строежи“ – ООД, Благоевград – отчетник – сче�
товодство, трудов стаж – 30 години.
Виолета Иванова Докузова, висше образо�
вание, специалност – икономист – финанси и
кредит, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана
длъжност – управител, трудов стаж – 36 години,
оценител на цели държавни и общински пред�
приятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества; оценител на недвижими
имоти, оценка на машини и съоръжения, акти�
ви – движимо имущество, методология, проблеми
и аспекти.
Костадин Петров Михайлов, висше образо�
вание, специалност – икономист-счетоводител,
месторабота – Професионална гимназия по транс�
порт, заемана длъжност – главен счетоводител,
трудов стаж – 30 години.
Костадин Борисов Шумантов – висше образо�
вание, специалност „Счетоводна отчетност“, до�
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пълнителна квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, трудов стаж – 35 години, безработен.
Роза Методиева Христова – висше образо�
вание, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 30 години.
Виолина Стойчова Рангелова – висше об�
разование, специалност „Аграрна икономика“,
месторабота – „Корпорекс финанс“ – ЕООД – уп�
равител, трудов стаж – 11 години.
Полина Димитрова Кавръкова – висше об�
разование – специалност „Счетоводство и кон�
трол“, притежаваща разрешение за достъп до
класифицирана информация до 2020 г., трудов
стаж – 20 години.
Павлинка Кирилова Иванова – специалност –
инженер по горско стопанство, магистър по
„Екология и опазване на околната среда“; специа�
лизация по „Управление на горското стопанство“,
„Управление на администрацията“, „Стопанско
управление“, лицензиран оценител на гори и
земи; растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт, природни обекти; вписана в регистъра
по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят,
почви, растителен свят, ландшафт и природни
обекти; вписана в регистъра за упражняване на
частна лесовъдска практика; оценка на гори и
на земите в горския фонд.
Екатерина Кирилова Владимирова – висше
образование, специалност „Счетоводство, контрол
и финанси“, месторабота – „Актив одит“ – ЕООД,
заемана длъжност – асистент-одитор, трудов
стаж – 17 години.
Иванка Василева Джунджурова – висше об�
разование, специалност „Финанси“, месторабота
„Алианц банк България“ – АД, заемана длъж�
ност – директор Бизнес център Благоевград,
трудов стаж – 12 години.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически екс
пертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Анета Георгиева Сталева – минен инженертехнолог, здравословни и безопасни условия
на труд.
Апостол Иванов Ковачев – ел. машини и
апарати, НПГ „Димит ър Та лев“, у чител по
електроника – трудов стаж – 30 години, оценка
на машини и съоръжения на дългооборотни и
дълготрайни активи.
Ва лентин Георгиев Юру ков – специа лист
по „Геодезия, картография и фотограметрия“,
стаж – 27 години.
Ваньо Стоянов Гошев – висше образование,
специалност „Земеустройство“, месторабота – Об�
ластна администрация – Благоевград, главен
експерт по териториално устройство, стаж – над
20 години.
Венко Сотиров Манов – висше образова�
ние, специалност „Машинен инженер“, трудов
стаж – 38 години.
Георги Методиев Пасков – висше образова�
ние, специалност „Геодезия“, началник-отдел
„Държавна собственост“ при Областна админи�
страция – 29 години трудов стаж.
Димитър Григоров Серафимов – висше обра�
зование, специалност „Машинен инженер“, стаж
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по специалността – 6 години, експертизи за мерки
и измервателни уреди и технически надзор.
Димит ър Костадинов Маслински – висше
образование, специалност „Инженер-геодезист“,
стаж – 36 години.
Елена Георгиева Рупчина – средно специално
образование, специалност – среден техник-геоде�
зист, стаж – 20 години.
Иван Георгиев Каймаканов – двигатели с
вътрешно горене – трудов ста ж – 23 години,
допълнителна квалификация – оценка на недви�
жими имоти.
Илиана Димит рова Ваканина-Чу ч у кова –
специалност „Маркшайдерство и геодезия“, мес�
торабота – „Елитстрой“ – АД, Разлог, и „Строй�
ком“ – ООД, Благоевград, трудов стаж – 18 години.
Илия Иванов Ангелов – висше образование,
специалност „Геодезия, фотограметрия и карто
графия“, стаж – над 10 години; практика, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях,
технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ
ЗВСГЗГФ и ПП за тяхното прилагане, извършване
на дейности по кадастъра.
Илияна Борисова Кондева – геодезия, фо�
тограметрия и картография, счетоводство и
контрол – свободна, оценка на недвижими имоти
на земеделски земи и подобренията върху тях,
строителен инженер – стаж 26 години, като вещо
лице – 10 години.
Мария Иванова Витанова – геодезия и карто
графия, специалист ТСУ, трудов стаж – 23 години.
Николай Василев Вълков – висше образова�
ние – специалност „Въоръжение, бойни припаси
и оптически прибори“, инженер по технология
на машиностроенето.
Николай Григоров Мавродиев, висше образо�
вание, специалност – машинен инженер, допъл�
нителна квалификация – оценител на недвижими
имоти, трудов стаж – 23 години.
Николина Методиева Митовска, специалност
„Инженер по горско стопанство“, допълнителна
квалификация – оценка на гори и земи в гор�
ския фонд.
Павлина Кирилова Иванова – специалност
„Инженер по горско стопанство“, специализа�
ция по „Управление на горското стопанство“,
„Управление на администрацията“, „Стопанско
управление“, лицензиран оценител на гори и
земи; растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт, природни обекти.
Пет ър К и ри лов За хов – висше образова�
ние – специалност електроинженер, ел. снабдя�
ване на промишленото предприятие – 33 години
стаж, допълнителна квалификация – оценка на
машини и съоръжения.
Радко Иванов Рупчин – средно специално об�
разование, специалност – среден техник-геодезист,
стаж – 25 години.
Симеон Василев Крумов – висше образова�
ние, специалност „Геодезия“, инженер-геодезист,
ста ж – 40 години, допълнителна к валифика�
ция – „Оценител на недвижими имоти“.
Симеон Тушев Андонов – специалност „Ма
шинен инженер“, специалист – машини и апарати
за химическа и хранителна промишленост, трудов
стаж – 28 години.
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Трендафилка Драгомирова Жингова – висше
образование, специалност „Ел. снабдяване и
ел. обзавеждане на промишлеността“, свобод�
на професия – проектант, консултант, трудов
стаж – 11 години.
Атанас Михайлов Мазнев – висше образо�
вание, специалност инженер-геодезист, трудов
стаж – над 20 години.
Ваня Мирчова Гатева – средно образование,
техник-геодезист, трудов стаж – 20 години.
И ва н И л иев А н г елов – висше обра зова�
ние, специалност – инженер-геодезист, трудов
стаж – 15 години.
Вергиния Смиленова Стойчева – висше обра�
зование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, трудов стаж – 38 години.
Илонка Данчева Минкова – висше образова�
ние, специалност „Геодезия, фотограметрия и кар�
тография“, допълнителни квалификации – оцени�
тел на земеделски земи, оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 35 години.
Радой Манчев Хаджиев – висше образование,
специалност „Геодезия, фотограметрия и кар�
тография“, месторабота – Община Благоевград,
главен експерт „КРЗ“, трудов стаж – 36 години.
Фидана Костадинова Попова-Граздилова –
висше образование, специалност „Промишлено
и гражданско строителство“, притежаваща ли�
ценз – оценка на недвижими имоти, трудов стаж
по специалността – 26 години.
Михаил Стойчев Мазнев – висше образование,
специалност „Машинен инженер“, следдиплом�
на квалификация – педагогика, сертификат за
автоексперт-оценител и оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, мето�
дология, проблеми и аспекти, месторабота – ПГ по
транспорт – Разлог, заемана длъжност – старши
възпитател, трудов стаж – 5 години.
Донка Георгиева Милкова – висше образова�
ние, специалност „Проучване на полезни изко�
паеми“, квалификация – инженер-геолог – про�
учвател и преквалификация – „Застрахователен
мениджмънт“, оценител на машини и съоръ�
жения в сферата на минната промишленост
и строителството, трудов стаж – в сферата на
промишлеността – 7 години, и в сферата на за�
страховането – 10 години.
Иван Николов Евтимов – висше образование,
специалност „Геодезия“, трудов стаж – 38 години,
пенсионер.
Кирилка Кирилова Стойчева – висше обра�
зование, специалност „Строителство на сгради
и съоръжения“, трудов стаж – 15 години, мес�
торабота – Общинска администрация – Стру�
мяни – главен инженер в дирекция „ОССИД“,
професионална квалификация – „Проблеми на
управлението на общинските пътища“.
Иван Николов Иванов – висше образование,
специалност „Топлинна и масообменна техни�
ка“ – машинен инженер, месторабота – упражня�
ва свободна професия като независим оценител
и представител по индустриална собственост
(патенти, марки и промишлен дизайн), трудов
ста ж – 22 години; допълнителна квалифика�
ция – диплома за патентно-лицензионна дейност
на изобретения и полезни модели; марки, гео�
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графски означения и промишлен дизайн; оценка
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения.
Любен Андреев Терзийски – висше образова�
ние, специалност „Електротехника и енергетика,
електроника, електронна и компютърна техника“,
допълнителна квалификация – безопасност на
труда, магистър-инженер по специалност „Съдебни
инженерно-технически експертизи и техническа
безопасност“, притежаващ сертификат – „Правила
за поведение при земетресение, наводнение и
инциденти с опасни вещества“, месторабота – Об�
щина Благоевград, заемана длъжност – експерт
по „Отбранително-мобилизационна подготовка“,
трудов стаж – 28 години.
Даринка Георгиева Николова – висше образо�
вание, специалност – ПГС „строителен инженер“,
трудов стаж – 36 години.
Зоя Серафимова Месьова – висше образование,
специалност „Инженер по маркшайдерство и
геодезия“, месторабота „ЕЛИ-Т“ – ЕООД – слу�
жител, референция от Община Якоруда – отдел
„ТСУ“, трудов стаж – 14 години.
Асен Димитров Низамов – висше образова�
ние, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, месторабота – „Банка ДСК“ – АД,
заемана длъжност – технически инспектор, трудов
стаж – 10 години.
Стоян Димитров Вретенаров – висше образо�
вание – специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, месторабота – „Билдех“ – ЕООД,
София, заемана длъжност – технически ръково�
дител, трудов стаж – 24 години.
Юлиян Димитров Македонски – висше об�
разование, специалност „Архитектура“, пенси�
онер, трудов стаж – 8 години, стаж като вещо
лице – 4 години.
Илинка Янчова Митева – висше образова�
ние – специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, притежаваща удостоверение за
регистрация в Камарата на инженерите в инвести�
ционното проектиране № 07644, лиценз за оценка
на недвижими имоти, сертификат за оценителска
правоспособност № 100100568/14.12.2009 г., мес�
торабота „Явлена – Благоевград“ – ООД – упра�
вител, трудов стаж – 25 години.
Асен Стоянов Трендафилов – висше образо�
вание – специалност „Промишлена топлотехни�
ка“ – машинен инженер, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност № 06803, свободна
професия – проектант, трудов стаж – 20 години.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Асен Йорданов Дими т ров – експер т к ъм
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 31 години, допълнителна
квалификация – сертификат за автоексперт.
Вангелия Георгиева Миленкова – висше об�
разование – специалност „Машинен инженер“,
технология на машиностроенето – 27 години,
сертификат № 18/3.09.2005 г. за автотехничес
ки експертизи – проблеми, методика, пазарна
стойност.
Владимир Никифоров Ненков – висше обра�
зование, специалност „Технология и организация
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на автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт
на МПС“, допълнителна квалификация – курс
„Оценител на оборотни и дълготрайни матери�
ални активи“, стаж като вещо лице – 5 години.
Гълъб Стоянов Доклев, полувисше образова�
ние, специалност „Преподавател – инструктор“.
Живко Митков Стаменов – висше образо�
вание „А втомобилен транспорт, трактори и
кари“, сертификат за автотехнически експер�
тизи – проблеми, методика, пазарна стойност,
специализация „Организация и безопасност на
движението“, стаж – 24 години.
Нано Божидаров Рушанов – висше образо�
вание, специалност „Инженер по транспорта“,
стаж – 6 години, автотехнически експертизи.
Райка Асенова Чингова – висше образование,
специалност „Технология и организация на авто�
мобилните превози“, сертификат № 15/20.05.2010 г.
за автоексперт, работи в ЮЗУ „Неофит Рил�
ски“ – Благоевград – преподавател, стаж – 15 го�
дини, 16 години стаж като вещо лице.
Светослав Методиев Миленков – висше об�
разова н ие – ма ш и нен и н женер, сер т ифи к ат
№ 16/2005 г. за автотехнически експертизи – про�
блеми, методика, пазарна стойност, лиценз
№ 7074/12.05.1998 г. – оценка на машини и съ
оръжения, професионална квалификация – авто�
техническа експертиза, от Технически университет
№ 24143/7.11.2004 г.
Севдалин Здравков Арнаудов – диплома за
преквалификация – ремонт и експлоатация на
автомобилна техника, сертификат за автоексперт,
трудов стаж – 7 години.
Румен Борисов Шуманов – висше образование,
специалност „Автомобилен транспорт, трактори
и кари“, трудов стаж – 7 години, оценител на
машини и съоръжения, сертификат в областта
на ценообразуването на недвижимите имоти и
строителството.
Иван Славчов Палев – висше образование,
специалност „Транспортна техника и технологии“,
трудов стаж – 10 години.
Михаил Стойчев Мазнев – висше образование,
специалност „Машинен инженер“, следдиплом�
на квалификация – педагогика, сертификат за
автоексперт-оценител и оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, мето�
дология, проблеми и аспекти, месторабота – ПГ по
транспорт – Разлог, заемана длъжност – старши
възпитател, трудов стаж – 5 години.
Вангел Кирилов Попов – висше образование,
специалност „Двигатели с вътрешно горене“,
квалификация – машинен инженер, трудов стаж
по специалността – 20 години, сертификат за
автоексперт-оценител.
Светослав Маринов Михайлов – висше об�
разование, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“, квалификация – машинен инжнер, пен�
сионер, трудов стаж – 40 години, притежаващ
сертификат – автоексперт-оценител, съдебен
експерт – оценител на оборотни и дълготрайни
активи и оценка на машини и съоръжения.
Иван Георгиев Каймаканов – двигатели с
вътрешно горене – трудов ста ж – 23 години,
сертификат за автоексперт-оценител – автотехни�
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ческа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност; допълнителна квалификация – оценка
на машини и съоръжения.
Стефан Атанасов Павлов – висше образова�
ние, професионална квалификация „Машинен
инженер“, трудов стаж – 14 години.
Любен Андреев Терзийски – висше образова�
ние, специалност „Електротехника и енергетика,
електроника, електронна и компютърна техника“,
допълнителна квалификация – безопасност на
труда, магистър-инженер по специалност „Съдебни
инженерно-технически експертизи и техническа
безопасност“, притежаващ сертификат – „Прави�
ла за поведение при земетресение, наводнение
и инциденти с опасни вещества“, Служебна
бележка от Бургаския свободен университет за
обучение по практически модели за изследване,
анализиране и изготвяне на пътнотранспортна
и автотехническа експертиза; месторабота – Об�
щина Благоевград, заемана длъжност – експерт
