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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (обн., ДВ,
бр. 15 от 2013 г.; изм., бр. 14 от 2015 г., бр. 85
от 2017 г., бр. 62 и 77 от 2018 г. и бр. 17 от
2019 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 в текста преди т. 1 след думите
„целеви запаси“ се добавя „от една или повече“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Този закон се прилага за енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от
Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г.
относно статистиката за енергийния сектор
(OB, L 304/1 от 14 ноември 2008 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕО) № 1099/2008“, и
за тежките горива, освен ако са доставени
на територията на страната в промишлени
опаковки с нетно тегло до 1 кг.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думата „търговски“ се добавя
„и оперативни“;
б) в т. 3 думите „нефт, газов кондензат,
суровини за рафинериите, тежки горива и
нефтопродукти по чл. 2, ал. 1“ се заменят с
„енергийни продукти по приложение А, глава
3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки
горива“.
2. Алинеи 2 – 5 се изменят така:
„(2) Всички български и/или чуждестранни
физически и юридически лица, регистрирани като търговци, както и техните клонове,
които през предходната календарна година
са извършвали на територията на страната
дейности по внос и/или вътрешнообщност-

ни пристигания на енергийни продукти по
приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО)
№ 1099/2008 и на тежки горива, както и дейности по производство и възлагане на производство на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1
и на тежки горива, изготвят и представят в
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ ежегодно до 15 февруари
справка-декларация по образец за предходната
календарна година с информация за:
1. произведените и/или продадените за
потребление количества нефтопродукти по
чл. 2, ал. 1 и тежки горива;
2. количествата нефтопродукти по чл. 2,
ал. 1 и тежки горива, възложени за производство и/или преработка, както и за потребените
от тях и/или продадените за потребление;
3. количествата внесени, изнесени, доставени от вътрешнообщностни пристигания,
както и тези напуснали територията на страната като вътрешнообщностни изпращания
и/или предназначени за международни морски
бункерни доставки на енергийни продукти по
приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО)
№ 1099/2008 и на тежки горива;
4. наличните количества енергийни продук
ти по приложение А, глава 3.4 от Регламент
(ЕО) № 1099/2008 и тежки горива към 1 януари
и към 31 декември;
5. количествата нефтопродукти по чл. 2,
ал. 1 от внос и вътрешнообщностни пристигания, предназначени за запаси за извънредни
ситуации;
6. количествата нефтопродукти по чл. 2,
ал. 1 от внос и вътрешнообщностни пристигания, продадени на Министерството на
отбраната, Министерството на вътрешните
работи и Държавна агенция „Държавен резерв
и военновременни запаси“ и предназначени за
създаване и/или възстановяване на държавни
резерви, военновременни запаси, ведомствени
военновременни запаси, запаси за извънредни
ситуации и целеви запаси от горива.
(3) Агенция „Митници“ изготвя и представя в Държавна агенция „Държавен резерв
и военновременни запаси“ информация от
митнически документи, включително регистрирани електронни административни документи, относно енергийните продукти по
приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО)
№ 1099/2008 и тежките горива, попадащи в
обхвата на глава 27 и глава 29 от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз от
Регламент (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от
27 септември 2011 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на
Съвета относно тарифната и статистическа
номенклатура и Общата митническа тарифа
(ОВ, L 282/1 от 28 октомври 2011 г.), наричана
по-нататък „Комбинираната номенклатура“.
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Информацията включва данни относно опи
санието на енергийните продукти, тяхното
количество, държавата на изпращане и на получаване и се предоставя по кодове съобразно
Комбинираната номенклатура, както следва:
1. ежемесечно до 15-о число за предходния
календарен месец относно количествата осъществени внос и вътрешнообщностни пристигания на енергийни продукти по приложение
А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008
и тежки горива и за лицата, които са ги
осъществили;
2. ежегодно до 31 януари за предходната
календарна година относно количествата осъществени внос, износ, международни морски
бункерни доставки, вътрешнообщностни пристигания и вътрешнообщностни изпращания на
енергийни продукти по приложение А, глава
3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки
горива и за лицата, които са ги осъществили.
(4) Министерството на енергетиката изготвя
и представя на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“ ежемесечно до 15-о число информация за предходния
календарен месец за запасите от енергийни
продукти по видове и количества, които са
поддържани от енергийните предприятия по
реда на чл. 85, ал. 1 и чл. 128 от Закона за
енергетиката.
(5) Националният статистически институт
изготвя и представя на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“:
1. ежемесечно до 30-о число на текущия
месец информация относно докладваните на
Евростат данни по видове и количества запаси от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1,
включително търговски и оперативни запаси, създадени и поддържани на територията
на страната и извън нея; информацията се
отнася за месеца, предшестващ предходния
календарен месец;
2. ежегодно до 1 март на базата на статистическите данни, събирани и докладвани на
Евростат, информация за:
а) изчисления нетен внос и вътрешнообщностни пристигания на енергийните продукти
по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО)
№ 1099/2008 и на тежките горива в равно
стойност на нефт за предходната календарна
година;
б) използваната стойност за намаляване на
сумата от нетния внос на суров нефт, газов
кондензат и суровини за нефтените рафинерии,
която може да е:
аа) четири на сто, или
бб) средното производство на нафта, или
вв) действителното нетно потребление на
нафта;
в) изчисленото потребление по видове
нефтопродукти в равностойност на нефт за
предходната календарна година, като сума
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от агрегирания показател „брутни вътрешни
доставки“, определен в глава 3.2.2.11 от приложение В към Регламент (ЕО) № 1099/2008;
г) списък на производителите на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 на територията на страната
в съответствие със Закона за статистиката.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“ изготвя и представя
ежемесечно на:
1. Националния статистически институт
до 24-то число на текущия месец справка за
нивата на създадените и поддържани запаси,
както и за поддържаните оперативни запаси, за
целите на докладване на Евростат; справката
включва информация за видовете и количествата запаси, съхранявани на територията
на Република България към последния ден
на месеца, предшестващ предходния календарен месец, включително за сметка на други държави – членки на Европейския съюз,
както и за национални запаси, съхранявани
на територията на други държави – членки
на Европейския съюз;
2. Европейската комисия до 25-о число
на текущия месец статистическа справка за
количествата и вида целеви запаси, съхранявани на територията на Република България,
в случай че поддържа такива запаси; справката се изготвя по категории нефтопродукти
към последния ден на предходния календарен
месец, като в нея се посочват количеството и
броят дни среднодневно потребление, както
и информация за вида и количеството целеви запаси, съхранявани на територията на
страната в полза на други държави – членки
на Европейския съюз, и на съхраняваните на
тяхна територия целеви запаси на Република
България.“
2. Алинея 7 се отменя.
§ 4. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 7 се изменя така:
„7. установява и изчислява в равностойност
на нефт участието на всички български и/или
чуждестранни физически и юридически лица,
както и техните клонове, в среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни пристигания
на енергийните продукти по приложение А,
глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и
тежки горива, както и в среднодневното потребление на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1
на територията на страната през предходната
календарна година;“.
2. Създава се т. 7а:
„7а. изчислява в процент дела на участието
на всяко едно задължено лице спрямо общото
участие на всички задължени лица в среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни
пристигания или в среднодневното потребление за предходната календарна година;“.
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3. В т. 9 думата „октомври“ се заменя с
„декември“ и думите „30 април“ се заменят
с „1 юли“.
4. В т. 21 думите „нефт и нефтопродук
ти“ се заменят с „енергийни продукти по
приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО)
№ 1099/2008 и от тежки горива“.
§ 5. В чл. 8, ал. 2, т. 9 след думата „издава“
се добавя „разрешения за замяна или отказ
за издаване на разрешение за замяна“.
§ 6. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Запасите за извънредни ситуации, които се създават и поддържат от
задължените лица и от агенцията, се определят от председателя на агенцията ежегодно
до 30 април с разпореждания за общите и
индивидуалните нива на запасите по чл. 8,
ал. 2, т. 2 и 3. Нивата на запасите се определят въз основа на предоставените данни за
предходната календарна година по:
1. член 4, ал. 5, т. 2, букви „а“ и „б“ – за
изчисляване на равностойността в нефт на
среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни пристигания и в съответствие с чл. 14
и чл. 23, или
2. член 4, ал. 5, т. 2, буква „в“ – за изчисляване на равностойността в нефт на среднодневното потребление на територията на
страната и в съответствие с чл. 15 и 22.
(2) Общото количество запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти по чл. 2,
ал. 1 съответства най-малко на по-голямата
от двете величини: 90 дни среднодневен нетен внос и вътрешнообщностни пристигания,
от които 30 дни за агенцията, или 61 дни
среднодневно потребление на територията
на страната, от които 20 дни за агенцията.
(3) При определяне нивата на запасите
за извънредни ситуации се взема предвид и
информацията, получена по чл. 4, ал. 2, 3,
ал. 5, т. 2, ал. 6 и 7.
(4) Нивата на запасите за извънредни ситуации на всяко задължено лице се определят
пропорционално на участието му в общия
нетен внос и вътрешнообщностни пристигания или в общото вътрешно потребление
през предходната календарна година спрямо
общото участие на всички задължени лица.
В случай че лице по смисъла на чл. 4, ал. 2 не
предостави информация или предоставената
информация не съответства на информацията,
получена по чл. 4, ал. 3, ал. 5, т. 2, ал. 6 и 7,
председателят на агенцията уведомява лицето
с указание в 7-дневен срок от уведомяването
да подготви допълнителна информация и доказателства за извършване на проверка. Председателят на агенцията определя нивата на
запасите за извънредни ситуации в зависимост
от резултатите от проверката, а в случай че
тя не може да бъде осъществена – съобразно
данните по чл. 4, ал. 2, 3, ал. 5, т. 2, ал. 6 и 7.

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

(5) При изчисляване нивата на запасите
биогоривата и добавките се вземат предвид
само ако вече са смесени със съответните
нефтопродукти.
(6) На всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и неговите клонове,
което през предходната календарна година е
внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания на територията на страната газов кондензат и други въглеводороди,
се определят нива на запаси за извънредни
ситуации под формата на нефт.
(7) На всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и неговите клонове,
което през предходната календарна година
е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания и/или е реализирало
продажби от производство или възлагане на
производство на територията на страната
на газ пропан, газ бутан и/или техни смеси,
се определят нива на запаси за извънредни
ситуации под формата на газ пропан-бутан.
(8) На всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и неговите клонове,
което през предходната календарна година
е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигани я на територи ята на
страната нефтозаводски газ, етан и олефини
(включително пропилен), се определят нива на
запаси за извънредни ситуации под формата
на газ пропан-бутан.
(9) На всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и неговите клонове,
което през предходната календарна година е
внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания на територията на страната
авиационен бензин, минерален терпентин и
бензин със специална точка на кипене, ароматни съединения (бензол, толуол и ксилол),
се определят нива на запаси за извънредни ситуации под формата на автомобилни бензини.
(10) На всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и неговите клонове,
което през предходната календарна година е
внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания на територията на страната
гориво за реактивни двигатели от бензинов
тип или друг вид керосин, се определят нива
на запаси за извънредни ситуации под формата на гориво за реактивни двигатели от
керосинов тип.
(11) На всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и неговите клонове,
което през предходната календарна година е
внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания на територията на страната
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смазочни масла (в т.ч. базови масла), битум,
парафинови восъци, нефтен кокс, катран/
гудрон и сяра, се определят нива на запаси
за извънредни ситуации под формата на котелни горива.
(12) На всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и неговите клонове,
което през предходната календарна година
е внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания и/или е реализирало
продажби от производство или възлагане на
производство на територията на страната на
тежки горива, се определят нива на запаси
за извънредни ситуации под формата на котелни горива.