по „Отбранително-мобилизационна подготовка“,
трудов стаж – 28 години.
5.3. Съдебна инженерно-технологична екс�
пертиза
Анета Георгива Сталева – минен инженер-тех�
нолог, здравословни и безопасни условия на труд.
Ивко Пенков Иванов – технология на металите
и металообработваща техника, НИК – катедра
МТМ, научен сътрудник – 14 години, дефектоско�
пия, визуално-оптична, електронна микроскопия
на отпечатъци, фактодиагностика.
Николай Василев Вълков – висше образова�
ние – специалност „Въоръжение, бойни припаси
и оптически прибори“, инженер по технология
на машиностроенето.
Даринка Георгиева Николова – висше образо�
вание, специалност – ПГС „строителен инженер“,
трудов стаж – 36 години.
Митко Иванов Самарджиев – висше образо�
вание, специалност „Инженер по промишлено и
гражданско строителство“, трудов стаж – 17 го�
дини.
Петър Костадинов Тигалонов – висше обра�
зование, специалност „Строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство“, трудов
ста ж – 22 години, допълнителна к валифика�
ция – оценител на земеделски земи.
Асен Димитров Низамов – висше образова�
ние, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, месторабота – „Банка ДСК“ – АД,
заемана длъжност – технически инспектор, трудов
стаж – 10 години.
Стоян Димитров Вретенаров – висше образо�
вание – специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, месторабота – „Билдех“ – ЕООД,
София, заемана длъжност – технически ръково�
дител, трудов стаж – 24 години.
5.4. Съдебна компют ърнотех ни ческа екс
пертиза
Владимир Димитров Стойков – висше образо�
вание, специалност „Електроника и автоматика“,
20 години стаж в областта на електрониката и
7 години стаж в областта на строителството.
Елена Димитрова Ташкова – висше образова�
ние, специалност „Компютърни системи и тех�
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нологии“, месторабота „Стефиели“ – ЕООД – уп�
равител, трудов стаж – 6 години.
Трендафил Борисов Хаджиев – висше образо�
вание, специалност „Машинен инженер“, специ�
ализация – автоматизация и компютризация на
промишленото производство, месторабота – ТБА
„Консулт“ – ЕООД, заемана длъжност – управи�
тел, трудов стаж – 15 години.
Любоми р Стефанов Тулев – висше обра�
зование, спец иа лност „Про т иводейст вие на
престъпността и опазване на обществения ред“,
сертификат за завършен курс от Международната
академия за обучение по киберразследвания на
тема „Противодействие на високотехнологичните
престъпления и новите форми на организирана
п р е с т ъп но с т “, ме с т о раб о т а – „ А М АТАС “ –
ЕООД, експерт киберсигурност, трудов стаж –
7 години.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Вяра Христова Захова – висше образова�
ние – специа лност „Ст роителен ин женер по
пътното строителство“, допълнителна квалифи�
кация – оценка на недвижими имоти.
Кита Николова Стоилова – висше образова�
ние – специалност „Строителен инженер по про�
мишлено и гражданско строителство“, оценка на
недвижими имоти, трудов стаж – над 30 години.
Крумяна Любенова Бумбарова – висше обра�
зование – специалност „Архитектура“, свободно
практикуващ архитект, трудов стаж по специал�
ността – 28 години, допълнителна квалифика�
ция – оценка на недвижими имоти.
Любомир Стоянов Харалампиев – специал�
ност „Военен инженер по промишлено и граж�
данско строителство“, месторабота ЕТ „Иван Да�
видков“ – технически ръководител – 12 години.
Марина Петрова Сапаревска, специалност
„Строителен инженер по водоснабдяване и ка�
нализация“, профил „Пречистване на питейни
води“, месторабота В и К – ръководител отдел,
трудов стаж – 11 години, допълнителна квалифи�
кация – оценка на недвижими имоти.
Мария Иванова Василева, висше образова�
ние, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, стаж – 33 години, допълнителна
квалификация – „Оценка на недвижими имоти“.
Павел Александров Михайлов, специалност
„Строителство и архитектура“, трудов стаж –
40 години, допълнителна квалификация – оценка
на недвижими имоти.
Петьо Танев Танев – висше образование,
специалност „Строителен инженер по промиш�
лено и гражданско строителство“, допълнителна
квалификация – оценител на недвижими имоти
и оценител на машини и съоръжения.
Роза Георгиева Каймаканова, хидромелиора�
тивно строителство, свободна професия, трудов
стаж – 31 години, допълнителна квалификация
„Оценка на недвижими имоти“.
Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше
образование – финанси и кредит, строителство
и архитектура, 39 години стаж като директор
на „ФСДУС“, сертификат – оценител на земе�
делски земи.
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Снежанка Григорова Перчеклийска, висше
образование, специалност „Строителен инже�
нер по водоснабдяване и канализация“, профил
„ВиК мрежи и съоръжения“, стаж – 26 години,
допълнителна квалификация – оценител на не�
движими имоти.
Станка Василева Маркова, висше образо�
вание – специалност „Строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство“, оцен�
ка на недвижими имоти, оценка на земеделски
земи, подобрения и насаждения в тях, трудов
стаж – над 25 години.
Христина Михайлова Стоева – висше обра�
зование – специалност „Строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство“,
ста ж – 29 години, допълнителна к валифика�
ция – оценка на недвижими имоти; оценка на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях.
Христо Иванов Георгиев, висше образова�
ние, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, стаж – 32 години, допълнителна
квалификация, оценка на недвижими имоти, на
цели държавни общински предприятия, пре�
образувани или непреобразувани в търговско
дружество, на земеделски земи, подобренията
и насажденията.
Атанас Михайлов Мазнев – висше образова�
ние, специалност „Инженер-геодезист“, трудов
стаж – над 20 години.
Милена Маринова Ризова – висше образова�
ние, строителен инженер по промишлеността
и гражданското строителство, трудов стаж –
24 години.
Вергиния Смиленова Стойчева – висше обра�
зование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, трудов стаж – 38 години.
Владимир Йорданов Милков – висше об�
разование, специалност „Архитектура“, трудов
стаж – 32 години.
Катя Аврамова Симеонова-Гошева – висше
образование, специалност „Архитект“, трудов
стаж – 22 години.
Андон Славчев Ризов – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строи
телство“ – технологи я; настояща месторабо�
та – Общински съвет – гр. Сандански, трудов
стаж – 28 години.
Вяра Николаева Златева – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строи�
телство“, допълнителни квалификации – управ
ление на земи и имоти, оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 15 години.
Петър Иванов Боюклиев – висше образование,
специалност „Строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство“, настояща местора�
бота – „Вили Дюзова – ПБ“ – ЕООД, заемана
длъжност – управител, трудов стаж – 23 години.
Фидана Костадинова Попова-Граздилова –
висше образование, специалност „Промишлено
и гражданско строителство“, притежаващ ли�
ценз – оценка на недвижими имоти, трудов стаж
по специалността – 26 години.
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Лефтер Стоянов Александров – висше обра�
зование, специалност „Промишлено и граждан�
ско строителство“, месторабота – „Стройкон�
султ“ – ООД, заемана длъжност – управител и
упражняващ строителен надзор по част „Строи
телна“, притежава лиценз за извършване на строи
телен надзор, лиценз за оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 39 години.
Красимир Бориславов Стайков – висше об�
разоване, специалност „Техник-геодезист – гео
дезия, фотограметрия и картография“, трудов
с та ж – 8 г од и н и, доп ъ л н и т ел на к ва л ифи ка�
ция – оценител на недвижими имоти.
Васка Стоянова Терзиева-Рачова – висше об�
разование, специалност „Архитект“, настояща
месторабота – ОбА – гр. Сандански, заемана
длъжност – главен архитект и директор на ди�
рекция „Устройство на територията и инвести�
ционната политика“, трудов стаж – 14 години.
Стилияна Иванова Ерделска – висше обра�
зование, специалност „Строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство“ – тех�
нология, настояща месторабота – Община Бла�
гоевград, заемана длъжност – началник-отдел
„Арх итект у рно-ст роителен конт рол“, т рудов
стаж – 26 години.
Асен Георгиев Ерделски – средно специално
образование – техник по строителство и архитек�
тура, трудов стаж – 31 години, пенсионер.
Кирилка Кирилова Стойчева – висше обра�
зование, специалност „Строителство на сгради
и съоръжения“, трудов стаж – 15 години, мес�
торабота – Общинска администрация – Стру�
мяни – главен инженер в дирекция „ОССИД“,
професионална квалификация – „Проблеми на
управлението на общинските пътища“.
Елена Маринова Цветкова – висше образова�
ние, специалност „Водоснабдяване и канализа�
ция“, месторабота – Предприятие за управление
на дейностите по опазване на околната среда – Со�
фия, заемана длъжност – главен експерт, трудов
стаж – 30 години, притежаващ сертификат и
лиценз – оценител на недвижими имоти.
Анелия Павлова Параскова – висше обра�
зование, специалност „Архитектура“, член на
Камарата на архитектите в България, местора�
бота – „Ади проект“ – ООД – управител, трудов
стаж – 15 години.
Анушка Кръстева Костадинова – висше об�
разование, специалност „Архитектура“, член на
Камарата на архитектите в България, вписана
в публичния регистър, съгласно Закона за кул�
турното наследство в областите на дейност по
консервация и реставрация, свързани с опазването
на следните културни ценности – архитектурностроителни, археологически, парково-градинско
изкуство, селищни структури и територии, както
и етнографски с тези характеристики, месторабо�
та – „ПА Алтернатива АМ“ – ООД – управител,
трудов стаж – 11 години.
Йорда н к а С т е фа нова Н и колова – висше
о бра зова н ие, спец иа л но с т „Пр ом и ш лено и
гражданско строителство“, месторабота – „Кон�
зол“ – ООД, София, заемана длъжност – инже�
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нер строителство на сгради и съоръжения, трудов
стаж – 38 години.
Теодора Панайотова Карагьозова – висше
образоване, специалност „Архитектура“, настоя
ща работа – Архитектурно бюро „ А§Т Казако�
ва“ – ЕООД, трудов стаж – 37 години.
Виолета Илиева Спасова – висше образова�
ние, специалност „Архитектура“, трудов стаж –
35 години.
Зоя Серафимова Месьова – висше образование,
специалност „Инженер по маркшайдерство и
геодезия“, месторабота „ЕЛИ-Т“ – ЕООД – слу�
жител, референция от Община Якоруда – отдел
„ТСУ“, трудов стаж – 14 години.
Екатерина Боянова Баханова-Лазарова – вис
ше образование, специалност „Архитектура“,
месторабота – Община Кочериново, заемана
длъжност – главен архитект; вписана като член
на Камарата на архитектите в България, трудов
стаж по специалността – 36 години.
Асен Димитров Низамов – висше образова�
ние, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, месторабота – „Банка ДСК“ – АД,
заемана длъжност – технически инспектор, трудов
стаж – 10 години.
Стоян Димитров Вретенаров – висше образо�
вание – специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, месторабота – „Билдех“ – ЕООД,
София, заемана длъжност – технически ръково�
дител, трудов стаж – 24 години.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Веселин Георгиев Младенов – висше образо�
вание, специалност „Противопожарна техника и
безопасност“, трудов стаж – 30 години.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
5.8. С ъдебнооцени т елска а вт о т ех ни ческа
експертиза
Румен Борисов Шуманов – висше образование,
специалност „Автомобилен транспорт, трактори
и кари“, трудов стаж – 7 години, оценител на
машини и съоръжения, сертификат в областта
на ценообразуването на недвижимите имоти
и строителството, сертификат за автоексперт
№ 20/13.09.2011 г.
Светослав Методиев Миленков – висше об�
разова н ие – ма ш и нен и н женер, сер т ифи к ат
№ 16/2005 г. за автотехнически експертизи – про�
блеми, методика, пазарна стойност, лиценз
№ 7074/12.05.1998 г. – оценка на машини и съ
оръжения, професионална квалификация – авто�
техническа експертиза, от Технически университет
№ 24143/7.11.2004 г.
Вангелия Георгиева Миленкова – висше об�
разование – специалност „Машинен инженер“,
технология на машиностроенето – 27 години,
сертификат № 18/3.09.2005 г. за автотехниче�
ски експертизи – проблеми, методика, пазарна
стойност.
Райка Асенова Чингова – висше образование,
специалност „Технология и организация на авто�
мобилните превози“, сертификат № 15/20.05.2010 г.
за автоексперт, работи в ЮЗУ „Неофит Рилски“ –
Благоевград – преподавател, стаж – 15 години,
16 години стаж като вещо лице.
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6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Павлинка Кирилова Иванова – специалност
„Инженер по горско стопанство“, магистър по
Екология и опазване на околната среда; специа�
лизация по „Управление на горското стопанство“,
„Управление на администрацията“, „Стопанско
управление“, лицензиран оценител на гори и
земи; растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт, природни обекти, вписана в регистъра
по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят,
почви, растителен свят, ландшафт и природни
обекти; вписана в регистъра за упражняване на
частна лесовъдска практика; оценка на гори и
на земите в горския фонд.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Павлинка Кирилова Иванова – специалност
„Инженер по горско стопанство“, магистър по
Екология и опазване на околната среда; специа�
лизация по „Управление на горското стопанство“,
„Управление на администрацията“, „Стопанско
управление“, лицензиран оценител на гори и
земи; растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт, природни обекти, вписана в регистъра
по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят,
почви, растителен свят, ландшафт и природни
обекти; вписана в регистъра за упражняване на
частна лесовъдска практика; оценка на гори и
на земите в горския фонд.
6.3. Съдебна микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, експерт ДНК анализи;
кандидат на биологичните науки; специалист по
молекулярна и функционална биология, биохи�
мик – клиничен химик.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Емил Светославов Солачки – висше образова�
ние, специалност „Горско стопанство“ и „Екология
и опазване на околната среда“, професионална
квалификация – „Оценка на гори и на земи
от горския фонд“ и „Пазарът на дървесината“,
месторабота – Държавно горско стопанство – Си�
митли, заемана длъжност – лесничей, трудов
стаж – 12 години.
Ани Кирилова Василева – висше образование,
„Екология, опазване и възстановяване на при�
родната среда“ с професионална квалификация
инженер по екология, трудов стаж – 11 години.
Людмила Сотирова Зашева – висше образова�
ние, специалност „Инженер по горско стопанство“,
месторабота – РИОСВ – Благоевград, главен
експерт по околна среда, трудов стаж – 12 години.
Павлинка Кирилова Иванова – специалност
„Инженер по горско стопанство“, магистър по
Екология и опазване на околната среда; специа�
лизация по „Управление на горското стопанство“,
„Управление на администрацията“, „Стопанско
управление“, лицензиран оценител на гори и
земи; растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт, природни обекти, вписана в регистъра
по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят,
почви, растителен свят, ландшафт и природни
обекти; вписана в регистъра за упражняване на
частна лесовъдска практика; оценка на гори и
на земите в горския фонд.

БРОЙ 21

ДЪРЖАВЕН

7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Петър Димитров Петров – висше образование,
квалификация – инженер-химик – технология на
горивата, 32 години трудов стаж.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана
длъжност – управител и експерт, трудов стаж
24 години.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална би�
ология“, квалификация – биохимик – клиничен
химик, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана
длъжност – управител и експерт, трудов стаж
24 години.
7.4. Съдебна химико-токсикологична (токси�
кохимична) експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска екс
пертиза
Стоян Петров Мавродиев – висше образование,
специалност „Ветеринарна медицина“, трудов
стаж – 10 години.
Енчо Костадинов Чобанов – висше образо�
вание, специалност „Ветеринарна медицина“,
месторабота – ОДБХ – Благоевград, заемана
длъжност – главен инспектор – отдел „ЗЖ“, тру�
дов стаж по специалността – 8 години.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Димитър Владимиров Николов – висше об�
разование, специалност „Икономика и органи�
зация на селското стопанство“, квалификация
„Аграрикономист“, стаж – 10 години, оценител
на животни и експертизи в животновъдството.
Цонка Иванова Марина – специалност – агро�
ном-полевъд, оценител на земеделски земи.
Андон Костадинов Булакиев – висше образо�
вание, специалност „Полевъдство“, квалифика�
ция – инженер-агроном, трудов стаж – 27 години,
пенсионер.
Велин Стоилов Кръстев – висше образование,
специалност „Аграрикономист“, допълнителна
квалификация – външен експерт по мярка 143
„Предоставяне на съвети и консултиране в земе�
делието в България и Румъния“ по ПРСР, трудов
стаж – 22 години.
Йорданка Радойчева Андонова – висше обра�
зование, специалност – инженер-агроном, трудов
стаж – 17 години.
Павлинка Кирилова Иванова – специалност
„Инженер по горско стопанство“, магистър по
Екология и опазване на околната среда; специа�
лизация по „Управление на горското стопанство“,
„Управление на администрацията“, „Стопанско
управление“, лицензиран оценител на гори и
земи; растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт, природни обекти, вписана в регистъра
по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят,
почви, растителен свят, ландшафт и природни
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обекти; вписана в регистъра за упражняване на
частна лесовъдска практика; оценка на гори и
на земите в горския фонд.
9. Клас „Съдебни изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Оценителни експертизи“
10.1. Оценка на недвижими имоти
Румен Борисов Шуманов – висше образование,
специалност „Автомобилен транспорт, трактори
и кари“, трудов стаж – 7 години, оценител на
машини и съоръжения, сертификат в областта
на ценообразуването на недвижимите имоти
и строителството, сертификат за автоексперт
№ 20/13.09.2011 г.
Илияна Борисова Кондева, геодезия, фо�
тограметрия и картография, счетоводство и
контрол – свободна, сертификат за оценка на
недви ж ими имоти № 10 0101397/14.12.20 09 г.,
сертификат за оценка на земеделски земи и
трайни наса ж дени я № 810100260/1.08.2011 г.,
строителен инженер, стаж – 26 години, като вещо
лице – 10 години.
Мария Иванова Василева, висше образова�
ние, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, стаж – 33 години, допълнителна
квалификация – „Оценка на недвижими имоти“.
Петьо Танев Танев – висше образование, спе�
циалност „Строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство“, допълнителна ква�
лификация, сертификат № 810100345/16.08.2011 г.
за оценка на земеделски земи и трайни насаж�
дения; сертификат № 300100434/14.12.2009 г. за
оценка на машини и съоръжения и сертификат
№ 100101184/14.12.2009 г. за оценка на недви�
жими имоти.
Станка Василева Маркова, висше образова�
ние – специалност „Строителен инженер по про�
мишлено и гражданско строителство“, сертификат
№ 100100053/14.12.2009 г. за оценка на недвижими
имоти, оценка на земеделски земи, подобрения и
насаждения в тях, трудов стаж – над 25 години.
Ваня Сотирова Симеонова, висше образование,
сертификат № 100101183/14.12.2009 г. за оценител
на недвижими имоти.
Виктор Томов Рашев – висше образование,
счетоводство и контрол, допълнителна квали�
фикация – лицензиран оценител на недвижими
имоти, трудов стаж – 25 години.
Вяра Христова Захова – висше образова�
ние – специа лност „Ст роителен ин женер по
пътното строителство“, допълнителна квалифи�
кация – оценка на недвижими имоти.
Кита Николова Стоилова, висше образова�
ние – специалност „Строителен инженер по про�
мишлено и гражданско строителство“, оценка на
недвижими имоти, трудов стаж – над 30 години.
Крумяна Любенова Бумбарова – висше обра�
зование – специалност „Архитектура“, свободно
практикуващ – архитект, трудов стаж по специ�
алността – 28 години, допълнителна квалифика�
ция – оценка на недвижими имоти.
Лазар Андреев Андреев – висше образование,
специалност „Финанси“, допълнителна квалифи�
кация – оценка на недвижими имоти.
Марина Петрова Сапаревска, специалност
„Строителен инженер по водоснабдяване и ка�
нализация“, профил „Пречистване на питейни
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води“, месторабота – В и К – ръководител-отдел,
трудов стаж – 11 години, допълнителна квалифи�
кация – оценка на недвижими имоти.
Николай Григоров Мавродиев, висше образо�
вание, специалност „Машинен инженер“, допъл�
нителна квалификация – оценител на недвижими
имоти, трудов стаж – 23 години.
Павел Александров Михайлов, специалност
„Строителство и архитектура“, трудов стаж –
40 години, допълнителна квалификация – оценка
на недвижими имоти.
Роза Георгиева Каймаканова, хидромелиора�
тивно строителство, свободна професия, трудов
стаж – 31 години, допълнителна квалификация –
оценка на недвижими имоти.
Симеон Василев Крумов – висше образование,
специалност „Геодезия“, инженер-геодезист, стаж –
40 години, допълнителна квалификация – оце�
нител на недвижими имоти.
Христина Михайлова Стоева – висше обра�
зование – специалност „Строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство“,
ста ж – 29 години, допълнителна к валифика�
ция – оценка на недвижими имоти; оценка на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях.
Илонка Данчева Минкова – висше образова�
ние, специалност „Геодезия, фотограметрия и кар�
тография“, допълнителни квалификации – оцени�
тел на земеделски земи, оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 35 години.
Вяра Николаева Златева – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строи�
телство“, допълнителни квалификации – управ
ление на земи и имоти, оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 15 години.
Георги Аспарухов Янков – висше образование,
специалност „Финанси“, допълнителна квалифи�
кация – оценка на недвижими имоти, притежаващ
сертификат – „Експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи“.
Фидана Костадинова Попова-Граздилова –
висше образование, специалност „Промишлено
и гражданско строителство“, притежаваща ли�
ценз – оценка на недвижими имоти, трудов стаж
по специалността – 26 години.
Снежанка Григорова Перчеклийска, висше
образование, специалност „Строителен инже�
нер по водоснабдяване и канализация“, профил
„ВиК мрежи и съоръжения“, стаж – 26 години,
допълнителна квалификация – оценител на не�
движими имоти.
Гергана Герасимова Таскова – висше образо�
вание, специалност „Право“, настояща местора�
бота – „Бизнес Партньори“ – ЕООД – юрискон�
султ, оценка на недвижими имоти, притежаван
сертификат от 2006 г.
Весела Георгиева Николова – висше образова�
ние, специалност „Счетоводство и контрол“, без�
работна, трудов стаж – 26 години, допълнителна
квалификация – оценител на недвижими имоти.
Елена Маринова Цветкова – висше образова�
ние, специалност „Водоснабдяване и канализа�
ция“, месторабота – Предприятие за управление
на дейностите по опазване на околната среда – Со�

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

фия, заемана длъжност – главен експерт, трудов
стаж – 30 години, притежаващ сертификат и
лиценз – оценител на недвижими имоти.
Иван Костадинов Бузов – висше образование,
специалност „Водоснабдяване и канализация,
пречистване на водите“, месторабота – „Ами�
тех“ – ЕООД, сертификат – оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 16 години.
Гергана Димитрова Маркова – висше образо�
вание, специалност „Биология“, професионална
квалификация – биолог, сертификат за оценка на
търговски предприятия и вземания, сертификат
за оценка на машини и съоръжения, серти�
фикат за оценка на недвижими имоти, трудов
стаж – 6 години.
Виолета Божидарова Божкова – висше об�
разование, специалност „Публични финанси“,
сертификат за оценка на недвижими имоти,
сертификат за оценка на машини и съоръжения,
сертификат за оценка на търговски предприятия
и вземания, трудов стаж – 6 години.
Николай Георгиев Цонев – висше образова�
ние, специалност „Икономика и управление на
транспорта“, сертификат за оценка на недвижи�
ми имоти, сертификат за оценка на търговски
предприятия и вземания, сертификат за оценка
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения,
сертификат за оценка на машини и съоръжения,
сертификат за оценка на финансови активи и
финансови институции, сертификат за оценка
на земеделски земи и трайни насаждения, мес�
торабота – „Апис трейд“ – ЕООД – управител,
трудов стаж – 8 години.
Деян Георгиев Цонев – висше образование,
специалност „Агрохимия с фермерство и аг�
робизнес“, сертификат за оценка на машини и
съоръжения, сертификат за оценка на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения, сертификат за
оценка на търговски предприятия и вземания,
сертификат за оценка на недвижими имоти, серти�
фикат за съдебен експерт по компютърни системи
и оценител на селскостопански земи, сертификат
за съдебен експерт по цени и ценообразуване на
обекти, сгради, машини и съоръжения, местора�
бота – „Апис трейд“ – ЕООД – оценител, трудов
стаж – 8 години.
Виолета Иванова Докузова, висше образо�
вание, специалност – икономист – „Финанси и
кредит“, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана
длъжност – управител, трудов стаж – 36 години,
оценител на цели държавни и общински пред�
приятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества; оценител на недвижими
имоти, оценка на машини и съоръжения, акти�
ви – движимо имущество, методология, проблеми
и аспекти.
Илинка Янчова Митева – висше образова�
ние – специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, притежаваща удостоверение за
регистрация в Камарата на инженерите в инвести�
ционното проектиране № 07644, лиценз за оценка
на недвижими имоти, сертификат за оценителска
правоспособност № 100100568/14.12.2009 г., мес�
торабота „Явлена – Благоевград“ – ООД – упра�
вител, трудов стаж – 25 години.
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10.2. Оценка на недвижими културни ценности
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Румен Борисов Шуманов – висше образование,
специалност „Автомобилен транспорт, трактори
и кари“, трудов стаж – 7 години, оценител на
машини и съоръжения, сертификат в областта
на ценообразуването на недвижимите имоти
и строителството, сертификат за автоексперт
№ 20/13.09.2011 г.
Светослав Методиев Миленков – висше об�
разова н ие – ма ш и нен и н женер, сер т ифи к ат
№ 16/2005 г. за автотехнически експертизи –
проблеми, методика, пазарна стойност, лиценз
№ 7074/12.05.1998 г. – оценка на машини и съ
оръжения, професионална квалификация – авто�
техническа експертиза, от Технически университет
№ 24143/7.11.2004 г.
Петьо Танев Танев – висше образование, спе�
циалност „Строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство“, допълнителна ква�
лификация, сертификат № 810100345/16.08.2011 г.
за оценка на земеделски земи и трайни насаж�
дения; сертификат № 300100434/14.12.2009 г. за
оценка на машини и съоръжения и сертификат
№ 100101184/14.12.2009 г. за оценка на недвижи�
ми имоти.
А постол Иванов Ковачев, ел. машини и
апарати, НПГ „Димит ър Та лев“, у чител по
електроника – трудов стаж – 30 години, оценка
на машини и съоръжения на дългооборотни и
дълготрайни активи.
Иван Георгиев Каймаканов, двигатели с
вътрешно горене – трудов стаж – 23 години, до�
пълнителна квалификация – оценка на машини
и съоръжения.
Пе т ър К и ри лов За хов, висше о бра зова�
ние – специалност електроинженер, ел. снабдя�
ване на промишленото предприятие – 33 години
стаж, допълнителна квалификация – оценка на
машини и съоръжения.
Стефан Иванов Налджиев – висше образо�
вание – специалност „Счетоводство и контрол“,
с та ж – 9 г од и н и, доп ъ л н и т ел на к ва л ифи к а�
ция – оценка на машини и съоръжения.
Донка Георгиева Милкова – висше образова�
ние, специалност – проучване на полезни изко�
паеми, квалификация – инженер-геолог – про�
учвател, и преквалификация – „Застрахователен
мениджмънт“, оценител на машини и съоръ�
жения в сферата на минната промишленост
и строителството, трудов стаж – в сферата на
промишлеността – 7 години, и в сферата на за�
страховането – 10 години.
Светослав Маринов Михайлов – висше об�
разование, специалност – двигатели с вътрешно
горене, квалификация – машинен инженер, пен�
сионер, трудов стаж – 40 години, притежаващ
сертификат – автоексперт-оценител, съдебен
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи и оценка на машини и съоръжения.
Гергана Димитрова Маркова – висше образо�
вание, специалност „Биология“, професионална
квалификация – биолог, сертификат за оценка на
търговски предприятия и вземания, сертификат
за оценка на машини и съоръжения, серти�
фикат за оценка на недвижими имоти, трудов
стаж – 6 години.
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Виолета Божидарова Божкова – висше об�
разование, специалност „Публични финанси“,
сертификат за оценка на недвижими имоти,
сертификат за оценка на машини и съоръжения,
сертификат за оценка на търговски предприятия
и вземания, трудов стаж – 6 години.
Николай Георгиев Цонев – висше образова�
ние, специалност „Икономика и управление на
транспорта“, сертификат за оценка на недвижи�
ми имоти, сертификат за оценка на търговски
предприятия и вземания, сертификат за оценка
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения,
сертификат за оценка на машини и съоръжения,
сертификат за оценка на финансови активи и
финансови институции, сертификат за оценка
на земеделски земи и трайни насаждения, мес�
торабота – „Апис трейд“ – ЕООД – управител,
трудов стаж – 8 години.
Деян Георгиев Цонев – висше образование,
специалност „Агрохимия с фермерство и аг�
робизнес“, сертификат за оценка на машини и
съоръжения, сертификат за оценка на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения, сертификат за
оценка на търговски предприятия и вземания,
сертификат за оценка на недвижими имоти, серти�
фикат за съдебен експерт по компютърни системи
и оценител на селскостопански земи, сертификат
за съдебен експерт по цени и ценообразуване на
обекти, сгради, машини и съоръжения, местора�
бота – „Апис трейд“ – ЕООД – оценител, трудов
стаж – 8 години.
Виолета Иванова Докузова, висше образование,
специалност – икономист – „Финанси и кредит“,
месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана длъж�
ност – управител, трудов стаж – 36 години, оцени�
тел на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на недвижими имоти, оцен�
ка на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти.
10.4. Оценка на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения
Иван Николов Иванов – висше образование,
специалност – машинен инженер, упражнява сво�
бодна професия като представител по индустриална
собственост (патенти, марки и промишлен дизайн),
сертификат за оценка на права на интелектуалната
и индустриалната собственост и други фактически
отношения, марки, географски означения и про�
мишлен дизайн, трудов стаж – 12 години.
Николай Георгиев Цонев – висше образова�
ние, специалност „Икономика и управление на
транспорта“, сертификат за оценка на недвижи�
ми имоти, сертификат за оценка на търговски
предприятия и вземания, сертификат за оценка
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения,
сертификат за оценка на машини и съоръжения,
сертификат за оценка на финансови активи и
финансови институции, сертификат за оценка
на земеделски земи и трайни насаждения, мес�
торабота – „Апис трейд“ – ЕООД – управител,
трудов стаж – 8 години.
Деян Георгиев Цонев – висше образование,
специалност „Агрохимия с фермерство и аг�
робизнес“, сертификат за оценка на машини и
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съоръжения, сертификат за оценка на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения, сертификат за
оценка на търговски предприятия и вземания,
сертификат за оценка на недвижими имоти, серти�
фикат за съдебен експерт по компютърни системи
и оценител на селскостопански земи, сертификат
за съдебен експерт по цени и ценообразуване на
обекти, сгради, машини и съоръжения, местора�
бота – „Апис трейд“ – ЕООД – оценител, трудов
стаж – 8 години.
10.5. Оценка на търговски предприятия и
вземания
Бранимира Георгиева Христова – висше об�
разование, специалност „Организация на произ�
водството и управлението в промишлеността“,
допълнителна квалификация „Проектиране на
АСУ“; „Оценител на цели държавни и общински
предприятия“, стаж – 25 години.
Венетка Костадинова Йовчева-Харизанова –
висше о бра зова н ие, сче т овод на о т че т но с т,
стаж – 23 години, оценка на държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Димитър Владимиров Николов – висше обра�
зование, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, оценител на земеделски
земи и оценител на цели държавни и общински
предприятия, оценител на животни и експертизи
в животновъдството.
Христо Иванов Георгиев, висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строи�
телство“, стаж – 32 години, допълнителна квали�
фикация, оценка на недвижими имоти, на цели
държавни общински предприятия, преобразувани
или непреобразувани в търговско дружество, на
земеделски земи, подобренията и насажденията.
Виолета Божидарова Божкова – висше об�
разование, специалност „Публични финанси“,
сертификат за оценка на недвижими имоти,
сертификат за оценка на машини и съоръжения,
сертификат за оценка на търговски предприятия
и вземания, трудов стаж – 6 години.
Николай Георгиев Цонев – висше образова�
ние, специалност „Икономика и управление на
транспорта“, сертификат за оценка на недвижи�
ми имоти, сертификат за оценка на търговски
предприятия и вземания, сертификат за оценка
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения,
сертификат за оценка на машини и съоръжения,
сертификат за оценка на финансови активи и
финансови институции, сертификат за оценка
на земеделски земи и трайни насаждения, мес�
торабота – „Апис трейд“ – ЕООД – управител,
трудов стаж – 8 години.
Деян Георгиев Цонев – висше образование,
специалност „Агрохимия с фермерство и аг�
робизнес“, сертификат за оценка на машини и
съоръжения, сертификат за оценка на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения, сертификат за
оценка на търговски предприятия и вземания,
сертификат за оценка на недвижими имоти, серти�
фикат за съдебен експерт по компютърни системи
и оценител на селскостопански земи, сертификат
за съдебен експерт по цени и ценообразуване на
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обекти, сгради, машини и съоръжения, местора�
бота – „Апис трейд“ – ЕООД – оценител, трудов
стаж – 8 години.
Виолета Иванова Докузова, висше образо�
вание, специалност – икономист – „Финанси и
кредит“, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана
длъжност – управител, трудов стаж – 36 години,
оценител на цели държавни и общински пред�
приятия, преобразувани или непреобразувани н
търговски дружества; оценител на недвижими
имоти, оценка на машини и съоръжения, акти�
ви – движимо имущество, методология, проблеми
и аспекти.
10.6. Оценка на финансови активи и финан�
сови институции
Софрони Георгиев Атанасов – висше обра�
зование, специалност „Счетоводна отчетност“,
ста ж – 17 години, допълнителна к валифика�
ция – оценител на финансови институции.
Николай Георгиев Цонев – висше образова�
ние, специалност „Икономика и управление на
транспорта“, сертификат за оценка на недвижи�
ми имоти, сертификат за оценка на търговски
предприятия и вземания, сертификат за оценка
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения,
сертификат за оценка на машини и съоръжения,
сертификат за оценка на финансови активи и
финансови институции, сертификат за оценка
на земеделски земи и трайни насаждения, мес�
торабота – „Апис трейд“ – ЕООД – управител,
трудов стаж – 8 години.
10.7. Оценка на други активи, включително
произведения на изкуството, които не са движими
културни ценности
Владимир Никифоров Ненков, висше образо�
вание, специалност „Технология и организация
на автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт
на МПС“, допълнителна квалификация – курс
„Оценител на оборотни и дълготрайни матери�
ални активи“, стаж като вещо лице – 5 години.
Мария Христова Десподска – висше образова�
ние, специалност „Счетоводна отчетност“, пенсио
нер, допълнителна квалификация – оценител на
стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни
насаждения
Петьо Танев Танев – висше образование, спе�
циалност „Строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство“, допълнителна ква�
лификация, сертификат № 810100345/16.08.2011 г.
за оценка на земеделски земи и трайни насаж�
дения, сертификат № 300100434/14.12.2009 г. за
оценка на машини и съоръжения и сертификат
№ 100101184/14.12.2009 г. за оценка на недвижими
имоти.
Димитър Владимиров Николов – висше обра�
зование, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, оценител на земеделски
земи и оценител на цели държавни и общински
предприятия, оценител на животни и експертизи
в животновъдството.
Илия Иванов Ангелов, висше образование,
специалност „Геодезия, фотограметрия и карто
графия“, стаж – над 10 години; практика, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях,
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технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ,
ЗВСГЗГФ и ПП за тяхното прилагане, извършване
на дейности по кадастъра.
Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше
образование „Финанси и кредит“, строителство
и архитектура, 39 години стаж като директор
на „ФСДУС“, сертификат – оценител на земе�
делски земи.
Христина Михайлова Стоева – висше обра�
зование – специалност „Строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство“,
ста ж – 29 години, допълнителна к валифика�
ция – оценка на недвижими имоти; оценка на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях.
Христо Иванов Георгиев, висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строи�
телство“, стаж – 32 години, допълнителна квали�
фикация, оценка на недвижими имоти, на цели
държавни общински предприятия, преобразувани
или непреобразувани в търговско дружество, на
земеделски земи, подобренията и насажденията.
Цонка Иванова Марина – специалност – агро�
ном-полевъд, оценител на земеделски земи.
Петър Костадинов Тигалонов, висше обра�
зование, специалност „Строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство“, трудов
ста ж – 22 години, допълнителна к валифика�
ция – оценител на земеделски земи.
Илонка Данчева Минкова – висше образова�
ние, специалност „Геодезия, фотограметрия и кар�
тография“, допълнителни квалификации – оцени�
тел на земеделски земи, оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 35 години.
Николай Георгиев Цонев – висше образова�
ние, специалност „Икономика и управление на
транспорта“, сертификат за оценка на недвижи�
ми имоти, сертификат за оценка на търговски
предприятия и вземания, сертификат за оценка
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения,
сертификат за оценка на машини и съоръжения,
сертификат за оценка на финансови активи и
финансови институции, сертификат за оценка
на земеделски земи и трайни насаждения, мес�
торабота – „Апис трейд“ – ЕООД – управител,
трудов стаж – 8 години.
Деян Георгиев Цонев – висше образование,
специалност „Агрохимия с фермерство и аг�
робизнес“, сертификат за оценка на машини и
съоръжения, сертификат за оценка на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения, сертификат за
оценка на търговски предприятия и вземания,
сертификат за оценка на недвижими имоти, серти�
фикат за съдебен експерт по компютърни системи
и оценител на селскостопански земи, сертификат
за съдебен експерт по цени и ценообразуване на
обекти, сгради, машини и съоръжения, местора�
бота – „Апис трейд“ – ЕООД – оценител, трудов
стаж – 8 години.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски
територии
Николина Методиева Митовска – специалност
инженер по горско стопанство, допълнителна
квалификация – оценка на гори и земи в гор�
ския фонд.
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Павлина Кирилова Иванова – специалност
инженер по горско стопанство, магистър по
„Екология и опазване на околната среда“; специа�
лизация по „Управление на горското стопанство“,
„Управление на администрацията“, „Стопанско
управление“, лицензиран оценител на гори и
земи; растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт, природни обекти, вписана в регистъра
по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят,
почви, растителен свят, ландшафт и природни
обекти; вписана в регистъра за упражняване на
частна лесовъдска практика; оценка на гори и
на земите в горския фонд.
Емил Светославов Солачки – висше образова�
ние, специалност „Горско стопанство“ и „Екология
и опазване на околната среда“, професионална
квалификация – „Оценка на гори и на земи
от горския фонд“ и „Пазарът на дървесината“,
месторабота – Държавно горско стопанство – Си�
митли, заемана длъжност – лесничей, трудов
стаж – 12 години.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Анета Георгива Сталева, минен инженер-тех�
нолог, здравословни и безопасни условия на труд.
Васил Дамянов Чобанов – инженер-химик,
специалност „Ергономия“, допълнителна квали�
фикация – безопасност и хигиена на труда.
Веселин Крумов Чамев, висше образование,
специалност „Разработка на полезни изкопаеми“,
допълнителна квалификация – минен инженер,
трудов стаж – 25 години, охрана на труда в про�
мишлеността, строителството и минното дело.
Виолета Стоянова Костова – учител по френ�
ски език – преводач.
Добри Спасов Пандурски – висше образова�
ние, специалност „Право“, работи в Комисията
за защита на личните данни – стаж – 5 години,
експерт в областта за защита на личните данни.
Любен А ндреев Терзийск и – специа лност
„Електротехника и енергетика, електроника,
електронна и компютърна техника“, допълни�
телна квалификация – безопасност на труда,
магистър-инженер по специалност „Съдебни
инженерно-технически експертизи и техническа
безопасност“, притежаващ сертификат „Правила
за поведение при земетресение, наводнение и
инциденти с опасни вещества“, месторабота – Об�
щина Благоевград, заемана длъжност – експерт
по „Отбранително-мобилизационна подготовка“.
Надежда Самоилова Палагийна, трудовоправ�
ни, застрахователни и осигурителни проблеми.
Рая Тодорова Барбулска, начална педагоги�
ка – 23 години педагогически стаж.
Асен Любенов Николов – средно специално
образование, специа лност – лесовъд, т рудов
стаж – 20 години.
Йордан Христофоров Владов – висше образо�
вание, специалност – инженер по горско стопан�
ство, трудов стаж – 36 години.
Димитър Петров Гешев – висше образование,
специалност „Инженер по горско стопанство“,
трудов стаж – 40 години.
Ис т а л иа на М и рчова С т ои л кова – висше
образование, специалност „Водоснабдяване и
канализация – мрежи и съоръжения“, трудов
стаж – 34 години.
Красимир Борисов Граченов – висше образо�
вание, Висша школа за подготовка на персонал
за взривни работи, специалност по ръчно огне�
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стрелно оръжие, оръжие и боеприпаси, револвери
и пистолети, газ-сигнално оръжие, боеприпаси
за огнестрелно оръжие, ловно оръжие, пиротех
ника, специални взривни работи, годност на
лекострелково оръжие, трудов стаж – 5 години.
Димка Василева Попстоянова – висше об�
разование, специалност – специалист по руска
филология и учител по руски език и литература,
трудов стаж – 22 години.
Маргарита Сотирова Пишева – висше образо�
вание, специалност „Технология на електрохимиче�
ските производства“, квалификация – инженер-хи�
мик, екология – опазване на околната среда – води
и въздух, предотвратяване или намаляване на
вредното въздействие върху околната среда от
образуване и управление на отпадъците, употреба
и съхранение на опасни химични вещества, трудов
стаж – 41 години, консултант екология.
Христина Чавдарова Цонева – висше обра�
зование, специалност – история, допълнителна
квалификация от Университет Виена – класи�
ческа археология, археологически предмети,
датиращи от поне 100 години, които са открити
при разкопки и находки на суша или под водата,
археологически обекти, археологически колекции,
трудов стаж – 6 години, месторабота – Региона�
лен исторически музей.
Велик Стоянов Сотиров – висше образование,
специалност „Горско стопанство“, квалифика�
ция – инженер по горско стопанство, трудов
стаж по специалността – 36 години, вписан в
публичния регистър на физическите лица за
упражняване на лесовъдска практика.
Анелия Личева Иванова – висше образование,
специалност „Горско стопанство“, специализа�
ция – стопанисване на гори, месторабота – „Юго�
западно държавно предприятие“ ДП – заемана
длъжност – главен експерт „Инвентаризация
на горски територии – държавна собственост“,
трудов стаж – 15 години.
Крум Лазаров Иванов – висше образование,
специалност „Филмово и телевизионно оператор�
ство“, професионална квалификация – филмов
и телевизионен оператор, месторабота – ЮЗУ
„Неофит Рилски“ – Благоевград, заемана длъж�
ност – преподавател по филмово и телевизионно
операторство, трудов стаж – 11 години.
Иван Николов Иванов – висше образование,
специалност „Топлинна и масообменна техни�
ка“ – машинен инженер, месторабота – упражня�
ва свободна професия като независим оценител
и представител по индустриална собственост
(патенти, марки и промишлен дизайн), трудов
ста ж – 22 години; допълнителна к валифика�
ция – диплома за патентно-лицензионна дейност
на изобретения и полезни модели; марки, гео�
графски означения и промишлен дизайн; оценка
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения.
Емил Светославов Солачки – висше образова�
ние, специалност „Горско стопанство“ и „Екология
и опазване на околната среда“, професионална
квалификация – „Оценка на гори и на земи
от горския фонд“ и „Пазарът на дървесината“,
месторабота – Държавно горско стопанство – Си�
митли, заемана длъжност – лесничей, трудов
стаж – 12 години.
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Ибрахим Адем Молла – средно специално об�
разование, специалност „Механизация в горското
стопанство“, трудов стаж – 11 години.
Експертиза в сферата на управление на здра�
веопазването
Анатоли Михайлов Тачов – висше образо�
вание – медицина, специалност – лекар, трудов
стаж – 13 години.
Молекулярно-генетичен анализ за установя�
ване и количествено определяне на генномоди�
фицирани организми
Мая Иванова Кичева – 10 години стаж в об�
ластта на използването на ДНК анализ.
Молекулярно-генетичен анализ за идентифи�
кация и установяване на произход за животински
видове
Мая Иванова Кичева – 10 години стаж в об�
ластта на използването на ДНК анализ.
Молекулярно-генетичен анализ за установява�
не състава на животински и растителни продукти
Мая Иванова Кичева – 10 години стаж в об�
ластта на използването на ДНК анализ.
Молекулярно-генетичен анализ за доказване
и количествено определяне на патогенни органи,
организми, причиняващи инфекции – вируси,
бактерии, паразити
Мая Иванова Кичева – 10 години стаж в об�
ластта на използването на ДНК анализ.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при Окръжния съд – Благоевград, и Административния
съд – Благоевград, за 2020 г.
Преводачи – английски език
Елена Иванова Божанина – висше образо�
вание, специалност – маркетинг, месторабо�
та – „Интербилд“ – ООД, заемана длъжност – уп�
равител, притежаващ сертификат за международен
английски за лица, говорещи друг език – С1, от
17.06.2007 г.
Кристина Веселинова Младенова – висше
образование, специалност „Английска фило�
логия“ (магистър), месторабота – „Младенови
консулт“ – ЕООД, заемана длъжност – преводач
с английски език.
Димка Василева Попстоянова – висше обра�
зование, специалност „Английска филология“,
месторабота ЕТ „Димка Колчагова – Васили�
на“ – управител.
Зарка Тодорова Захариева – висше образо�
вание, специалност „А нглийска филология“,
месторабота ЕТ „Димка Колчагова – Васили�
на“ – преводач.
Красимира Методиева Митева – висше обра�
зование – международни отношения с положен
държавен изпит по английски.
Мария Руменова Каменичка – висше образо�
вание – английска филология.
Иванка Славчова Сакарева – висше обра�
зование – английска филология и приложна
лингвистика, месторабота – ЮЗУ „Неофит Рил�
ски“ – Благоевград, заемана длъжност – главен
асистент по английски език, докторант по юри�
дически английски, трудов стаж – 12 години.
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Румяна Стойчева Петкова – висше образова�
ние, специалност „Английска филология“, мес�
торабота „Високоговорители“ – АД, Благоевград,
заемана длъжност – технически секретар.
Благица Арезанова – висше образование, спе�
циалност „Английска филология“, притежаваща
документ от Министерството на правосъдието на
Република Македония за основен преводач в съда
от македонски на английски и български и обратно.
Юлияна Николова – висше образование, спе�
циалност „Английска филология“.
Красимир Георгиев Мицин – висше образо�
вание, специалност – английски език, професио�
нална квалификация – учител по английски език
в средно училище, трудов стаж като учител по
английски език – 7 години.
Стела Атанасова Ташкова – висше образова�
ние, специалност „Английска филология“, мес�
торабота – Езиков център „Стелич“.
Николай Борисов Пъйков – висше образование,
английска филология, месторабота – ПГЕЕ – Бан�
ско, учител по английски език и преводач към
фирма „НИК ЕМ 95“ – ЕООД.
Анна Божидарова Илиева – висше образова�
ние, английска филология, работи като преводач,
трудов стаж – 7 години.
Преводачи – Гръцки език
Николай Стоянов Лазаров – висше образова�
ние, специалност – инженер по радиотехника,
месторабота – ЕТ „Николай Лазаров“, заемана
длъжност – управител, притежаващ удостове�
рение за владеене на гръцки език – ниво С2, от
2.09.2016 г. съгласно Общата европейска езикова
рамка.
Илчо Георгиев Илиев – висше военно образо�
вание, пенсионер, притежаващ удостоверение за
владеене на гръцки език – ниво С1, от 20.09.2006 г.
съгласно Общата европейска езикова рамка.
Любомир Митков Георгиев – висше образова�
ние, специалност „Право“, ниво на владеене на
гръцки език – ниво С2 съгласно Общата евро
пейска езикова рамка, преводач, стаж – 3 години.
Преводачи – Македонски език
Латинка Мановска – висше образование, спе�
циалност „Психология“, притежаващ документ от
Министерството на правосъдието на Република
Македония за основен преводач в съда от маке�
донски на български и обратно.
Благица Арезанова – висше образование, спе�
циалност „Английска филология“, притежаваща
документ от Министерството на правосъдието
на Република Македония за основен преводач в
съда от македонски на български и английски
и обратно.
Юлияна Николова – висше образование, спе�
циалност „Английска филология“ и диплома за
завършено гимназиално образование в Република
Македония.
Преводачи – Руски език
Димка Василева Попстоянова – висше образо�
вание, специалност „Руска филология“, месторабо�
та ЕТ „Димка Колчагова – Василина“ – управител.
Преводачи – Турски език
Бейхан Неджиб Мустафа – висше образо�
вание, ниво на владеене на турски език – С2
съгласно Общата европейска езикова рамка,
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месторабота „Тюркуаз БГ“ – ЕООД, заемана
длъжн ост – управител.
Преводачи – Немски език
Атанас Николов Челебиев – висше образова�
ние, доктор – инженер в областта на Микроком�
пютърна техника от Техническия университет
в Дрезден, Германия, преводач на свободна
практика към Съда на ЕС в Люксембург, Евро�
пейския парламент в Страсбург и Европейската
комисия и Съвета на ЕС в Брюксел, местора�
бота – управител на ЕТ „Минерва – Атанас
Челебиев“, София.
Преводачи – Полски език
Десислава Янушова Желязкова – висше обра�
зование, университет „Адам Мицкевич“ в Познан,
Полша, месторабота „Дес Пол“ – ЕООД – Аген�
ция за преводи – управител, фирма „Дес Пол“ –
ЕООД, е регистрирана при Министерството
на външните работи, дирекция „Консулски от
ношения“.
Преводачи – Италиански език
Кристина Михова Михова – висше образова�
ние, специалност „Български език и литература“
и „Право“, притежаващ сертификат за владеене
на италиански език – ниво С2, издаден от Уни�
верситета за чужденци в Перуджа – Италия,
включена в списъка на физическите лица за
извършване на превод на италиански език към
Министерството на външните работи, дирекция
„Консулски отношения“, трудов стаж като пре�
водач – 14 години.
Преводачи – Испански език
Татяна Томова Тренева – средно образование,
сертификат за владеене на испански език – ниво С2.
Преводачи – Сръбски език
Илка Иванова Енчева – висше образование,
славянска филология – сръбски-хърватски език и
сръбска, хърватска и словенска литература, прите�
жаваща Потвърждение № 00202-1/13.03.2018 г. от
Министерството на външните работи, дирекция
„Консулски отношения“, че е включена в списъка
на физическите лица, които извършват преводи
на документи и други книжа на български език
от и на словенски, сръбски и хърватски.
Преводачи – Хърватски език
Илка Иванова Енчева – висше образование,
славянска филология – сръбски-хърватски език и
сръбска, хърватска и словенска литература, прите�
жаваща Потвърждение № 00202-1/13.03.2018 г. от
Министерството на външните работи, дирекция
„Консулски отношения“, че е включена в списъка
на физическите лица, които извършват преводи
на документи и други книжа на български език
от и на словенски, сръбски и хърватски.
Преводачи – Словенски език
Илка Иванова Енчева – висше образование,
славянска филология – сръбски-хърватски език и
сръбска, хърватска и словенска литература, прите�
жаваща Потвърждение № 00202-1/13.03.2018 г. от
Министерството на външните работи, дирекция
„Консулски отношения“, че е включена в списъка
на физическите лица, които извършват преводи
на документи и други книжа на български език
и от на словенски, сръбски и хърватски.
2284
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23. – Министърът на енергетиката на ос�
нование постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства – скално�
облицовъчни материали, в площ „Марго“, раз�
положена в землището на с. Царевец и с. Горна
Бешовица, община Мездра, област Враца, описана
със следните гранични точки в координатна
система БГС 2005, зона 35:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4787859