(13) На всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и неговите клонове,
което през предходната календарна година е
внасяло и/или доставяло от вътрешнообщностни пристигания на територията на страната суровини за рафинериите, се определят
нива на запаси за извънредни ситуации под
формата на нефт.“
§ 7. В чл. 13, ал. 3 думите „чл. 4, ал. 2 – 7“
се заменят с „чл. 4, ал. 5, т. 2, буква „в“.
§ 8. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Участието на лицата по смисъла
на чл. 4, ал. 2 в нетния внос и вътрешнообщностните пристигания се изчислява по видове енергийни продукти по приложение А,
глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и
тежки горива в равностойност на нефт съобразно осъществените от тях дейности през
предходната календарна година.
(2) Участието на лицата по смисъла на чл. 4,
ал. 2 в нетния внос и вътрешнообщностните
пристигания на енергийните продукти по
ал. 1 в равностойност на нефт се определя от
сумата на собствените количества, получени
на територията на страната през предходната
календарна година, от:
1. вноса на енергийните продукти по ал. 1,
намален с вноса на нафта;
2. вътрешнообщностните пристигания на
енергийните продукти по ал. 1, намалени с
вътрешнообщностните пристигания на нафта;
3. наличните към 1 януари енергийни
продукти по ал. 1, намалени с наличностите
на нафта към 1 януари.
(3) Полученото количество по ал. 2 се намалява със сумата на собствените количества
през предходната календарна година:
1. за осъществяването на международни
морски бункерни доставки на енергийните
продукти по ал. 1 за мореплавателни съдове,
напуснали територията на страната, намалени с количествата международни морски
бункерни доставки на нафта;
2. за осъществяването на износ и/или
вътрешнообщностни изпращания на енер-
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гийните продукти по ал. 1, намалени с количествата износ и/или вътрешнообщностни
изпращания на нафта;
3. наличните към 31 декември енергийни
продукти по ал. 1, намалени с наличностите
на нафта към 31 декември.
(4) Горивото в резервоарите на въздухоплавателни и пътни транспортни средства, които
напускат територията на страната, и доставките на реактивно гориво за международни
полети не се смятат за износ, вътрешнообщностни изпращания и бункерни доставки.
(5) Общото количество нефт, газов кондензат, суровини за рафинериите и други въглеводороди се намалява със стойността, получена
от Националния статистически институт по
чл. 4, ал. 5, т. 2, буква „б“.
(6) Равностойността в нефт на количествата нефтопродукти по ал. 1, с изключение на
нафта и изброените енергийни продукти по
ал. 5, се изчислява чрез умножаването им с
коефициент 1,065.“
§ 9. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Участието на лицата по смисъла
на чл. 4, ал. 2 в среднодневното потребление
на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и на тежки
горива на територията на страната се изчислява по видове и количества нефтопродукти
в равностойност на нефт съобразно осъществените от тях дейности през предходната
календарна година.
(2) Участието на лицата по смисъла на
чл. 4, ал. 2 в потреблението на нефтопродукт и
по чл. 2, ал. 1 и на тежки горива през пред
ходната календарна година се определя от
сумата на собствените количества:
1. продадени за потребление в резултат на
производство;
2. получени в резултат на договор за възлагане на производство и преработване, които
са използвани от възложителя за собствени
нужди и/или са продадени от него;
3. които са внесени при режим на внос с
цел потребление за собствени нужди и/или
за продажба;
4. получени от вътрешнообщностни пристигания с цел потребление за собствени нужди
и/или за продажба;
5. от внос, вътрешнообщностни пристигания и производство, налични към 1 януари
на предходната календарна година.
(3) Количествата по ал. 2 се намаляват със
сумата на собствените количества от внос,
вътрешнообщностни пристигания и производство през предходната календарна година:
1. доставени за Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия или за въоръжени сили на други държави – членки на Европейския съюз, или
на трети държави, или за международни организации, пребиваващи или преминаващи
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през територията на страната в съответствие
с Конституцията на Република България и
действащото законодателство;
2. за създаване, съхраняване и/или възстановяване на държавни резерви и военновременни запаси, създавани от агенцията, както
и на ведомствени военновременни запаси,
създавани от Министерството на отбраната
и Министерството на вътрешните работи;
3. за създаване, съхраняване и/или възстановяване на запаси за извънредни ситуации;
4. за създаване, съхраняване и/или възстановяване на целеви запаси от нефтопродукти;
5. за осъществяване на меж д у народни
морски бункерни доставки на нефтопродукти
за мореплавателни съдове, които напускат
територията на страната;
6. за износ и/или вътрешнообщностни
изпращания;
7. налични към 31 декември на предходната
календарна година.
(4) Горивото в резервоарите на въздухоплавателни и пътни транспортни средства, които
напускат територията на страната и доставките
на реактивно гориво за международни полети
не се смятат за износ, вътрешнообщностни
изпращания и бункерни доставки.
(5) Равностойността в нефт на нефтопродук
тите по чл. 2, ал. 1 и на тежките горива се
изчислява чрез умножаването на количествата
с коефициент 1,2.“
§ 10. В чл. 16 думите „31 март“ се заменят
с „30 юни“.
§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Задължените лица са длъжни ежегодно
до 1 юли да създадат определените им нива
на запаси за извънредни ситуации по видове
и количества в съответствие с определеното
им ниво по чл. 12, ал. 1.
(2) Задължените лица са длъжни да поддържат създадените от тях нива на запаси за
извънредни ситуации до 30 юни на следващата
календарна година.“
2. В ал. 3, т. 2 думите „ал. 4“ се заменят
с „ал. 5“.
§ 12. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 и 3 числото „30“ се заменя
с „50“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Общото делегирано количество по ал. 1,
т. 2 и/или 3 не може да надвишава 50 на сто
от индивидуално определените нива на запаси
за съответните категории нефтопродукти и
нефт на задълженото лице.“
3. Досегашните ал. 2, 3, 4, 5 и 6 стават
съответно ал. 3, 4, 5, 6 и 7.
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 1 и 5“ се заменят с „ал. 1 и 6“.
5. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
§ 13. В чл. 20, ал. 2 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
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§ 14. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Запаси за извънредни ситуации
може да се поддържат под формата на нефт
и/или нефтопродукти по чл. 2, ал. 1.
(2) Количествата запаси за извънредни
ситуации по ал. 1 се отчитат съгласно техния
действителен тонаж.
(3) Нивата на запасите за извънредни
ситуации от нефтопродукти по чл. 2, ал. 1,
определени въз основа на среднодневното
потребление, може да бъдат създавани и
съхранявани под формата на нефт единствено от производители и/или възложители на
производство, като сумарното количество
нефт трябва да бъде равно на количеството
запас от нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, чиято
замяна се иска. Замяната на нефтопродукти
в нефт може да се прилага за:
1. не повече от 50 на сто от количеството
на индивидуално определените запаси за извънредни ситуации от нефтопродуктите по
чл. 2, ал. 1, т. 1 – 3;
2. сто на сто от количеството на индивидуално определените запаси за извънредни ситуации от нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1, т. 4.
(4) В случай че задължено лице се е възползвало от замяната по ал. 3, то има право
на последваща замяна на вече създадените
нива на запаси за извънредни ситуации от нефт
под формата на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1,
т. 1 – 3, като сумарното количество нефтопродукти трябва да бъде равно на количеството
запас от нефт, чиято замяна се иска.
(5) Нивата на запасите за извънредни
ситуации от нефт, определени въз основа на
среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни пристигания, може до 100 на сто да
бъдат създавани и съхранявани под формата
на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 3, като
сумарното количество нефтопродукти трябва
да бъде равно на количеството запас от нефт,
чиято замяна се иска.
(6) В случай че задължено лице се е възползвало от замяната по ал. 5, то има право
на последваща замяна на вече създадените
нива на запаси за извънредни ситуации от
нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 3 под
формата на нефт, като сумарното количество
нефт трябва да бъде равно на количеството
запас от нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 3,
чиято замяна се иска.
(7) Задължените лица, на които са определени нива на запаси под формата на нефт, са
длъжни в първия работен ден, следващ деня
на влагането на индивидуално определените
им нива на запаси в складове, регистрирани
по реда на чл. 38, да представят в агенцията
производствена програма за преработване
на нефта в нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и
информация за сроковете за предоставянето
на нефтопродукти за ползване в случаите по
чл. 1, ал. 2. Задължените лица по изречение
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първо, които не са производители, представят
и копие на сключен договор с рафинерия за
преработване в нефтопродукти по чл. 2, ал. 1.
(8) Нивата на запасите за извънредни ситуации от газ пропан-бутан, определени въз
основа на нетния внос и вътрешнообщностни
пристигания или среднодневното потребление,
може до 100 на сто да се създават и съхраняват и под формата на автомобилни бензини
и/или гориво за дизелови двигатели, като
сумарното количество трябва да бъде равно
на количеството запас от газ пропан-бутан,
чиято замяна се иска.
(9) Нивата на запасите за извънредни ситуации от автомобилни бензини, определени въз
основа на нетния внос и вътрешнообщностни
пристигания или среднодневното потребление,
може до 50 на сто да се създават и съхраняват и под формата на гориво за дизелови
двигатели, като количеството трябва да бъде
равно на количеството запас от автомобилни
бензини, чиято замяна се иска.
(10) Нивата на запасите за извънредни
ситуации от гориво за дизелови двигатели,
определени въз основа на нетния внос и
вътрешнообщностни пристигания или среднодневното потребление, може до 50 на сто
да се създават и съхраняват и под формата
на автомобилни бензини, като количеството
трябва да бъде равно на количеството запас
от гориво за дизелови двигатели, чиято замяна се иска.
(11) Нивата на запасите за извънредни
ситуации от котелно гориво, определени въз
основа на нетния внос и вътрешнообщностни
пристигания или среднодневното потребление,
може до 100 на сто да се създават и съхраняват и под формата на газьоли, автомобилни
бензини и/или гориво за дизелови двигатели,
като количеството трябва да бъде равно на
количеството запас от котелно гориво, чиято
замяна се иска.
(12) Нивата на запасите за извънредни ситуации от газьоли, определени въз основа на
нетния внос и вътрешнообщностни пристигания или среднодневното потребление, може до
100 на сто да се създават и съхраняват и под
формата на котелно гориво, като количеството
трябва да бъде равно на количеството запас
от газьоли, чиято замяна се иска.
(13) Нивата на запасите за извънредни
ситуации от газьоли, определени въз основа
на нетния внос и вътрешнообщностни пристигания или среднодневното потребление, може
до 50 на сто да се създават и съхраняват и
под формата на гориво за дизелови двигатели,
като количеството трябва да бъде равно на
количеството запас от газьоли, чиято замяна
се иска.
(14) Задължените лица, които искат замяна по реда на ал. 3 – 6 и ал. 8 – 13, подават
в агенцията писмено искане не по-късно
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от 10 юни на текущата календарна година.
Мотивирано писмено искане може да бъде
подадено и след срока по изречение първо,
при наличие на обективни причини за това.
Искането съдържа най-малко информация
за вида и количеството запас, чиято замяна
се иска, формата под която ще се създава и
съхранява, както и за периода за замяна.
(15) Замяната по ал. 3 – 6 и ал. 8 – 13 се
разрешава в 7-дневен срок от постъпването
на искането по ал. 14 с разрешение за замяна на председателя на агенцията, в което се
определят видът, количеството и периодът, за
които се издава разрешението. Председателят
на агенцията издава мотивиран отказ за замяна, който подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалнния кодекс. До
окончателното произнасяне на съда задълженото лице е длъжно да поддържа запасите си
в съответствие с последните определени от
председателя на агенцията запаси.