240156

2.

4787829

240811

3.

4787531

241643

4.

4786291

241587

5.

4786305

241287

6.

4786134

241079

7.
4786180
240080
2272
10. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-13 от 5.03.2020 г. за обект: АМ Струма
ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, обособена
позиция № 2, подучастък № 2 от км 366+720 до
км 369+000, включително обслужващ тунелен
път при южния портал на тунел „Железница“
и площадка за хеликоптери, подобект: площад�
ка за хеликоптери, при условията на чл. 60 на
Административнопроцесуалния кодекс. Предва�
рителното изпълнение може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Вър�
ховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
2351
93. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основа�
ние чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот № С200002-0910000041/6.02.2020 г. възлага на Красимир Петков с
адрес: Поморие, ул. Лазар Маджаров № 5, следната
недвижима вещ: поземлен имот с идентификатор
57491.510.20, съставляващ имот № 130023, мест�
ност Хонят, в землището на гр. Поморие с площ
7990 кв. м, трайно предназначение на територи�
ята: урбанизирана; начин на трайно ползване: за
стопански двор; граници: 57491.510.29, 57491.510.28,
57491.13.146, 57491.510.21, 57491.510.19, 57491.510.1,
57491.511.9, ведно с построената в имота сграда
с идентификатор 57491.510.20.1, представляваща
краварник – телчарник № 23, която се състои от
боксове за животни, улеи за доставка на храна и
вода, битови и работни помещения; брой етажи:
1, площ на сградата: 832 кв. м; предназначение:
селскостопанска сграда.
2222
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3. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професор по
п рофесиона л но на п ра влен ие: 1.1. Теори я и
управление на образованието (Управление на
образованието) – един за нуждите на ФП; 1.2.
Педагогика (Педагогика, анимация и образова�
ние) – един за нуждите на ФП; 3.1. Социология,
антропология и науки за културата (Теория и
история на културата. Устна история и култу�
рологични изследвания на паметта) – един за
нуждите на ФФ; 4.5. Математика (Вероятности
и статистика) – един за нуждите на ФМИ; 4.5.
Математика (Изследване на операциите) – един
за нуждите на ФМИ; 2.1. Филология (Японска
литература и култура) – един за нуждите на
ФКНФ; 4.4. Науки за земята (Биогеография и
география на почвите) – един за нуждите на ГГФ;
1.3. Педагогика на обучението по… (Физическо
възпитание и спорт – футбол) – един за нуждите
на ДС; доцент по професионално направление:
3.5. Обществени комуникации и информаци�
онни науки (Управление на медийно съдържа�
ние) – един за нуждите на ФЖМК с изискване
към кандидатите: минимум две години опит в
медиите и комуникациите; 3.7. Администрация
и управление (Управление, Организационно
поведение, Лидерство – на български и англий�
ски език) – един за нуждите на СФ; 3.6. Право
(Финансово и данъчно право) – един за нуждите
на СФ; 2.1. Филология (Литература на народите
от Европа, Америка, Азия, Африка и Австра�
лия – Новогръцка литература) – един за нуждите
на ФСлФ; 7.3. Фармация (Социална медицина и
организация на здравеопазването и фармация�
та) – един за нуждите на ФХФ; 4.2. Химически
науки (Неорганична химия) – един за нуждите
на ФХФ; 4.5. Математика (Геометрия) – един за
нуждите на ФМИ; 2.1. Филология (Приложно
езикознание – икономически немски и бизнес
комуникация) – един за нуждите на ФКНФ; 2.1.
Филология (Японска литература) – един за нуж�
дите на ФКНФ; главен асистент по професионал�
но направление: 3.5. Обществени комуникации
и информационни науки (Телевизия) – един за
нуждите на ФЖМК с изискване към кандидати�
те: минимум две години журналистически опит
в телевизия; 3.7. Администрация и управление
(Управление, Стратегическо управление, Между�
народен мениджмънт – на български и английски
език) – един за нуждите на СФ; 1.3. Педагогика
на обучението по… (Български език и литера�
тура в началните класове) – един за нуждите
на ФНОИ; 1.3. Педагогика на обучението по…
(Методика на обучението по физическо възпи�
тание и спорт и гимнастика) – един за нуждите
на ФНОИ; 1.2. Педагогика (Начална училищна
педагогика – педагогика на езика) – един за
нуждите на ФНОИ; 3.8. Икономика (Регионален
бизнес мениджмънт. Корпоративна отчетност и
сигурност) – един за нуждите на ГГФ; 1.3. Педа�
гогика на обучението по… (Физическо възпитание
и спорт – тенис на маса) – един за нуждите на
ДС, всички със срок за подаване на документи
2 месеца от обнародването в „Държавен вест�
ник“. Списъкът с необходимите документи е
определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане
на академични длъжности в СУ „Св. Климент
Охридски“. Документи се подават в ректората,
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информационен център, отдел „Човешки ресурси“,
стая № 2, София 1504, бул. Цар Освободител № 15,
тел. 02/986-11-83. Приемно време: от 15 до 17 ч.
2309
5. – Тех н и ческ и я т у н и верси т е т – Софи я,
обявява конкурс за Инженерно-педагогическия
факултет в Сливен за главен асистент по професи�
онално направление 5.4. Енергетика, специалност
„Теоретична топлотехника“ – един, за нуждите
на катедра „Механика, машиностроене и топло�
техника“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се подават в
отдел „Човешки ресурси“, тел. 044 667 323.
2303
488. – Медицинският университет – София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурси
за заемане на академични длъжности, както следва:
доцент в област на висше образование 7. Здравео�
пазване и спорт, професионално направление 7.2.
Дентална медицина, научна специалност „Детска
дентална медицина“, за нуждите на катедра „Детска
дентална медицина“ – един; главни асистенти: в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.2. Дентална
медицина, научна специалност „Детска дентална
медицина“, за нуждите на катедра „Детска дентална
медицина“ – един; в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт; професионално направ�
ление 7.2. Дентална медицина, научна специалност
„Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“,
за нуждите на катедра „Дентална, орална и ли�
цево-челюстна хирургия“ – един. Конкурсите са
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Прием на документи – в Деканата на
Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги
Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до
14 ч., тел. 02/952 22 10.
2304
206. – Националният институт по геофизика,
геодезия и география – БАН, София, обявява
конкурси за следните академични длъжности:
професор по професионално направление 4.4.
Науки за Земята, научна специалност „Физи�
ческа география, ландшафтознание и ГИС“, за
нуждите на департамент „География“ – един;
главен асистент по професионално направление
4.4. Науки за Земята, научна специалност „Кар�
тография и ГИС“, за нуждите на департамент
„География“ – двама, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Доку�
менти – в канцеларията на института – София
1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, тел. 02/979 3322.
2210
6. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН, София, обявява конкурси за заемане
на академичната длъжност главен асистент по:
05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изку�
ства (църковна утвар), област на висше образо�
вание 8. Изкуства, професионално направление
8.1. Теория на изкуствата – един за нуждите на
сектор „Изобразителни изкуства“, и 05.08.02.
Музикознание и музикално изкуство (музикална
естетика: музикални стилове и интерпретации),
област на висше образование 8. Изкуства, профе�
сионално направление 8.3. Музикално и танцово
изкуство – един за нуждите на сектор „Музика“,
и двата със срок 2 месеца от обнародване на
обявата в „Държавен вестник“. Документи се
подават в института, ул. Кракра № 21; справки
на тел. 02/944-24-14.
2273
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79. – Институтът по електроника „Акад. Емил
Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс за за�
емане на академична длъжност главен асистент
по професионално направление 4.1. Физически
науки, научна специалност „Физика на плазмата
и газовия разряд“ за нуждите на лаборатория
„Физика и техника на плазмата“ – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в канцеларията на ин�
ститута на адрес: София 1784, бул. Цариградско
шосе № 72, тел. 02/875-00-77.
2274
183. – Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за
заемане на академичната длъжност професор
по професионално направление 2.2. История и
археология, специалност „История на България“
(Нова българска история – социална политика,
институции, обществени организации), за нуждите
на секция „Нова българска история“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Условията за участие в конкурса са определени в
Правилника за условията и реда за придобиване
на научни степени и за заемане на академични
длъжности в Института за исторически изслед�
вания при БАН. Документи – в отдел „Човешки
ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шип�
ченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.:
0899 09 02 16; 02/870 8513.
2305
1 3. – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 52 по протокол № 8 от 6.02.2020 г. на Сто�
личния общински съвет е одобрен проект за
изменение на план за улична регулация между
о.т. 116а и о.т. 117 (ул. Кокиче) с цел откриване
на нова задънена улица от о.т. 117а (нова) до
о.т. 117б (нова), м. С. Иваняне, район „Банкя“, и
изменение на план за регулация и застрояване на
УПИ V-124 в обхвата на поземлен имот с иден�
тификатор 32216.2291.124 за образуване на нови
УПИ V-124 – „За ЖС“, и УПИ ХVІІ-124 – „За
ЖС“, кв. 20, м. С. Иваняне, район „Банк я“.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародва�
нето в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в
район „Банкя“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ в дирекция „Правно-нормативно,
информационно и финансово обслужване“ към
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
2275
16. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – ПРЗ на м. Волуяк –
гарата, кв. 113б, нов УПИ VІ-4 – „За безвредно
производство, офиси, складове, работилници,
общежития, автопарк и ТП“, ПИ с идентифи�
катор 12084.2757.4 по КККР на м. Волуяк; ПУР
от о.т. 7б до о.т. 528в, която осигурява връзка
между м. Волуяк – гарата, м. Република – 2, и
м. Квартали между Република и Толева махала;
план-схеми за мрежите и съоръженията на тех�
ническата инфраструктура по част ВиК и ТКП.
Проектът е изложен в район „Връбница“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за�
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интересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
район „Връбница“.
2276
98. – Община Аксаково на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 7.25 от
27.02.2020 г. на Общинския съвет – гр. Аксаково,
е одобрена план-схема към действащия регулаци�
онен план на гр. Аксаково за обект: „Сградно ка�
белно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ
ШК-5 пред УПИ XXV-2672, кв. 102, до ново ЕТ
пред УПИ XXVII-2672, кв. 102“, с териториален
обхват: улица между о.т. 180 – 181. Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4
от ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2233
99. – Община Аксаково на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 7.26 от
27.02.2020 г. на Общинския съвет – гр. Аксаково,
е одобрен подробен устройствен план – парцела�
рен план (ПУП – ПП) за обект: „Пътна връзка
за ПИ с идентификатор 32278.30.61 по КККР на
гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна“,
с териториален обхват, съгласно одобрената
със Заповед № РД-18-912 от 13.12.2017 г. на из�
пълнителния директор на АГКК кадастрална
карта за неурбанизираната територия, имот с
идентификатор 32278.30.171 – за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на община
Аксаково. Решението подлежи на обжалване съ�
гласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Общинския
съвет – гр. Аксаково, пред Административния
съд – Варна, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
2234
7. – Община гр. Брезово, област Пловдив,
на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
с Решение № 54 от 13.02.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Брезово, е одобрен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за трасе на външен водопровод от съществуващ
водопровод от уличната мрежа на гр. Брезово до
УПИ 012056 – за производствена дейност, иден�
тичен с ПИ 012140, местност Селското по КВС
на гр. Брезово, община Брезово, за захранване с
питейна вода на обект „Предприятие за обработка
на пера и площадка за компост“. Заинтересованите
лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Брезово пред Административния
съд – Пловдив.
2223
1. – Община Гоце Делчев на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на оптично кабелно захранване на прием�
но-предавателна станция SO 1616, поземлен имот
№ 050024, местност Горилата, ЕК АТТЕ 17395,
ТВ ретранслатор, гр. Гоце Делчев, община Гоце
Делчев“, преминаващо през имоти: улици с осови
точки 648-647-1089-1084-1084-1083-1082-1081-10761075; имот с идентификатор 17395.501.763, гр. Гоце
Делчев, община Гоце Делчев, НТП – за обект,
комплекс за здравеопазване; имот с идентифи�
катор 17395.49.184, землище на гр. Гоце Делчев,
община Гоце Делчев, НТП – за селскостопански,
горски, ведомствен път; имот с идентификатор
17395.50.22, местност Горила, землище на гр. Гоце
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Делчев, община Гоце Делчев, НТП – гори и храсти
в земеделска земя. Проектната документация се
намира в общинската администрация, гр. Гоце
Делчев, стая 101. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администра�
ция – гр. Гоце Делчев.
2308
25. – Община Пловдив на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 13 (п),
взето с протокол № 2 от 30.01.2020 г. на Общин�
ския съвет – гр. Пловдив, е одобрен проект за
подробен устройствен план – план за регулация на
Филипово, гр. Пловдив, с Правила и нормативи
за прилагане на плана и планове-схеми: Комуни�
кационно-транспортна схема и Трансформация на
собствеността, при граници: от север – южната
регулационна граница по плана на Северната
индустриална зона – гр. Пловдив, жп ареал и
нова улица IIIА клас Северна тангента по ТКС; от
изток – западната регулационна граница по плана
на Северната индустриална зона – гр. Пловдив,
улица II клас по ТКС – Пловдив; от юг – регула�
ционна граница по плана на Северно от панаирни
палати и бул. Дунав (IV клас по ТКС – Пловдив);
на запад – бул. Васил Априлов от бул. Дунав до
регулационната граница на СИЗ. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване чрез Общинския съвет – гр. Плов�
див, пред Административния съд – Пловдив, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“, като в посочения срок проектът е изло�
жен за запознаване в район „Северен“, сградата
на районната администрация, ул. Цар Борис III
Обединител № 22a, Пловдив.
2224
11. – Община Сухиндол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани
лица, че е изготвен проект за специализиран под�
робен устройствен план и регистър на засегнати
имоти: 70295.142; 70295.21.811; 70295.22.18; 70295.21;
70295.22.23; 70295.22.24; 70295.22.35; 70295.22.26;
70295.22.28; 70295.22.29; 70295.22.30; 70295.22.34;
70295.22.35; 70295.22.123; 70295.22.132; 70295.22.135;
70295.22.144; 70295.23.1; 70295.23.2; 70295.23.3;
70295.23.4; 70295.23.5; 70295.23.6; 70295.23.7;
70295.23.8; 70295.23.10; 70295.23.11; 70295.23.23;
70295.23.37; 70295.23.38; 70295.39; 70295.23.40;
70295.23.41; 70295.23.81; 70295.23.129; 70295.23.181,
от концесионната площ на находище „Станчова
могила“, участък „Северен“, землище гр. Сухин�
дол, община Сухиндол, област Велико Търново.
Проектът се намира в общинската администрация,
стая № 23. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Сухиндол в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2260
45. – Община Трън на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изме�
нение на ПУП – план за регулация на УПИ XI-59,
кв. 9, и улица с о.т. 41-42-43 по ПУП на с. Банкя,
община Трън. Проектната документация е на
разположение в стая № 18 на общинската адми�
нистрация – гр. Трън. Заинтересуваните страни
на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“