(16) Промяна в разрешението за замяна по
ал. 15 се допуска въз основа на мотивирано
писмено искане от задълженото лице и се
извършва по реда на ал. 14.“
§ 15. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. (1) В случай на форсмажорни
обстоятелства и необходимост от избягване
или намаляване на риск от прекъсване на
производствения процес, водещ до нарушаване на ритмичността на доставките на нефт
и/или суровини за рафинериите, задължено
лице, което е и съхранител на запаси или
производител, може да извърши замяна по
чл. 21, ал. 3 – 6 и ал. 8 – 13 без разрешение
по чл. 21, ал. 15. Замяната е за срок до 10 календарни дни.
(2) В деня на извършване на замяната по
ал. 1 задълженото лице писмено уведомява
председателя на агенцията по електронен
път при условията и по реда на Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги за предприетите действия
и мотивите за тях. Към уведомлението се прилагат документи, доказващи форсмажорните
обстоятелства, и документи, удостоверяващи
създаването на запасите, които са предмет на
замяната – уведомление за влагане и уведомление за изтегляне по чл. 36, ал. 2, копие на
складов запис, документи, удостоверяващи
качеството на продукта, който ще се съхранява. При наличие на система за непрекъснат
контрол на наличностите в складовете за
съхранение на запаси, в които се извършва
замяната по ал. 1, задълженото лице е длъжно да предоставя ежедневно данни от тази
система за периода на замяната.
(3) Най-късно в деня, следващ изтичането
на срока за замяната по ал. 1, задълженото
лице привежда заменения запас в съответствие с последните му индивидуални нива
на запаси, определени от председателя на
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агенцията. Обстоятелството по изречение
първо се удостоверява пред председателя с
уведомление за влагане и уведомление за
изтегляне по чл. 36, ал. 2, копие на складов
запис и документи, удостоверяващи качеството на продукта.“
§ 16. В чл. 22 ал. 2 – 5 се изменят така:
„(2) Всяко лице, което е произвеждало
през предходната календарна година нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и тежки горива и
е реализирало крайните нефтопродукти на
националния пазар, е длъжно да създаде, да
съхранява, обновява и възстановява със свои
средства и за своя сметка запаси за извънредни ситуации в количество, пропорционално
на участието му спрямо общото участие на
всички задължени лица в общото потребление
на територията на страната през предходната
календарна година.
(3) Всяко лице, което е възлагало през пред
ходната календарна година производството и
преработването на нефтопродукти по чл. 2,
ал. 1 и тежки горива и ги е използвало за
собствени нужди, и/или е реализирало крайните нефтопродукти на националния пазар,
е длъжно да създаде, да съхранява, обновява
и възстановява със свои средства и за своя
сметка запаси за извънредни ситуации в количество, пропорционално на участието му
спрямо общото участие на всички задължени
лица в общото потребление на територията на
страната през предходната календарна година.
(4) Всяко лице, което е внасяло нефто
продукти по чл. 2, ал. 1 и тежки горива през
предходната календарна година, е длъжно да
създаде, да съхранява, обновява и възстановява
със свои средства и за своя сметка запаси за
извънредни ситуации в количество, пропорционално на участието му спрямо общото
участие на всички задължени лица в общото
потребление на територията на страната през
предходната календарна година.
(5) Всяко лице, което е осъществявало през
предходната календарна година вътрешнообщностни пристигания на нефтопродукти по
чл. 2, ал. 1 и тежки горива, е длъжно да създаде, да съхранява, обновява и възстановява
със свои средства и за своя сметка запаси за
извънредни ситуации в количество, пропорционално на участието му спрямо общото
участие на всички задължени лица в общото
потребление на територията на страната през
предходната календарна година.“
§ 17. В чл. 23 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Всяко лице, което е внасяло енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от
Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива
през предходната календарна година, е длъжно
да създаде, да съхранява, обновява и възстановява със свои средства и за своя сметка
запаси за извънредни ситуации в количество,
пропорционално на у частието му спрямо
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общото участие на всички задължени лица,
в общия нетен внос и вътрешнообщностни
пристигания на територията на страната през
предходната календарна година.
(3) Всяко лице, което е осъществявало
вътрешнообщностни пристигания на енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от
Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива
през предходната календарна година, е длъжно
да създаде, да съхранява, обновява и възстановява със свои средства и за своя сметка
запаси за извънредни ситуации в количество,
пропорционално на у частието му спрямо
общото участие на всички задължени лица,
в общия нетен внос и вътрешнообщностни
пристигания на територията на страната през
предходната календарна година.“
§ 18. В чл. 24 ал. 5 се изменя така:
„(5) Задължено лице, което преустанови
дейността си по производство, възлагане на
производство, внос и/или вътрешнообщностни пристигания на енергийни продукти по
приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО)
№ 1099/2008 и тежки горива, е длъжно да
съхранява определените му нива от запаси
до 30 юни на годината, следваща годината на
определянето им, както и нивата на запаси,
които се определят за следващия период на
съхранение въз основа на изчисленията за
годината на преустановяване на дейността му.“
§ 19. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Запасите по чл. 2 се съхраняват в
складове, регистрирани по реда на чл. 38,
или в складове, предоставени за управление
на агенцията, както и в съдови вместимости
на други държави – членки на Европейския
съюз, при условие че е отчетена физическата
им наличност и достъпност.
(2) Запасите по чл. 2 се застраховат за целия период на съхраняване, най-малко срещу
рисковете по раздел II, буква А, т. 8 (без риск
„ядрена енергия“) и т. 9 от приложение № 1
към Кодекса за застраховането. Договорът
за застраховка на запасите се сключва от задълженото лице или от съхранителя съгласно
уговореното с договора по чл. 31, ал. 1, или от
агенцията за собствени количества в складове,
които са є предоставени за управление, като
освен определеното по Кодекса за застраховането съдържание включва вида и количеството
на застрахования запас. Началото на периода
на застрахователно покритие не може да е
по-късно от датата на влагане на запасите
в складове, регистрирани по реда на чл. 38.
В случай че срокът на застрахователното
покритие изтича преди 30 юни на календарната година, следваща годината, в която е
определено нивото на запасите, задълженото
лице или съхранителят е длъжен да сключи
нов договор за застраховка не по-късно от 10
работни дни преди изтичането на срока на
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предходния договор и да представи в агенцията
заверено копие от него най-късно в първия
работен ден, следващ деня на застраховането, а за агенцията – съгласно сроковете є за
съхраняване.“
2. В ал. 5 думите „Съдовите вместимости в
петролните бази“ се заменят със „Складовете“.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Агенцията е длъжна да разполага с
документи, доказващи заплащането на акциза,
дължим по Закона за акцизите и данъчните
складове, за създадените от нея запаси по
чл. 2 в складове, които не са лицензирани
като данъчни.“
4. Създават се ал. 8 – 10:
„(8) При форсмажорни обстоятелства, които
не позволяват разтоварването на количествата нефт, намиращи се на борда на танкери,
в акваторията на Република България на
разтоварно пристанище (включително рейд
и пирс по смисъла на Закона за морските
пространства, вътрешните морски пътища
и пристанищата на Република България),
предназначени за преработка в рафинерия
на задължено лице и които може да доведат
до нарушаване на производствения процес,
тези количества нефт се смятат за запаси за
извънредни ситуации от същия вид и количество за срок до 5 календарни дни от деня на
настъпване на форсмажорните обстоятелства.
(9) При настъпване на обстоятелствата по
ал. 8 задълженото лице незабавно писмено
у ведом ява председател я на агенци ята по
електронен път при условията и по реда на
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги за предприетите
действия и мотивите за тях, както и за номера на склада и количеството нефт в него, за
което еквивалентното количество в танкера
ще се смята за запас за извънредни ситуации.
Към уведомлението се прилагат документи,
доказващи форсмажорните обстоятелства, и
документи, удостоверяващи вида, количеството и качеството на нефта на борда на танкера,
както и за извършен входящ митнически и
граничен контрол от съответните органи на
разтоварното пристанище.
(10) Най-късно в деня след изтичането на
срока по ал. 8 задълженото лице привежда
запасите си по вид, количество и място на
съхранение в съответствие с документите,
удостоверяващи създаването и съхраняването
им преди настъпването на форсмажорните
обстоятелства.“
§ 20. В чл. 35, ал. 7 и 12 думите „30 април“
се заменят с „30 юни“.
§ 21. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В т. 1 буква „а“ се изменя така:
„а) осъществявания от тях внос и вътрешнообщностни пристигания на енергийни продук
ти по приложение А, глава 3.4 от Регламент
(ЕО) № 1099/2008 и тежките горива;“.
2. Точки 2 и 3 се изменят така:
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„2. Агенция „Митници“ за количествата
енергийни продукти по приложение А, глава
3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки
горива, попадащи в обхвата на глава 27 и глава
29 от Комбинираната номенклатура, по кодове, постъпващи на територията на страната
от внос и вътрешнообщностни пристигания;
3. Националната агенция за приходите за
реализираните на националния пазар количества енергийни продукти по приложение А,
глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и
тежки горива.“
§ 22. В чл. 44, ал. 1 думите „нефт и нефто
продукти“ се заменят с „енергийни продукти
по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО)
№ 1099/2008 и тежки горива“.
§ 23. В чл. 53, ал. 1 думите „нефт и нефто
продукти по чл. 2, ал. 1“ се заменят с „енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от
Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива“.
§ 24. В чл. 56, ал. 4 думите „нефт и нефто
продукти“ се заменят с „енергийни продукти
по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО)
№ 1099/2008 и тежки горива“.
§ 25. Член 60 се изменя така:
„Чл. 60. (1) На задължено лице, което не
представи справка-декларация в срока по чл. 4,
ал. 1 или предостави невярна информация,
се налага имуществена санкция в размер на
1000 лв.
(2) На лице, което не представи справка-декларация в срока по чл. 4, ал. 2 или предостави
невярна информация в справка-декларацията,
се налага имуществена санкция от 2000 лв.“
§ 26. В чл. 61, ал. 1 думите „чл. 4, ал. 1“
се заличават.
§ 27. Член 62 се изменя така:
„Чл. 62. (1) На лице, което не изпълни
задължението по чл. 17, ал. 1, се налага имуществена санкция в размер на 500 лв. на тон
върху количествата несъздадени запаси.
(2) На лице, което не изпълни задължение
по чл. 17, ал. 2, чл. 24, ал. 4 – 6 или чл. 39,
ал. 3, се налага имуществена санкция в размер
на 500 лв. на тон върху количествата запаси,
предмет на нарушението.“
§ 28. В чл. 64, ал. 2 думите „ал. 1 и 5“ се
заменят с „ал. 1 и 6“.
§ 29. В чл. 68 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) На лице, което създава и поддържа
запаси, различни от определените му по чл. 8,
ал. 2, т. 3 или т. 9, се налага имуществена
санкция от 1000 до 5000 лв.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) На лице, което не изпълни задължение
по чл. 21а, ал. 2 или 3 в законоустановения
срок, се налага имуществена санкция в размер
на 2000 лв. Когато нарушението е извършено
повторно, се налага имуществена санкция в
размер на 6000 лв.“
§ 30. Създава се чл. 70а:
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„Чл. 70а. На лице, което не изпълни задължение по чл. 30, ал. 9 или 10, се налага
имуществена санкция от 500 лв. на тон върху
количествата запаси, предмет на нарушението.“
§ 31. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Параграф 1 се изменя така:
„§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Признаци за затрудняване на доставките“
са налице, когато в рамките на два последователни месеца се получи намаляване с 20 на
сто на общото ниво на доставките в страната
на енергийни продукти по приложение А,
глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 г. и
от тежки горива спрямо същия период през
предходната календарна година.
2. „Затрудняване на доставките“ е всяко
затруднение, дори временно, водещо до значително намаляване на доставките от енергийни
продукти по приложение А, глава 3.4 от Рег
ламент (ЕО) № 1099/2008 г. и тежки горива
или до съществено повишаване на цената им
на световния пазар, което може да причини
сериозни смущения в икономическата и стопанската дейност на страната и/или на друга
държава – членка на Европейския съюз.
3. „Значимо прекъсване на снабдяването“ е
съществено и внезапно намаляване на снабдяването с енергийни продукти по приложение А,
глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 г. и
тежки горива за Европейския съюз или за отделна държава – членка на Европейския съюз,
независимо дали това е довело до приемането
на решение от Международната агенция по
енергетика за отпускане на запаси за ползване.
4. „Кризи от местен характер“ са ситуации,
които може да доведат до съществено и внезапно намаляване и/или временно прекъсване
на снабдяването с енергийни продукти по
приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО)
№ 1099/2008 и тежки горива, породено от
извънредни събития на територията на страната, включително в резултат на временни
технологични и/или други затруднения, удовлетворяването на които няма да се отрази
съществено върху общото количество запаси
от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и
върху възстановяването на задължителния
им минимум. Кризите от местен характер не
включват ситуациите, произтичащи от промени в цените на енергийните продукти по
приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО)
№ 1099/2008 и тежки горива.
5. „Потребление на територията на страната“
са общите количества нефтопродукти по чл. 2,
ал. 1, доставени в границите на страната за
енергийна и друга употреба. Потреблението
включва доставките за промишлеността, транспорта, домакинствата и други битови нужди.
6. „Производител на нефтопродукти“ е
местно или чуж дестранно физическо или
юридическо лице, регистрирано като търговец,
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както и негови клонове, които са произвеждали
на територията на страната през предходната
календарна година тежки горива и нефтопродуктите, включени в чл. 2, ал. 1, и са използвали
за собствени нужди и/или са реализирали
нефтопродукти на националния пазар.
7. „Възложител на производство на нефто
продукти“ е местно или чуждестранно физичес
ко или юридическо лице, регистрирано като
търговец, както и негови клонове, които са
възлагали през предходната календарна година
производство и преработване на територията
на страната на тежки горива и нефтопродукти
по чл. 2, ал. 1 и са използвали за собствени
нужди и/или са реализирали нефтопродукти
на националния пазар.
8. „Вносител“ е местно или чуждестранно
физическо или юридическо лице, регистрирано
като търговец, както и негови клонове, които
са осъществявали внос на територията на
страната през предходната календарна година на енергийни продукти по приложение А,
глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и
тежки горива.
9. „Лице, осъществявало вътрешнообщностни пристигания“ е местно или чуждестранно
физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и негови клонове,
които са осъществявали вътрешнообщностни
пристигания на територията на страната през
предходната календарна година на енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от
Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива.
10. „Икономически оператор“ е лице, което
осъществява икономическа дейност с енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от
Регламент (ЕО) № 1099/2008 на територията
на друга държава – членка на Европейския
съюз, и е задължено и/или е оправомощено
да изпълнява функции по националното законодателство на съответната държава – членка,
въвела Директива на Съвета 2009/119/ЕО.
11. „Задъл жено лице“ е икономически
оператор, който създава, съхранява, обновява
и възстановява със свои средства и за своя
сметка запаси за извънредни ситуации от
нефт и нефтопродукти като част от общото
количество запаси за извънредни ситуации на
Република България.
12. „Съхранител“ е юридическо или физическо лице, което е регистрирало склад по
реда на чл. 38 на територията на страната
и/или има необходимата правоспособност
за осъществяване на съхраняване на нефт и
нефтопродукти в други държави – членки на
Европейския съюз.
13. „Добавка“ е химическо вещество, различно от въглеводород, което се добавя към
даден продукт с цел промяна и подобряване
на свойствата му и/или получаване на крайния продукт.
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14. „Биогорива“ са течни или газообразни
горива, използвани в транспорта и получени
от биомаса, като „биомаса“ е биоразградимата
част от продуктите, отпадъците и остатъчните
продукти от селското стопанство, включително веществата от растителен и животински
произход, горското стопанство и свързаните
с него сектори, както и биоразградимата част
от промишлените и битовите отпадъци.
15. „Вътрешнообщностни пристигания“ са
доставки на енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008
и на тежки горива, представляващи пристигания по смисъла на чл. 3, параграф 3 от
Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за
статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки,
и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3330/91
на Съвета, наричан по-нататък „Регламент
(ЕО) № 638/2004“.
16. „Вътрешнообщностни изпращания“ са
доставки на енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008
и на тежки горива, представляващи изпращания по смисъла на чл. 3, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 638/2004.
17. „Склад“ е всеки отделен стационарен
резервоар и прилежащите му инфраструктура
и съоръжения, предназначен за съхраняване
на нефт и нефтопродукти, без тръбопровод,
резервоар на въздухоплавателно, шосейно,
мореплавателно и речно транспортно средство,
пътна и железопътна цистерна и цистерна на
търговец на дребно (бензиностанция).
18. „Физическа достъпност“ са правила
за разполагане и транспортиране на запасите, с които се гарантира тяхното отпускане
за ползване или действителна доставка до
крайните потребители и пазари при условия
и в срокове, които водят до намаляване на
евентуални проблеми в снабдяването.
19. „Създаване на запаси от нефт и нефтопродукти“ е дейност по тяхното закупуване,
доставяне, приемане за съхраняване съгласно
изискванията на този закон или предоставяне
по договор за заем и/или договор за влог с
цел достигане на определеното ниво съгласно
чл. 17, ал. 1.
20. „Съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти“ е дейност по тяхното поддържане
в съответното количество и качество, при подходящи технологични условия и в състояние
на непрекъсната готовност за ползването им.
21. „Обновяване на запаси от нефт и нефтопродукти“ е дейност по замяна в съответното количество и качество на запаси преди
изтичането на срока за съхраняването им или
в изпълнение на изискванията на нормативни
актове и стандарти за качество, без да се нарушават определените нива, освен в случаите
по чл. 37, ал. 5.
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22. „Възстановяване на запаси от нефт и
нефтопродукти“ е дейност по тяхното закупуване, доставка, приемане за съхраняване
или предоставяне по договор за заем и/или
влог с цел достигане на определеното ниво
съгласно чл. 17, ал. 1 след тяхното ползване
по реда на чл. 46 – 51.
23. „Ползване на запаси от нефт и нефтопродукти“ е дейност на задължено лице,
съхранител или на агенцията, с която на
територията на страната се употребяват по
предназначение запаси от нефт и нефтопродукти, променяйки тяхното състояние, или
се извършва разпоредителна сделка с тях в
полза на трети лица.
24. „Търговски запаси“ са запаси от енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от
Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива,
съхранявани от задължените лица за гарантиране непрекъснатостта и ритмичността на
търговския процес, като тези запаси са отделни
от запасите за извънредни ситуации.
25. „Централна структура за управление
на запасите“ е орган или служба на държава – членка на Европейския съюз, на която
са предоставени правомощия за закупуване,
поддържане и/или продажба на запаси от
нефт и нефтопродукти, включително запаси
за извънредни ситуации и целеви запаси.
26. „Делегиране“ е действие на лице, имащо задължения за създаване и съхраняване
на запаси, с което то възлага на друго лице
съхраняване на част или на всичките запаси,
които са му били определени.
27. „Международни морски бункери“ са
бункерните доставки по приложение А, т. 2.1.5
от Регламент (ЕО) № 1099/2008.
28. „Среднодневен нетен внос и вътрешнообщностни пристигания“ са общите нетни
количества енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008
и тежки горива, доставени на територията
на страната.
29. „Тежко гориво“ е нефтопродукт, включен в подпозициите съгласно т. 2, буква „е“
от допълнителните забележки на глава 27 от
Комбинираната номенклатура.
30. „Предходна календарна година“ е календарната година, за която са използвани
данните за потреблението или за нетния
внос и вътрешнообщностните пристигания
на територията на страната и въз основа на
които са изчислени необходимите количества
запаси, които трябва да бъдат поддържани
или на действително наличните запаси към
даден момент.
31. „Повторно“ е нарушението, извършено
в едногодишен срок от влизането в сила на
наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение.
32. „Оперативни запаси“ са работни запаси
от нефт, суровини за рафинериите, тежки
горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, съх-
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ранявани от задължените лица за гарантиране
сигурността и нормалното функциониране на
основните им дейности, като тези запаси са
отделни от запасите за извънредни ситуации
и от търговските запаси.“
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. За целите на този закон се прилагат
и понятията по приложение А, глава 3.4 от
Регламент (ЕО) № 1099/2008.“
3. Параграф 2 се изменя така:
„§ 2. Този закон:
1. въвежда изискванията на Директива на
Съвета 2009/119/ЕО от 14 септември 2009 г. за
налагане на задължение на държавите членки
да поддържат минимални запаси от суров
нефт и/или нефтопродукти (ОВ, L 265/9 от
9 октомври 2009 г.) и Директива за изпълнение
(ЕС) 2018/1581 на Комисията от 19 октомври
2018 г. за изменение на Директива 2009/119/ЕО
на Съвета относно методите за изчисляване
на задълженията по отношение на запасите
(ОВ, L 263/57 от 22 октомври 2018 г.);
2. предвижда мерки по прилагането на
Регламент (ЕС) 2017/2010 на Комисията от
9 ноември 2017 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент
и на Съвета относно статистиката за енергийния сектор, по отношение на актуализациите
на годишната и месечната статистика за
енергийния сектор (OB, L 292/3 от 10 ноември 2017 г.).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 32. (1) Нивата на запаси за извънредни
ситуации, определени до 31 март 2020 г., се
поддържат до 30 юни 2021 г.
(2) Срокът на издадените разрешения за
съхраняване на запаси за извънредни ситуации в друга държава – членка на Европейския съюз, се удължава до 30 юни 2021 г.,
ако в срок до 16 април 2021 г. задължените
лица представят на агенцията съгласие по
чл. 18, ал. 4, т. 5 и анекс към договора по
чл. 18, ал. 5, т. 2 със срок не по-дълъг от
30 юни 2021 г.
(3) Срокът на издадените разрешения за
замяна се удължава до 30 юни 2021 г.
§ 33. В 6-месечен срок от влизането в сила
на този закон председателят на Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“ извършва промени в подзаконовите
нормативни актове по прилагането му.
§ 34. Методите за изчисляване на нивата на запаси за периода 2021 г. – 2022 г. се
публикуват в двумесечен срок от влизането
в сила на този закон.
§ 35. В Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
(обн., ДВ, бр. 62 от 2018 г.; изм., бр. 13, 17
и 83 от 2019 г. и бр. 9 и 28 от 2020 г.) в § 1,
т. 2 от допълнителните разпоредби думите
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„§ 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на
Закона за запасите от нефт и нефтопродук
ти“ се заменят с „приложение А, глава 3.4,
т. 3.4.1 от Регламент (ЕС) 2017/2010 на Комисията от 9 ноември 2017 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския
парламент и на Съвета относно статистиката за енергийния сектор, по отношение на
актуализациите на годишната и месечната
статистика за енергийния сектор (OB, L 292/3
от 10 ноември 2017 г.)“.
§ 36. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 21 май 2020 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3826

УКАЗ № 101
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за Държавна агенция „Разузнаване“, приет
от 44-то Народно събрание на 21 май 2020 г.
Издаден в София на 29 май 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
Държавна агенция „Разузнаване“ (обн., ДВ,
бр. 79 от 2015 г.; изм., бр. 105 от 2016 г., бр. 103
от 2017 г. и бр. 17 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително за хибридни атаки и за
асиметрични рискове и заплахи“.