БРОЙ 21

ДЪРЖАВЕН

могат да се запознаят с проекта и да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация.
2262
30. – Община Харманли на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
на основание Решение № 95 от 12.02.2020 г., про�
токол № 6 на Общинския съвет – гр. Харманли,
са одобрени: 1. ПУП – ПЗ – план за застрояване
за изграждане на „Автоцентър“ в ПИ 175001,
м. Карамановия долап, землище на с. Рогозиново,
община Харманли; 2. ПУП – специализирана
план-схема за израждане на обект „Кабелна ли�
ния 1 kV до ПИ 175001, м. Карамановия долап,
землище на с. Рогозиново, община Харманли“;
3. ПУП – парцеларен план за изграждане на
трасе на обект „Кабелна линия 1 kV за външно
електрозахранване на „Автоцентър“ в ПИ 175001,
м. Карамановия долап, землище на с. Рогозино�
во, община Харманли“. Решението подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Харманли пред Админист
ративния съд – Хасково.
2261
8. – Община Хисаря на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ уведомява заинтересованите по чл. 131
от ЗУТ, че във връзка с Решение № 818, взето
с протокол № 84 от 29.08.2019 г. от Общинския
съвет – гр. Хисаря, Решение № 14, взето с про�
токол № 5 от 6.02.2020 г. от ЕСУТ при Община
Хисаря, е допуснат за съобщаване проект за
ПУП – парцеларен план на уличен водопровод
PE-HD ∅ 90 от съществуващ водопровод PE-HD
∅ 90 до обекти в УПИ 046004, 046005, за складова
дейност, УПИ 046018, 046019, за производствена
и складова дейност (предприятие за преработка
на плодове и зеленчуци), УПИ 046022, 046036,
за хотел, УПИ 046025, за жилищно застроява�
не, УПИ 046026, за жилищно застрояване, м.
Вранъкови исаци-02, ЕКАТТЕ 77270, землище
гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив,
преминаващо през поземлени имоти 77270.1.12
(стар номер 000580) и 77270.46.235 (стар номер
000235), общинска собственост, по кадастралната
карта на землище гр. Хисаря, съгласно линии в
тъмносиньо за трасето и пунктири в светлосиньо
за сервитута на приложения проект. Преписката
се намира в сградата на общинската администра�
ция – Хисаря, ет. 2, отдел „УТСТИ“, и може да
се разгледа всеки присъствен ден. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод�
ването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Хисаря.
2313
9. – Община Хисаря на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по
чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 818,
взето с протокол № 84 от 29.08.2019 г. от Об�
щинск и я съвет – гр. Хисаря, Решение № 15,
взето с протокол № 5 от 6.02.2020 г. от ЕСУТ
при Община Хисаря, е допуснат за съобщаване
проект за ПУП – парцеларен план на уличен
канал от съществуващ уличен канал до обекти в
УПИ 046004, 046005, за складова дейност, УПИ
046018, 046019, за производствена и складова
дейност (предприятие за преработка на плодове
и зеленчуци), УПИ 046022, 046036, за хотел, УПИ
046025, за жилищно застрояване, УПИ 046026, за
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жилищно застрояване, м. Вранъкови исаци-02,
ЕК АТТЕ 77270, землище гр. Хисаря, община
Хисаря, област Пловдив, преминаващо през
поземлени имоти 77270.1.12 (стар номер 000580)
и 77270.46.235 (стар номер 000235), общинска
собственост, по кадастралната карта на землище
гр. Хисаря, съгласно пунктири в тъмносиньо за
трасето и пунктири в светлосиньо за сервитута
на приложения проект. Преписката се намира в
сградата на общинската администрация – Хиса�
ря, ет. 2, отдел „УТСТИ“, и може да се разгледа
всеки присъствен ден. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската админи�
страция – Хисаря.
2314
10. – Община Хисаря на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по
чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 819,
взето с протокол № 84 от 29.08.2019 г. от Общин�
ския съвет – гр. Хисаря, Решение № 16, взето с
протокол № 5 от 6.02.2020 г. от ЕСУТ при Общи�
на Хисаря, е допуснат за съобщаване проект за
ПУП – парцеларен план на кабелна линия 20 kV
от нов ЖР стълб № 29А до обекти в УПИ 046004,
046005, за складова дейност, УПИ 046018, 046019,
за производствена и складова дейност (предпри�
ятие за преработка на плодове и зеленчуци),
УПИ 046022, 046036, за хотел, УПИ 046025, за
жилищно застрояване, УПИ 046026, за жилищно
застрояване, м. Вранъкови исаци-02, ЕКАТТЕ
77270, землище гр. Хисаря, община Хисаря, област
Пловдив, преминаващо през поземлени имоти
77270.1.12 (стар номер 000580), 77270.1.368 (стар
номер 001368) и 77270.46.235 (стар номер 000235),
общинска собственост, по кадастралната карта на
землище гр. Хисаря, съгласно линии в червено за
трасето и пунктири в светлосиньо за сервитута
на приложения проект. Преписката се намира в
сградата на общинската администрация – Хиса�
ря, ет. 2, отдел „УТСТИ“, и може да се разгледа
всеки присъствен ден. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската админи�
страция – Хисаря.
2315