2. В т. 12 след думите „поддържане на“ се
добавя „оперативен отчет и“.
3. В т. 13 след думата „съхраняване“ се
поставя запетая и думите „и вътрешноведомствен“ се заменят с „ползване и“.
4. В т. 14 думата „собствени“ се заличава.
5. Създава се нова т. 16:
„16. организиране и осъществяване на
собствени комуникации за разузнавателни
цели и за обмен на информация със свои
структури;“.
6. Досегашната т. 16 става т. 17.
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В т. 2 думата „разузнавателни“ се заменя
с „оперативно-разузнавателни“.
2. В т. 6 след думите „прикритието им“
се добавя „и отразяване на необходимите
промени в електронните бази данни“.
3. В т. 7 думите „от Агенцията, които изпълняват оперативно-разузнавателна дейност“
се заменят с „и лица, които сътрудничат на
Агенцията, изпълняващи оперативно-разузнавателна дейност, включително отразяване
на необходимите промени в електронните
бази данни“.
4. В т. 8 думата „собствена“ се заличава
и думата „оперативната“ се заменя с „оперативно-разузнавателната“.
§ 3. В чл. 16, ал. 1, т. 5 думите „Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество“.
§ 4. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „образование“ се
поставя запетая и думите „и стаж не по-малко
от 5 години в Агенцията“ се заменят с „опит в
областта на управлението и контрола и стаж
в Агенцията не по-малко от три години“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Служебното правоотношение на инспектора се прекратява:
1. по мотивирано предложение на председателя на Агенцията;
2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
3. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както
и при действия, които накърняват престижа
на Агенцията;
4. в случаите по чл. 101, ал. 1, т. 2 – 5, т. 7,
т. 8, букви „а“ – „г“, т. 9 и т. 11 – 13.“
§ 5. В чл. 26, ал. 3, т. 1 накрая се поставя
запетая и се добавя „включително провеждане
на разузнавателни операции“.
§ 6. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При изпълнение на дейности за нуждите на Агенцията, свързани с достъп до класифицирана информация – служебна тайна,
могат да се прилагат допълнителни мерки за
сигурност. Видът, условията и редът за прилагане на допълнителните мерки за сигурност
се определят с правилника за прилагане на
закона.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
след думите „предоставяне на информация“
се добавя „за списъчния є състав“ и се поставя запетая.
§ 7. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
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2. Създава се ал. 2:
„(2) След прекратяване на правоотношението служителите на Агенцията нямат право
по собствена инициатива, без изрично разрешение на председателя на Агенцията или
на оправомощено от него длъжностно лице,
да търсят и осъществяват контакти с лица,
станали им известни при или по повод изпълнение на оперативно-разузнавателна дейност,
за което подписват декларация.“
§ 8. В чл. 34, ал. 4, изречение второ, след
думата „служебното“ се добавя „или трудовото“.
§ 9. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думите „определени за осъществяване на общественополезна дейност“ и
запетаята преди тях се заличават.
2. Алинея 6 се отменя.
3. В ал. 7 думите „на държавния служител“
се заличават.
§ 10. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. отговарят на медицинските изисквания
за годност за държавна служба в Агенцията;“.
2. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Изключение от забраната по ал. 2 се
допуска, когато квалификацията, знанията,
уменията и опитът на лицето представляват
специфична експертиза за разузнавателната
дейност на Агенцията.
(4) Медицинските изисквания за годност по
ал. 1, т. 2 и изискванията за психологическа
пригодност по ал. 1, т. 5 се определят с акт
на председателя на Агенцията.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея:
а) в текста преди т. 1 думата „определя“
се заменя с „установява“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. медицинските експертни органи на други
болници при условия и по ред, определени от
ръководителя на съответното лечебно заведение и председателя на Агенцията.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Пригодността по ал. 1, т. 5 се установява при условия и по ред, определени с акт
на председателя на Агенцията.“
5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 7 и 8.
§ 11. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „декларация за несъвместимост, имотно състояние и доходи, конфликт
на интереси и членство в политическа партия“ се заменят с „декларации за несъвместимост и за имущество и интереси по чл. 35,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество“.
2. В ал. 2 думата „декларация“ се заменя с
„декларации по чл. 35, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
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3. В ал. 3 след думата „декларации“ се
добавя „по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество“.
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) А г ен ц и я та под д ърж а рег ис т ър за
служителите си с декларациите по ал. 1 и 2,
който не е публичен.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
§ 12. В чл. 55, ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „ако същото е по-високо“.
§ 13. В чл. 58, ал. 3, изречение трето думите „чл. 101, ал. 1, т. 5 или 8“ се заменят с
„чл. 101, ал. 1, т. 5 или 9“.
§ 14. В чл. 70 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Информацията за данъчното облагане, социалното и здравното осигуряване на
държавните служители и на служителите
по трудово правоотношение се предоставя
на компетентните органи при условия и по
ред, определени със съвместна инструкция
на председателя на Агенцията, изпълнителния директор на Националната агенция за
приходите и управителя на Националния
осигурителен институт.“
§ 15. В чл. 73, ал. 6, т. 2 накрая се поставя
запетая и се добавя „работещи на смени“.
§ 16. В чл. 74, ал. 5 накрая се поставя
запетая и се добавя „освен с разрешение на
председателя на Агенцията“.
§ 17. В чл. 75 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „болница „Лозенец“ се
заменят с „други болници“, думата „съответно“
се заличава и думите „директора на болница
„Лозенец“ се заменят с „ръководителя на
съответното лечебно заведение“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Държавните служители на прикритие
не се ползват с правата по ал. 3 и 4.“
§ 18. В чл. 86 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „досие“ се заменя с „дело“.
2. В ал. 3 думите „връчването є на“ се
заменят със „запознаването с нея от“.
§ 19. В чл. 88 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Дисциплинарните наказания, с изключение на уволнението, могат да бъдат
заличени предсрочно от органа по назначаването по предложение на непосредствения или
по-горестоящия ръководител, ако е изтекла
най-м алко една втора от срока на наложеното
наказание, считано от датата на запознаване
със заповедта за налагане на наказанието, и
държавният служител не е извършил други
нарушения на служебната дисциплина.
(4) Предсрочното заличаване се извършва
със заповед, която се предоставя на служителя
за запознаване и се прилага към служебното
му дело.“
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§ 20. В чл. 90 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. когато му бъде отнет или отказан достъп
до класифицирана информация, ако заеманата длъжност изисква такъв; в този случай
отстраняването се извършва със заповед на
председателя на Агенцията и продължава до
влизането в сила или отмяната на акта, с
който е отнет или отказан достъпът до класифицирана информация.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) При отмяна на акта, с който е отнет или отказан достъп до класифицирана
информация, служителят, който е временно
отстранен от длъжност, се възстановява и
му се заплаща възнаграждението за периода на отстраняването. Възстановяването
на длъжност и изплащането на дължимото
възнаграждение се извършват със заповед на
председателя на Агенцията.“
§ 21. В чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думата „преценка“ се заменя с
„инициатива“;
б) в т. 3 думата „преценка“ се заменя с
„инициатива“;
в) в т. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „установена при условията на чл. 44,
ал. 5“;
г) точка 5 се изменя така:
„5. по писмено искане на служителя;“
д) създава се нова т. 6:
„6. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; страната, към която е отправено
предложението, е длъжна да вземе отношение
по него и да уведоми другата страна в 10-дневен срок; в случай че тя не направи това, се
смята, че предложението не е прието;“
е) досегашните т. 6 и 7 стават съответно
т. 7 и 8;
ж) досегашната т. 8 става т. 9 и в нея в
буква „д“ думите „заеманата длъжност на
прикритие“ се заменят със „задълженията,
възложени от Агенцията“;
з) създава се нова т. 10:
„10. при несъответствие с изискванията за
заемане на длъжността, ако служителят откаже да заеме друга предложена му длъжност
или ако няма подходяща незаета длъжност;“
и) досегашната т. 9 става т. 11;
й) досегашната т. 10 става т. 12 и в нея
думата „преценка“ се заменя с „инициатива“;
к) досегашната т. 11 става т. 13;
л) досегашната т. 12 става т. 14 и в нея
думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменят
със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество“;
м) досегашната т. 13 става т. 15.
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Служебното правоотношение на държавния служител може да бъде прекратено
по инициатива на председателя на Агенцията
срещу обезщетение в размер на не повече от
6-кратния размер на последното получено
месечно брутно възнаграждение. В случай че
служителят не приеме с писмено изявление
предложението в 10-дневен срок, се смята, че
то не е прието.“
3. В ал. 3 думите „ал. 1, т. 6 и т. 8, буква
„г“ се заменят с „ал. 1, т. 7 и т. 9, буква „г“.
4. В ал. 4 думата „работа“ се заменя със
„служба“.
§ 22. В чл. 103 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в изречение първо думите „чл. 101,
ал. 1, т. 2, 3, 6 и 8“ се заменят с „чл. 101, ал. 1,
т. 2, 3, 7 и 9“, а в изречение второ думата
„неизтеклия“ се заменя с „неспазения“.
2. В ал. 2 думите „чл. 101, ал. 1, т. 8, буква „в“, т. 9, 12 и 13“ се заменят с „чл. 101,
ал. 1, т. 9, буква „в“, т. 11, 14 и 15“.
§ 23. В чл. 105 думите „чл. 101, ал. 1, т. 1 – 5
и ал. 2, както и когато са осъдени на лишаване от свобода за умишлено престъпление
от общ характер“ се заменят с „чл. 101, ал. 1,
т. 1 – 7 и т. 9, буква „а“.
§ 24. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „При
невъзможност за запознаване на държавния
служител със заповедта препис от същата,
несъдържащ класифицирана информация, се
изпраща на постоянния му адрес с препоръчано писмо с обратна разписка.“
2. В ал. 2:
а) създава се нова т. 2:
„2. член 101, ал. 1, т. 6 – от датата, за която
страните са постигнали взаимно съгласие;“
б) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея думите „т. 11“ се заменят с „т. 13“;
в) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думите
„т. 13“ се заменят с „т. 15“;
г) досегашната т. 4 се отменя.
§ 25. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 думата „освобождаване“ се
заменя с „прекратяване на служебното правоотношение“.
2. В ал. 4 след думите „10 години“ се поставя запетая и се добавя „но не по-малко
от три години“.
3. В ал. 6 думите „чл. 101, ал. 1, т. 9 и 12“
се заменят с „чл. 101, ал. 1, т. 11 и 14“.
§ 26. В чл. 111, ал. 3 думите „чл. 44, ал. 3,
т. 1“ се заменят с „чл. 44, ал. 5, т. 1“.
Заключителни разпоредби
§ 27. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
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от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от
2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от
2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100
от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60,
77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81,
89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106,
109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107
от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102
от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62,
92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.;
попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53,
64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 12, 35,
83, 94 и 99 от 2019 г. и бр. 26 и 28 от 2020 г.)
в чл. 54б, ал. 3 думите „чл. 101, ал. 1, т. 5, 7
и 9“ се заменят с „чл. 101, ал. 1, т. 5, 8 и 11“.
§ 28. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от
2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35,
42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г.,
бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15,
30, 52, 65 и 71 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.,
бр. 14, 24 и 61 от 2015 г., бр. 15, 101, 103 и 105
от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 7, 27, 55, 56 и
88 от 2018 г. и бр. 7, 17, 94 и 99 от 2019 г.) се
създава чл. 125г:
„Чл. 125г. (1) Органите на агенцията могат да извършват проверки за установяване
самоличността на лице при:
1. задържане на лице по чл. 124б, ал. 1 и
чл. 125, ал. 1;
2. провеждане на интервю по чл. 125в, ал. 1;
3. предупреждаване на лица по чл. 128, ал. 1;
4. призоваване на граждани по чл. 128а,
ал. 1;
5. образуване на административнонаказателно производство.