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на ос�
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1, чл. 189,
ал. 1 и чл. 192 АПК съобщава, че по протест на
прокурор при Окръжна прокуратура – Благо�
евград, против Наредба № 9 за осигуряване на
противопожарния ред на територията на община
Гоце Делчев, приета с Решение № 246 по протокол
№ 17/29.12.2016 г. на Общинския съвет – гр. Гоце
Делчев, в Административния съд – Благоевград,
е образувано адм. дело № 168/2020 г., което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 10.04.2020 г. от 11,20 ч.
2216
Административният съд – Бургас, на осно�
вание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Админи�
стративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпила жалба от Иван Живков Киров с искане
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за отмяна на Заповед № РД-58 от 29.01.2020 г.
на изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури. По оспор�
ването е образувано адм.д. № 384/2020 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 16.04.2020 г. от 10,10 ч.
2287
Административният съд – Кюстендил, на ос�
нование чл. 181 по препратка от чл. 188 от АПК
обявява, че е депозиран протест на прокурор при
Кюстендилската окръжна прокуратура срещу
Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Кочериново
в частта на чл. 11, 40, чл. 46, ал. 1 и 3, чл. 52,
ал. 1, т. 2 и 4 и чл. 57а, ал. 13. Иска се отмяната
им като незаконосъобразни поради противоре�
чието им с нормативен акт от по-висока степен.
По протеста е образувано адм. д. № 89/2020 г. по
описа на Административния съд – Кюстендил. По
делото е насрочено открито съдебно заседание
на 22.04.2020 г. от 10 ч.
2255
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е постъпила жалба
на Фондация „Гринберг“, ЕИК 205966183, със
седалище и адрес на управление Пловдив 4000,
район „Централен“, ул. Райко Даскалов № 53,
ет. 1, офис 1, чрез адв. Иван Йорданов против
Наредбата за организацията, финансирането и
дейността на клубовете за пенсионери и лица с
увреждания на територията на община Панагю�
рище, приета с Решение № 432 от 21.11.2017 г. на
Общинския съвет – гр. Панагюрище. По жалбата
е образувано адм.д. № 284 по описа на Адми�
нистративния съд – Пазарджик, за 2020 г. и е
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 8.04.2020 г.
от 10,30 ч.
2256
Административният съд – Пазарджик, ХІ
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпила жал�
ба на Фондация „Гринберг“, ЕИК 205966183, със
седалище и адрес на управление Пловдив 4000,
район „Централен“, ул. Райко Даскалов № 53,
ет. 1, офис 1, чрез адв. Иван Йорданов против
Наредбата за издаване на карти за паркиране на
хора с увреждания, престой и паркиране на пре�
возни средства, управлявани или превозващи лица
с трайни увреждания, живеещи на територията
на община Белово. По оспорването е образувано
адм. д. № 297/2020 г. по описа на Администра�
тивния съд – Пазарджик, и е насрочено за о.с.з.
на 8.04.2020 г. в 10,30 ч.
2288
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Пазарджик, против Наредбата за
определяне на местните данъци на територията
на община Стрелча, приета с Решение № 40 от
28.02.2008 г. на Общинския съвет – гр. Стрелча.
По протеста е образувано адм. д. № 265 по опи
са на Административния съд – Пазарджик, за
2020 г., насрочено за разглеждане на 18.03.2020 г.
2289
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест на про�
курор при Окръжната прокуратура – Пазарджик,
подаден против Наредбата за пожарната безопас�
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ност на територията на община Сърница, приета
с Решение № 52 от 28.04.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Сърница. По протеста е образувано
адм. д. № 270 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2020 г.
2290
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при Окръжната прокуратура – Пазар�
джик, подаден против Наредбата по чл. 1, ал. 2
от ЗМДТ, приета с Решение № 24 от 14.02.2008 г.
на Общинския съвет – Велинград, впоследствие
допълвана и изменяна. По протеста е образувано
адм. д. № 208 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2020 г.
2291
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест на про�
курор при Окръжната прокуратура – Пазарджик,
подаден против Наредбата за условията и реда за
издаване на разрешителни за водовземане, водо
пренос/водоподаване по общински водопроводи за
минерална вода и учредяване сервитутни права и
право на прокарване на водопроводи за минерална
вода на територията на община Стрелча, приета
с Решение № 161 от 26.04.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стрелча. По протеста е образувано
адм. д. № 258 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2020 г.
2292
Административният съд – Плевен, на основа�
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Плевен, против разпо�
редбата на чл. 71, ал. 1 в частта „или сключен
договор с кмета на община Кнежа за извършване
на тези дейности“, на чл. 88, 90, 91, 92 и 93 от
Наредба № 24 за опазване на околната среда и
управление на отпадъците на територията на
община Кнежа, по който протест е образувано
адм. д. № 152/2020 г. по описа на Администра�
тивния съд – Плевен.
2218
Административният съд – Плевен, на осно�
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Плевен, срещу чл. 32, ал. 3, чл. 41,
ал. 2 и чл. 57г, ал. 2 от Наредба № 20 за определяне
размера на местните данъци на територията на об�
щина Искър, приета с Решение № 47 от 15.02.2008 г.
на ОбС – гр. Искър, последно изменена с Решение
№ 36 от 27.12.2019 г. на ОбС – гр. Искър, по който
е образувано адм. дело № 99/2020 г. по описа на
Административния съд – Плевен.
2257
Административният съд – София-град, IV
тричленен състав, на основание чл. 181, aл. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Мартин Ванев Попов от София срещу Наредбата
за организация на движението на територията на
Столичната община в частта є относно разпоред�
бите на чл. 19, ал. 1, чл. 58, чл. 118, т. 1 и 2, чл. 119
и 128 – само в частта им относно предвиденото
заплащане на „такса за отговорно пазене“, по което
е образувано адм. д. № 1194/2020 г., насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
3.04.2020 г. от 9,45 ч.
2219
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Административният съд – София област, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е образувано адм. д. 233/2020 г. по протест
на прокурор от Окръжна прокуратура – София,
против Наредбата за пожарна и аварийна без�
опасност на територията на община Челопеч,
приета с Решение № 336 по протокол № 44 от
28.02.2007 г. на Общинския съвет – с. Челопеч.
Делото е насрочено в открито съдебно заседание
на 13.05.2020 г. от 10 ч.
2311
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор в
Окръжната прокуратура – Стара Загора, с който
са оспорени като незаконосъобразни разпоред�
бите на чл. 15, 40, чл. 41, ал. 1, изр. последно
и ал. 5, 7 и 8 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Наредбата
за определяне размера на местните данъци на
територията на община Павел баня, по който е
образувано адм. д. № 74/2020 г. по описа на Ад�
министративния съд – Стара Загора, насрочено
за 9.04.2020 г. от 11,30 ч.
2220
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпила жалба от Фондация
„Гринберг“, Пловдив, с искане за отмяна на чл. 15
и чл. 43, ал. 2 от Наредба № 4 за реда за спиране,
престой и паркиране на ППС на територията на
община Казанлък, по което е образувано адм. д.
№ 138/2020 г. по описа на Административния
съд – Стара Загора, и е насрочено за 1.04.2020 г.
2294
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпила жалба от
Фондация „Гринберг“, Пловдив, с искане за
отмяна като незаконосъобразна на Наредбата
за организацията и дейността на клубовете за
пенсионерите и инвалидите в община Гурково,
по което е образувано адм. д. № 146/2020 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
и е насрочено за 1.04.2020 г.
2295
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор в
Окръжната прокуратура – Стара Загора, с който
са оспорени като незаконосъобразни разпоредбите
на чл. 11, ал. 2, чл. 40, ал. 2, чл. 41, ал. 2, 9 и 10,
чл. 45, ал. 5, изр. първо, чл. 52, ал. 1, т. 4 и чл. 64,
ал. 2 от Наредба № 10 за определяне размера на
местните данъци на територията на община Опан,
по което е образувано адм. д. № 103/2020 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 23.04.2020 г. от 11,30 ч.
2293
Ра йон н и я т с ъд – Паз ард ж и к , вр ъч ва на
Наталья Юрьевна Бутенко, с неизвестен адрес,
съобщение по чл. 131 от ГПК като ответница по
гр.д. № 4296/2019 г. с основание на иска чл. 49 от
СК, заведено от Димитър Константинов Димит
ров. В двуседмичен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ ответницата
да се яви в канцеларията на съда за получаване
на препис от исковата молба и приложенията
към нея за отговор по чл. 131 от ГПК, като в
противен случай на основание чл. 48, ал. 2 от
ГПК ще є бъде назначен особен представител.
2296
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Районният съд – Пирдоп, на основание чл. 48,
ал. 1 от ГПК съобщава на Хакан Юнлю, ЛНЧ
1003660228 – гражданин на Република Турция,
без регистриран постоянен и настоящ адрес на
територията на Република България, че в съда
има образувано гр.д. № 4/2020 г. по искова мол�
ба от Гергана Иванова Юнлю, ЕГН 8203027270,
адрес: гр. Пирдоп, община Пирдоп, ул. Цар Ос�
вободител № 57, бл. 56, вх. Б, ет. 4, ап. 7, срещу
Хакан Юнлю за развод по чл. 49, ал. 1 от СК.
Указва на Хакан Юнлю, че в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в деловодството на съда, за да получи
преписи от исковата молба и приложенията,
като при неявяване ще му бъде назначен особен
представител.
2297
Разградският районен съд призовава Абдел�
карим Мохамед Лафкал, с неизвестен адрес,
роден на 13.09.1974 г., гражданин на Кралство
Мароко, да се яви в съда на 23.04.2020 г. в 9 ч.
като ответник по гр.д. № 65/2020 г., заведено от
Нела Недкова Костадинова на основание чл. 49
от СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2258
Районният съд – Русе, VІ гр. състав, съоб�
щава на Василика Чепари Маринова, родена
на 9.12.1978 г., гражданка на Румъния, сега с
неизвестен адрес, че в двуседмичен срок от об�
народване на обявлението в „Държавен вестник“
следва да се яви в канцеларията на РсРС на ад�
рес: Русе, ул. Александровска № 57, в качеството
на ответник по гр.д. № 233/2020 г. по описа на
РсРС, за да получи препис от исковата молба и
приложените към нея писмени доказателства,
подадена от Калоян Йорданов Маринов от Русе,
ул. Босилеград № 1-Б, ет. 2. Ако в указания срок
ответницата не се яви, за да получи преписи от
исковата молба и приложенията или не посочи
съдебен адрес, делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2214
Районният съд – Русе, 1 гр. състав, призо�
вава Горан Джорджевич, с неизвестен адрес, да
се яви в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в деловодството на съда
за получаване на препис от исковата молба и
доказателствата за отговор по чл. 131 ГПК по
гр.д. № 5073/2020 г. на РС – Русе, заведено от
Драган Джорджевич и други, иск за издръжка,
в противен случай делото ще се гледа при усло�
вията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като му се назначи
особен представител.
2215
Софийският районен съд, ІІІ ГО, 144 със�
тав, съобщава, че на производство е ч.гр.д.
№ 6609/2020 г., образувано по заявление за изда�
ване на европейско удостоверение за наследство
по Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския
парламент и на Съвета, депозирано от заяви�
теля Стоян Димитров Храбов, като наследник
(братовчед) на Иван Петков Чернаев, роден на
12.04.1935 г. в гр. София, България, починал на
4.07.2019 г. в гр. Хаген, Република Германия, с
декларирана цел на ползване на удостоверение�
то – за установяване качеството на наследник в
Република Германия. Софийският районен съд
указва на бенефициерите възможността им в
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едноседмичен срок от обнародването в „Държа�
вен вестник“ да депозират по делото писмени
становища по искането.
2221
Софийският градски съд на основание чл. 17,
а л. 1, т. 8 от ЗПП вписва п ромени по ф.д.
№ 875/2012 г. на политическа партия „Народна
партия свобода и достойнство“, както следва:
Вписва Даниела Маринова Костадинова и Васил
Венциславов Новков за членове на Изпълнителния
политически съвет.
2265
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени във вече
вписани обстоятелства по ф.д. № 875/2012 г. на
политическа партия „Народна партия свобода и
достойнство“, както следва: Заличава Сузан Ваит
Зечири, Рейхан Ридван Вели и Али Али Хатип
като членове на Изпълнителния политически
съвет. Вписва Урал Мехмед Кязим, Али Хюсеин
Мехмедкяйе и Алиш Сали Хасан за членове на Из�
пълнителния политически съвет на политическа
партия „Народна партия свобода и достойнство“.
2266

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на обществено-полезна дейност „Световна шотокан карате-до
федерация – България“, София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 29 от устава
на сдружението и решение от 26.02.2020 г. свиква
редовно общо събрание на 22.04.2020 г. в 10 ч.
в София на адрес: район „Младост“, ж.к. Мла�
дост 3, бл. 352, вх. В, ет. 4, ап. 80, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишен доклад за
дейността на сдружението за 2019 г.; 2. приемане
на годишен финансов отчет на сдружението за
2019 г. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 32 от устава на сдружението при липса на
кворум общото събрание ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред, колкото и членове на сдружението да се явят.
2310
8. – Управителният съвет на Научно-техничес
кия съюз по текстил, облекло и кожи – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на 24.04.2020 г. в 10 ч. в Дома на науката
и техниката, София, ул. Г. С. Раковски № 108,
зала 105А, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС на НТС по ТОК за 2019 г.; 2. отчет на реви�
зионната комисия на НТС по ТОК за 2019 г.; 3.
утвърждаване на план-програма на сдружението
за 2020 г.; 4. утвърждаване на бюджет на сдру�
жението за 2020 г.
2316
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10. – Върховният читалищен съвет на сдружение „Съюз на народните читалища“ – София,
на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 9Б, ал. 1 от Закона за народните читалища
свиква на 28.04.2020 г. в 10 ч. в София, салона на
Открита сцена „Сълза и смях“, ул. Г. С. Раковски
№ 127, редовен XXXV конгрес на сдружение „Съюз
на народните читалища“ при следния дневен ред:
1. отчет на Върховния читалищен съвет на сдру�
жение „Съюз на народните читалища“ за периода
2017 – 2020 г.; 2. доклад на ревизионната комисия
на сдружение „Съюз на народните читалища“; 3.
избор на председател и на контролен орган на
сдружението; 4. промени в устава на сдружението;
5. други/разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ конгресът ще се проведе същия
ден един час по-късно и при същия дневен ред.
2277
3. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
на спортисти и туристи ветерани – Янтра 11“ –
Полски Тръмбеш, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 23 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 22.04.2020 г. в 10 ч. в помещение
„Кафе-аперитив“ в сградата на Община Полски
Тръмбеш – гр. Полски Тръмбеш, ул. Черно море
№ 4, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния финансов отчет и отчета за приходите
и разходите за 2017 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет и отчета за приходите и разходите
за 2018 г.; 3. приемане на нови членове.
2318
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Спортен клуб по пожароприложен
спорт – Сливен“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 28.04.2020 г. от 9,30 ч.
в заседателната зала на РСПБЗН – Сливен, на
адрес: ул. Георги Раковски № 22А, при дневен ред:
промяна на устава на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събрани�
ето ще се проведе на 28.04.2020 г. в 10,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканата
е поставена на мястото за обявления в сградата,
в която се намира управлението на сдружение�
то – Сливен, ул. Георги Раковски № 22А.
2268
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел СНЦ „Футболен клуб „Родопа – Рибново“ – с. Рибново, област Благоевград,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра�
ние на членовете на сдружението на 17.04.2020 г.
в 18 ч. на адрес: с. Рибново, ул. Първа № 55 (учи�
лището), при следния дневен ред: 1. актуализация
списъка на старите и приемане на нови членове;
2. приемане на нов устав; 3. избор на членове
на управителния съвет; 4. приемане на ГФО; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и ще
се проведе на същото място и при същия дневен
ред, колкото и членове да се явят.
2312
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