(2) Установяването на самоличността се
извършва чрез представяне на документ за
самоличност на лицето, сведения на граждани
с установена самоличност, които познават
лицето, или по друг начин, годен за събиране
на достоверни данни.“
§ 29. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от
2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79,
92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61,
64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53,
97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от
2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98
и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.;
Решение № 1 на Конституционния съд от
2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54,
60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53
и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101
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и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от
2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2,
7, 17, 55, 59, 62, 77, 86 и 105 от 2018 г. и бр. 13,
17 и 60 от 2019 г.) в чл. 91, ал. 3 след думите
„Държавна агенция „Национална сигурност“
се поставя запетая и се добавя „структури на
Държавна агенция „Разузнаване“, определени
от председателя на агенцията, структури на
служба „Военна информация“, определени от
директора на службата“.
§ 30. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35,
37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.;
изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27
и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44
и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от
2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от
2015 г.; Решение № 2 на Конституционния
съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24,
29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от
2016 г., бр. 58, 85 и 101 от 2017 г., бр. 7, 21, 28,
77 и 94 от 2018 г., бр. 17, 47, 74, 94 и 100 от
2019 г. и бр. 28 от 2020 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 251г:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Достъпът до данните по чл. 251б, ал. 1
за предотвратяване, разкриване и разследване
на престъпления по чл. 108а, ал. 1 – 4, ал. 6
и 7, чл. 109, ал. 3, чл. 110, ал. 1, предложение
шесто, чл. 110, ал. 2 от Наказателния кодекс
се осъществява след разрешение от председателя на Специализирания наказателен съд
или от оправомощен от него съдия, за което
се издава разпореждане за предоставяне на
достъп до данните.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
след думите „Разрешението по ал. 1“ се добавя „и 2“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
накрая се поставя запетая и се добавя „а в
случаите по ал. 2 – от председателя на Апелативния специализиран наказателен съд“;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „Алинея 3“ се заменят с „Алинея 4“;
д) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в
текста преди т. 1 думите „ал. 1 и 3“ се заменят
с „ал. 1, 2 и 4“;
е) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
след думата „съдилища“ се добавя „и в Специализирания наказателен съд“;
ж) досегашната ал. 7 става ал. 8.
2. В чл. 251г1, ал. 3, 4 и 5 думите „чл. 251г,
ал. 1 или 3“ се заменят с „чл. 251г, ал. 1, 2
или 4“.
3. В чл. 251д навсякъде думите „чл. 251г,
ал. 1“ се заменят с „чл. 251г, ал. 1 и 2“.
4. В чл. 251е:
а) в ал. 2 думите „чл. 251г, ал. 1“ се заменят с „чл. 251г, ал. 1 и 2“, а думите „чл. 251г,
ал. 5“ се заменят с „чл. 251г, ал. 6“;
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б) в ал. 3 думите „чл. 251г, ал. 5“ се заменят
с „чл. 251г, ал. 6“.
5. В чл. 251ж, ал. 2 и 3 думите „чл. 251г,
ал. 6“ се заменят с „чл. 251г, ал. 7“.
6. В чл. 261а, ал. 4, т. 1 думите „чл. 251г,
ал. 7“ се заменят с „чл. 251г, ал. 8“.
7. В чл. 261б, ал. 6 думите „чл. 251г, ал. 7“
се заменят с „чл. 251г, ал. 8“.
§ 31. В Закона за противодействие на тероризма (ДВ, бр. 103 от 2016 г.) се създава чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) Създава се междуведомствено
контратерористично звено, разположено в
Държавна агенция „Разузнаване“.
(2) В състава на контратерористичното звено се включват представители, определени от
ръководителите на ДАНС, Държавна агенция
„Разузнаване“, служба „Военна информация“
към министъра на отбраната, МВР, Агенция
„Митници“ и главния прокурор.
(3) Контратерористичното звено подпомага
взаимодействието и осигурява постоянния
обмен на информаци ята меж ду органите
и структурите по ал. 2 при осъществяване
на превантивните и оперативните дейности
съобразно възложените им с този и други
нормативни актове функции.
(4) Редът и организацията за осъществяване на дейностите по ал. 3 се определят със
съвместна инструкция на ръководителите на
органите по ал. 2 и главния прокурор.“
§ 32. Инструкцията по чл. 70, ал. 2 се издава в едномесечен срок от влизането в сила
на този закон.
§ 33. Инструкцията по чл. 8а, ал. 4 от
Закона за противодействие на тероризма се
издава в срок до два месеца от влизането в
сила на този закон.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 21 май 2020 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3827

УКАЗ № 102
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за управление на агрохранителната
верига, приет от 44-то Народно събрание на
21 май 2020 г.
Издаден в София на 29 май 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

ЗАКОН

за управление на агрохранителната верига
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда:
1. органите, осъществяващи държавната
политика, официалния контрол и други официални дейности по агрохранителната верига;
2. органите, осъществяващи оценка на
риска по агрохранителната верига и обмен
на информация за риска по агрохранителната
верига;
3. общите изисквания при осъществяване
на официален контрол и други официални
дейности по агрохранителната верига на територията на Република България;
4. специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол и други официални дейности върху храните на територията
на Република България;
5. условията и реда за:
а) разработване и изпълнение на Многогодишен национален план за контрол (МНПК);
б) вземане на проби, определяне на лаборатории за целите на официалния контрол
и на национални референтни лаборатории;
6. координацията и взаимодействието на
органите на официалния контрол по агро
хранителната верига с други органи;
7. осъществяването на административна
помощ и сътрудничество в областта на агрохранителната верига между компетентните
органи на Република България, другите държави членки, Европейската комисия и другите
институции на Европейския съюз;
8. използването на територията на Република България на системата за управление на
информацията относно официалния контрол
(IМSOC) съгласно Регламент за изпълнение
(ЕС) 2019/1715 на Комисията от 30 септември
2019 г. за определяне на правила за функцио
нирането на системата за управление на
информацията относно официалния контрол
и нейните компоненти (ОВ, L 261/37 от 14 октомври 2019 г.);
9. мерките при управление на кризи и
извънредни ситуации по агрохранителната
верига;
10. финансирането на дейности, свързани
с официалния контрол и други официални
дейности по агрохранителната верига.
Г л а в а

в т о р а

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ ПО АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА
Раздел І
Органи, осъществяващи държавната политика по агрохранителната верига
Чл. 2. (1) Министърът на земеделието, храните и горите, министърът на здравеопазването и министърът на икономиката провеждат
държавната политика по агрохранителната
верига.
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(2) Министърът на околната среда и водите
и министърът на земеделието, храните и горите
провеждат държавната политика в областта на
генетично модифицирани организми (ГМО) по
Закона за генетично модифицирани организми и координират дейността на контролните
органи, свързани с прилагането на закона.
Чл. 3. Министърът на земеделието, храните
и горите провежда държавната политика по
отношение на:
1. здравето на растенията;
2. здравето на су хоземните и водните
животни – отглеждани или диви, както и на
ембрионите и зародишните продукти;
3. хуманното отношение към животните;
4. ветеринарномедицинските продукти и
употребата на ин-витро диагностични ветеринарномедицински средства;
5. фуражите;
6. безопасността, защитата на здравето и
интересите на потребителите при производството, дистрибуцията и пускането на пазара
на храни, с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води,
етиловия алкохол, дестилатите от земеделски
произход и спиртните напитки;
7. страничните животински продукти и
производните продукти, непредназначени за
консумация от човека;
8. генетично модифицираните храни и
фуражи, с изключение на освобождаването
на ГМО в околната среда;
9. лабораториите в системата на Министерството на земеделието, храните и горите,
в които се извършват анализи, изпитвания и
диагностика на елементи на агрохранителната верига;
10. зоонозите;
11. растителния репродуктивен материал
и генетичните ресурси в растениевъдството;
12. генетичните ресурси в животновъдството и развъдната дейност с тях;
13. остатъците от ветеринарномедицинските продукти;
14. продуктите за растителна защита, торовете, подобрителите на почва и почвените
субстрати;
15. пушилните кондензанти, първичните
катранови фракции и пушилните ароматизанти;
16. лозаро-винарския сектор;
17. биологичното производство и етикетирането на биологични продукти;
18. производството и етикетирането на
храни и продукти със защитени наименования
за произход, защитени географски указания и
на храни с традиционно специфичен характер
и използването на незадължителния термин
за качество „планински продукт“.
Чл. 4. Министърът на здравеопазването
провежда държавната политика по отношение на:
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1. безопасността, защитата на здравето и
интересите на потребителите при производството, дистрибуцията и пускането на пазара
на бутилирани натурални минерални, изворни
и трапезни води;
2. предотвратяване разпространението на
инфекции, предавани на хора, чрез храни и
води;
3. здравните претенции по смисъла на чл. 2,
параграф 2, т. 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006
на Европейския парламент и на Съвета от
20 декември 2006 г. относно хранителни и
здравни претенции за храните;
4. лабораториите в системата на Министерството на здравеопазването, в които се
извършват анализи, изпитвания и диагностика
на елементи на агрохранителната верига.
Чл. 5. Министърът на икономиката провежда държавната политика по отношение на
безопасността и качеството при производството на спиртни напитки, на етилов алкохол и
на дестилати от земеделски произход.
Чл. 6. Министърът на земеделието, храните
и горите и министърът на здравеопазването
съвместно провеждат държавната политика
по отношение на:
1. безопасността и защитата на здравето и
интересите на потребителите при производството, преработката и пускането на пазара на:
а) нови храни;
б) храни, обработени с йонизиращо лъчение;
в) храни, предназначени за кърмачета и
малки деца, храни за специални медицински
цели, заместители на целодневния хранителен
прием за регулиране на телесното тегло и храни, в които са вложени витамини, минерали
и някои други вещества;
2. предоставянето на информация за храните;
3. добавките, ензимите и ароматизантите
в храни;
4. замърсителите в храни;
5. остатъците от пестициди в храни;
6. материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;
7. оценката на риска за здравето на човека
или животните;
8. националните, утвърдените или браншовите стандарти за храни;
9. хранителните добавки;
10. храните, предназначени за употреба при
интензивно мускулно натоварване.
Раздел ІІ
Органи, осъществяващи официален контрол
и други официални дейности
Чл. 7. (1) Компетентни органи по смисъла на чл. 4 от Регламент (EС) 2017/625 на
Европейския парламент и на Съвета от 15
март 2017 г. относно официалния контрол и
другите официални дейности, извършвани с
цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фура-
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жите, правилата относно здравеопазването
на животните и хуманното отношение към
тях, здравето на растенията и продуктите за
растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005,
(EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС)
№ 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429
и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент
и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и
(EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви
98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/
EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО)
№ 882/2004 на Европейския парламент и на
Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО,
90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО
и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО
на Съвета (ОВ, L 95/1 от 7 април 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (EС) 2017/625“,
осъществяващи официален контрол и други
официални дейности, са:
1. Министерството на икономиката;
2. Министерството на околната среда и
водите;
3. Комисията за защита на потребителите;
4. Българската агенция по безопасност на
храните (БАБХ);
5. регионалните здравни инспекции;
6. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол;
7. Изпълнителната агенция по селекция и
репродукция в животновъдството;
8. Изпълнителната агенция по лозата и
виното.
(2) Официалният контрол по ал. 1 в структурите на Министерството на вътрешните
работи, Министерството на правосъдието и
Министерството на отбраната се делегира
от ръководителите на компетентните органи
по ал. 1 на специализирани за целта звена.
Служителите от тези звена отговарят на изискванията на чл. 5, параграф 4 от Регламент
(EС) 2017/625.
Чл. 8. (1) Министрите по чл. 2 и ръководителите на съответните ведомства по чл. 7,
ал. 1, т. 3 – 8 могат да делегират изпълнението
на дейности, свързани с официалния контрол,
на един или повече органи с делегирани
правомощия или на физически лица, които
отговарят на условията на чл. 29, параграф 1,
буква „б“, съответно на чл. 30, параграф 1,
буква „б“ от Регламент (EС) 2017/625.
(2) Делегирането се извършва със заповед
или договор при спазване на чл. 28 – 33 от
Регламент (EС) 2017/625. В заповедта или
договора се посочват и задълженията на
органите с делегирани правомощия или на
физическите лица по ал. 1, както и начинът
на финансиране на делегираните дейности.
(3) При делегиране по ал. 1 съответният
министър или ръководител на ведомство
писмено уведомява Европейската комисия.
В уведомлението се посочват дейностите,
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които се делегират, органите с делегирани
правомощия или физическите лица, на които е делегирано изпълнението на дейности,
свързани с официалния контрол.
Чл. 9. (1) Контрол върху изпълнението на
делегираните дейности, свързани с официалния контрол, както и за спазване на чл. 29 – 32
от Регламент (EС) 2017/625 се осъществява
от съответния министър по чл. 2 или ръководител на съответното ведомство по чл. 7,
ал. 1, т. 3 – 8.
(2) Когато се делегира изпълнението на
дейности по чл. 1, параграф 2, буква „и“ от
Регламент (EС) 2017/625 на един или повече
органи с делегирани правомощия, съответният министър или ръководител по ал. 1 със
заповед или чрез договор определя орган за
тяхното одобряване и надзор.
(3) Съответният министър или ръководител по ал. 1 може да оттегли делегирането
на изпълнението на дейности, свързани с
официалния контрол, при условията на чл. 33
от Регламент (EС) 2017/625 и при други условия, определени в заповедта или договора
по чл. 8, ал. 2.
Чл. 10. Българската агенция по безопасност на храните осъществява официа лен
контрол по реда на този закон и на чл. 3,
ал. 1 и 2 от Закона за Българската агенция
по безопасност на храните, чл. 28, ал. 1 и 2
от Закона за храните, чл. 4, ал. 1 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност, чл. 34,
ал. 1 – 3 и чл. 34а от Закона за фуражите,
чл. 109, ал. 1 от Закона за генетично модифицирани организми, чл. 19 от Закона за
животновъдството, чл. 48, ал. 1 от Закона за
пчеларството, чл. 3, ал. 1 от Закона за защита
на растенията, чл. 59 от Закона за защита на
животните, чл. 6, ал. 7 и чл. 46г от Закона за
рибарството и аквакултурите, чл. 25а, ал. 1 от
Закона за прилагане на Общата организация
на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и подзаконовите нормативни
актове по прилагането им.
Чл. 11. Регионалните здравни инспекции
осъществяват официален контрол по реда
на този закон и на чл. 28, ал. 3 от Закона за
храните, чл. 10, ал. 1 от Закона за здравето
и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.
Чл. 12. Министерството на околната среда
и водите чрез регионалните инспекции по
околната среда и водите осъществява контрол
върху освобождаването на ГМО в околната
среда по реда на този закон, на чл. 108, ал. 1
от Закона за генетично модифицирани организми и подзаконовите нормативни актове
по прилагането им.
Чл. 13. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол осъществява официален контрол по реда на този закон
и на чл. 4 от Закона за посевния и посадъчния
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материал, чл. 109, ал. 1 от Закона за генетично
модифицирани организми и подзаконовите
нормативни актове по прилагането им.
Чл. 14. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството
осъществява официален контрол по реда на
този закон и на чл. 3б, ал. 1 от Закона за
животновъдството, чл. 109, ал. 1 от Закона за
генетично модифицирани организми, Закона
за пчеларството и подзаконовите нормативни
актове по прилагането им.
Чл. 15. Изпълнителната агенция по лозата
и виното осъществява официален контрол по
реда на този закон и на чл. 2, ал. 3 и чл. 182,
ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки, чл. 25в от Закона за прилагане на Общата
организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, чл. 109, ал. 1 от
Закона за генетично модифицирани организми и подзаконовите нормативни актове по
прилагането им.
Чл. 16. Министерството на икономиката
и Комисията за защита на потребителите
осъществяват официален контрол по реда на
този закон и на чл. 111 от Закона за генетично
модифицирани организми, чл. 187 и съответно чл. 193 от Закона за виното и спиртните
напитки и подзаконовите нормативни актове
по прилагането им.
Чл. 17. (1) Компетентните органи, контролните органи за биологичното производство и
органите с делегирани правомощия организират обучение на служителите, които извършват официален контрол и други официални
дейности в областите по чл. 1, параграф 2 от
Регламент (EС) 2017/625.
(2) Обучението се провежда от висши училища, центрове за професионално обучение и от
съответните ведомства по чл. 7, включително
когато техни служители са преминали курс на
обучение за съответната дейност. На лицата,
преминали обучението, се издава документ.
(3) Програмите за обучение се одобряват от
съответния министър по чл. 2 или ръководител на ведомство по чл. 7 след съгласуване с
Центъра за оценка на риска по хранителната
верига.
Раздел ІІІ
Органи, осъществяващи оценка на риска по
агрохранителната верига и обмен на информация за риска по агрохранителната верига
Чл. 18. Оценката на риска по агрохранителната верига се извършва от Центъра за
оценка на риска по хранителната верига по
реда на Закона за Центъра за оценка на риска
по хранителната верига.
Чл. 19. (1) Министерството на земеделието,
храните и горите:
1. координира дейностите за обмен на
информация за риска по чл. 3, параграф 13 и
чл. 10 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари
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2002 г. за установяване на общите принципи
и изисквания на законодателството в област
та на храните, за създаване на Европейски
орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността
на храните, наричан по-нататък „Регламент
(ЕО) № 178/2002“;
2. уведомява Европейската комисия и другите държави членки за възникнали рискове
на територията на Република България в
рамките на своята компетентност;
3. чрез БАБХ уведомява Световната организация по здравеопазване на животните
за възникнали огнища на заразни болести
по животните и Европейската и средиземноморска организация за растителна защита
относно вредители по растенията;
4. чрез Центъра за оценка на риска по
хранителната верига уведомява Европейския
орган за безопасност на храните за анализирани от него рискове, свързани с безопасността
на елементите по агрохранителната верига.
(2) Министерството на здравеопазването, в
рамките на своята компетентност, уведомява
Световната здравна организация, Европейския
център за превенция и контрол на заболяванията, Европейската комисия, Европейския
орган за безопасност на храните и другите
държави членки за възникнали рискове на
територията на Република България.
Чл. 20. (1) Министрите по чл. 2, ръководителите на съответните ведомства по чл. 7,
Центърът за оценка на риска по хранителната
верига и заинтересованите страни си взаимодействат в процеса на анализ и обмен на
информация за риска по отношение на опасностите, рисковете и свързаните с тях фактори.
(2) Обменът на информация за риска по
агрохранителната верига включва:
1. въпроси, свързани с прилагане на правото на Европейския съюз в областта на
агрохранителната верига;
2. сигнали или информация, свързани с
елементи на агрохранителната верига;
3. информация, свързана с координацията
и контрола на болестите по растенията, животните и зоонозите;
4. други въпроси, свързани с рисковете по
агрохранителната верига.
Г л а в а

т р е т а

ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ И ДРУГИ ОФИЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА
Раздел І
Общи изисквания при осъществяване на официален контрол и други официални дейности
по агрохранителната верига на територията
на Република България
Чл. 21. Министрите по чл. 2 и ръководителите на съответните ведомства по чл. 7,
контролните органи за биологичното произ-
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водство и органите с делегирани правомощия,
свързани с официалния контрол, разработват
и утвърждават писмени процедури за осъществяване на официален контрол и други
официални дейности и процедури за проверка
на контрола, когато такива не са уредени в
нормативен акт.
Ч л. 22. (1) И нформа ц и я, пол у чена п ри
осъществяване на официалния контрол и
други официални дейности, може да бъде разкривана на трети лица при спазване на чл. 8
от Регламент (EС) 2017/625 и приложимото
българско законодателство.
(2) Министрите по чл. 2 и ръководителите
на съответните ведомства по чл. 7 утвърждават
правила за реда и начина за предоставяне на
информация за резултатите от извършения
контрол, включително за предоставяне на
информацията по ал. 1.
Чл. 23. При осъществяване на официален
контрол и други официални дейности по агрохранителната верига контролните органи:
1. са длъжни да предприемат незабавно необходимите мерки за профилактика,
ограничаване и ликвидиране на болести по
животните, зоонози и токсикоинфекции при
хората, вредители по растенията и за ликвидиране на кризи, свързани с елементи на
агрохранителната верига, без да е необходимо
съгласието на лицата, извършващи дейност
по агрохранителната верига;
2. имат право да изискват представяне на
сведения, записи, документи и друг доказателствен материал, включително данни за
лицата, от които са получени и/или на които
са доставени елементи на агрохранителната
верига.
Чл. 24. (1) Ръководителите на съответните ведомства по чл. 7, в рамките на тяхната
компетентност и в зависимост от тежестта на
установените нарушения, прилагат една или
няколко от мерките по чл. 138, параграф 2
от Регламент (EС) 2017/625.
(2) Контролните органи издават заповед
за спиране на дейността на обект, в който
се извършва дейност по агрохранителната
верига, когато при осъществяване на официалния контрол и други официални дейности
се установи, че:
1. обектът не е одобрен или регистриран
по съответния ред;
2. лицата, извършващи дейност по агрохранителната верига, не са заплатили дължимите
такси, определени в тарифите по съответните
нормативни актове по чл. 10 – 16, за период
по-дълъг от три месеца от момента на възникване на задължението.
(3) Мерките по чл. 138, параграф 2, букви „г“,
„ж“, „з“, „й“ и „к“ от Регламент (EС) 2017/625
се прилагат и в случаите на непредоставен
достъп или съдействие по чл. 15, параграфи
1 и 2 от Регламент (EС) 2017/625.
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(4) Мерките по чл. 138, параграф 2, букви
„ж“ и „з“ от Регламент (EС) 2017/625 се прилагат и в случаите на издаване на заповед
за спиране на дейността в обект, в който се
извършва дейност по агрохранителната верига,
без обектът да е одобрен или регистриран по
съответния ред.
(5) Мерките по чл. 138, параграф 2, букви
„ж“, „з“, „и“ и „к“ от Регламент (EС) 2017/625
се прилагат и при наличие на опасност за
здравето на човека, животните и растенията,
която не е в резултат на нарушение на нормативни изисквания и не представлява опасност
по чл. 64. В тези случаи изпълнението на
мерките е за сметка на държавния бюджет.
(6) При прилагане на мярка по чл. 138,
параграф 2, буква „з“ от Регламент (EС)
2017/625 се поставят удостоверителни знаци
и/или обозначения за търговия от разстояние
на елементи от агрохранителната верига, за
което се съставя протокол.
(7) Прилагането на мерк и по чл. 138,
параграф 2 от Регламент (EС) 2017/625 не
освобож дава виновните лица от административнонаказателна отговорност, ако не
подлежат на по-тежко наказание.
(8) При прилагане на мярка по чл. 138,
параграф 2, букви „з“ и „й“ от Регламент (EС)
2017/625, както и при спиране на дейност в
обект, в който се извършва дейност по агрохранителната верига, контролният орган,
приложил съответната мярка, в тридневен
срок писмено уведом ява дру гите органи,
осъществяващи контролни функции в обекта,
за предприемане на действия в рамките на
тяхната компетентност.
Чл. 25. (1) Мерките по чл. 24, ал. 1 се
прилагат със:
1. предписание на длъжностното лице,
ос ъщес т вя ва що офи ц иа лен кон т рол – по
чл. 138, параграф 2, букви „а“, „б“, „в“ и „д“
от Регламент (EС) 2017/625;
2. разпореждане от длъжностното лице,
ос ъщес т вя ва що офи ц иа лен кон т рол – по
чл. 138, параграф 2, букви „г“, „ж“ и „и“ от
Регламент (EС) 2017/625;
3. заповед, издадена от ръководителя на
съответното ведомство по чл. 7 или оправомощено от него лице или с акт, посочен в
съответния нормативен акт по чл. 10 – 16 – по
чл. 138, параграф 2, букви „е“, „з“, „й“ и „к“
от Регламент (EС) 2017/625.
(2) При отстраняване на нарушения, за
които са приложени мерки по чл. 138, параграф 2 от Регламент (EС) 2017/625, по чл. 24,
ал. 2 и 4 и за които е издадено предписание за
предотвратяване и отстраняване на вредните
последици от нарушението, контролният орган
извършва проверка и изготвя писмен запис
със становище за прекратяване на съответната мярка, копие от който се връчва срещу
подпис на лицето, извършващо дейност по
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агрохранителната верига или на упълномощен
от него представител. Мярката се отменя от
по-горестоящия административен орган или
от оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Ин диви д уа лни т е а дм инис т рат ивни
актове по ал. 1 се съобщават и могат да се
обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на актовете
не спира тяхното изпълнение.
Чл. 26. (1) Дейностите по агрохранителната верига се извършват в обекти, които са
регистрирани или одобрени по реда на съответните нормативни актове по чл. 10 – 16 и
когато за тях е издадено:
1. влязло в сила разрешение за ползване
по чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на
територията – в приложимите случаи;
2. удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство
на територията – в приложимите случаи;
3. разрешение за строеж по чл. 41, ал. 1
от Закона за устройство на територията – за
стопански и второстепенни постройки;
4. разрешение за поставяне по чл. 56, ал. 2
от Закона за устройство на територията – за
преместваемите обекти.
(2) Оранжериите по чл. 151, ал. 1, т. 3
от Закона за устройство на територията се
регистрират само въз основа на заявление.
(3) Животновъдните обекти – лични стопанства, се регистрират по реда на Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
Чл. 27. Органите на официалния контрол
по агрохранителната верига:
1. се включват в състава на експертните
съвети по устройство на територията;
2. съгласуват устройствени планове, когато е предвидено в Закона за устройство на
територията;
3. участват в оценката на съответствието
на инвестиционните проекти, когато тя се
извършва с приемане от експертен съвет на
одобряващата администрация или по искане
на физически или юридически лица;
4. дават становища по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация или
участват в състава на държавните приемателни комисии за обекти от агрохранителната
верига по реда на Закона за устройство на
територията.
Чл. 28. (1) Органите, осъществяващи официален контрол по агрохранителната верига,
поддържат публични електронни регистри на
регистрираните и одобрените обекти с осигурен свободен достъп чрез интернет.
(2) Регистрите се създават и поддържат при
условията на електронен обмен на документи
и свързаност с другите електронни регистри
на органите по ал. 1.
(3) Актовете за регистрация и одобрение на
обектите, в които се извършват дейности по
агрохранителната верига, могат да се издават
като електронни документи.
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Чл. 29. (1) Лицата, които извършват дейност
по агрохранителната верига и имат право на
второ експертно становище по чл. 35 от Регламент (ЕС) 2017/625, подават заявление по
реда на съответната наредба по чл. 50, ал. 3.
(2) За гарантиране на правото по ал. 1 се
вземат достатъчно количество лабораторни
проби съгласно правила, определени в правото
на Европейския съюз в областта на агрохранителната верига или в съответната наредба
по чл. 50, ал. 3.
(3) Разходите за второ експертно становище по ал. 1 са за сметка на лицето, подало
заявлението.
(4) При възникнал спор във връзка с второто експертно становище се прилага чл. 35,
параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/625. Друг
анализ, изпитване или диагностика се извършва в националната референтна лаборатория,
референтна лаборатория на друга държава
членка или друга официална лаборатория,
посочена от компетентния орган и определена
съгласно чл. 37 от Регламент (ЕС) 2017/625.
Резултатите от анализа, изпитването или
диагностиката са окончателни.
(5) Друг анализ, изпитване или диагностика
не се допуска, когато:
1. честотата на поява на опасността е
особено ниска при животното или стоката;
2. разпространението на опасността е изключително слабо или неравномерно;
3. се извършва оценка за наличието на
карантинни вредители;
4. се извършва микробиологичен анализ.
(6) Подаването на за явление за второ
експертно становище не спира изпълнението
на задълженията на контролните органи по
чл. 35, параграф 4 от Регламент (EС) 2017/625.
Чл. 30. Официалният контрол по агро
хранителната верига на всички оператори се
извършва и по жалби и публикации.
Чл. 31. (1) Министрите по чл. 2 и ръководителите на съответните ведомства по чл. 7, в
рамките на своята компетентност, одобряват
със заповед правила по чл. 140, параграф 2
от Регламент (EС) 2017/625 за подаване и
разглеждане на сигнали за нарушения или
съмнения за нарушения на Регламент (EС)
2017/625, на този закон и на съответните нормативни актове по чл. 10 – 16.
(2) Органите по ал. 1, в рамките на своята компетентност, разглеждат всеки сигнал,
свързан с искане на съдействие или предоставяне на информация, получен от други
административни органи или лица.
(3) При получаване на сигнал съответният
административен орган:
1. регистрира сигнала;
2. прави проверка за установяване на
фактите и обстоятелствата, посочени в сигнала, и предприема необходимите действия
в случай на констатирани несъответствия с
нормативната уредба;
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3. информира лицето, подало сигнала, за
предприетите действия по т. 2.
Чл. 32. Министърът на земеделието, храните и горите по предложение на изпълнителния
директор на БАБХ уведомява Европейската
комисия за местата за въвеждане в Европейския съюз на елементите на агрохранителната
верига, когато се изисква извършване на официален контрол при въвеждането, съгласно
правото на Европейския съюз в областта на
агрохранителната верига.
Чл. 33. (1) Министърът на земеделието,
храните и горите по предложение на изпълнителния директор на БАБХ определя със
заповед списък на граничните контролни
пунктове за извършване на официален контрол на една или повече категории животни
и стоки по чл. 47, параграф 1 от Регламент
(EС) 2017/625.
(2) Министърът на земеделието, храните
и горите уведомява Европейската комисия и
другите държави членки за:
1. оттегляне на определянето на граничен
контролен пункт съгласно чл. 62, параграф 1
от Регламент (EС) 2017/625 и за причините
за това;
2. спиране на действието на определянето
на граничен контролен пункт по смисъла на
чл. 63 от Регламент (EС) 2017/625 и за причините за това;
3. отмяна на спирането на действието на
определянето на граничен контролен пункт
и причините за това.
(3) Министърът на земеделието, храните
и горите отменя спирането на действието на
определянето на граничен контролен пункт
веднага след като представи на Европейската
комисия и другите държави членки информацията, въз основа на която се отменя
спирането.
(4) Списъкът на граничните контролни
пунктове по ал. 1 се публикува на интернет
страницата на БАБХ и съдържа информация
та по чл. 60, параграф 1 от Регламент (EС)
2017/625. Списъкът се актуализира в случаите
по ал. 2 и при спазване на чл. 61 – 63 от Рег
ламент (EС) 2017/625.
Чл. 34. (1) Когато приложимото право на
Европейския съюз или нормативните актове
по чл. 10 – 16 предвиждат издаване на официален сертификат или официално удостоверение, министрите по чл. 2 и ръководителите
на ведомства по чл. 7 със заповед определят
длъжностни лица, които са оправомощени да
подписват официални сертификати и удостоверения.
(2) Министрите по чл. 2 и ръководителите
на ведомства по чл. 7 със заповед одобряват
правила, с които се гарантира предотвратяване издаването на неверни или подвеждащи
официални сертификати или удостоверения
или злоупотребата с тях.
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Раздел ІI
Специфични изисквания при осъществяване
на официален контрол и други официални
дейности върху храни на територията на
Република България
Чл. 35. Българската агенция по безопасност
на храните осъществява официален контрол
и други официални дейности върху храните
съгласно изискванията на приложимото право
на Европейския съюз в областта на храните,
този закон, Закона за храните и подзаконовите
нормативни актове по прилагането им.
Чл. 36. Министърът на земеделието, храните и горите с наредба определя мерките
за контрол на:
1. замърсителите от околната среда в животни, храни от животински произход, фуражни
суровини, фуражни добавки, комбинирани
и медикаментозни фуражи, питейна вода,
която влиза в контакт със суровини и храни
от животински произход, и вода в обектите
за развъждане и отглеждане на риба и други
водни организми;
2. остатъците от ветеринарномедицински
продукти в храни от животински произход и
вода в обектите за развъждане и отглеждане
на риба и други водни организми.
Чл. 37. (1) За осъществяване на контрола
по чл. 36 БАБХ ежегодно разработва и изпълнява Национална мониторингова програма.
(2) Българската агенция по безопасност
на храните представя програмата по ал. 1 за
текущата година за одобряване от Европейската комисия.
(3) Българската агенция по безопасност на
храните информира ежегодно Европейската
комисия за резултатите от изпълнението на
програмата от предходната година.
Чл. 38. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието, храните и горите приема Национална програма
за предотвратяване и намаляване загубата
на храни.
(2) Дейностите по националната програма
се финансират от държавния бюджет в рамките
на бюджета на Министерството на земеделие
то, храните и горите и другите участващи
ведомства и могат да бъдат подпомагани чрез
други финансови източници.
Чл. 39. Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба изискванията
при изпълнение на пилотни проекти с ограничен срок и обхват за оценяване на алтернативни практически условия за извършването
на официален контрол върху производството
на месо съгласно чл. 18, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2017/625.
Чл. 40. При осъществяване на официален
контрол и други официални дейности върху
животни, храни от животински произход, зародишни продукти или странични животински
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продукти на граничните контролни пунктове,
решението за пратките рибни продукти, живи
двучерупчести мекотели, живи бодлокожи,
живи мантийни и живи морски коремоноги,
предназначени за консумация от човека, освен от официален ветеринарен лекар, може
да бъде взето и от служители, преминали
подходящо обучение и определени за тази
цел със заповед на изпълнителния директор
на БАБХ, в съответствие с изискванията на
чл. 55, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/625.
Чл. 41. (1) Официалният контрол и други
официални дейности в обекти за добив и
преработка на месо от домашни копитни животни, птици и лагоморфни и месо от дивеч
се осъществяват от официални ветеринарни
лекари и инспектори.
(2) Официалните ветеринарни лекари по
ал. 1 отговарят на изискванията на чл. 9,
ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност и имат всички правомощия съгласно
Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/627 на
Комисията от 15 март 2019 г. за определяне
на еднакви практически условия за извършването на официален контрол върху продук
ти от животински произход, предназначени
за консумация от човека, в съответствие
с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския
парламент и на Съвета и за изменение на
Регламент (ЕО) № 2074/2005 на Комисията
по отношение на официалния контрол (ОВ,
L 131/51 от 17 май 2019 г.).
(3) Инспекторите по ал. 1 осъществяват
контрол под надзора на официален ветеринарен лекар.
Чл. 42. (1) При усложнена епизоотична
обстановка министърът на земеделието, храните и горите задължава бизнес операторите
на кланици да извършват клане в кланиците
им във връзка с контрола и ерадикацията на
заразни заболявания.
(2) Министърът на земеделието, храните
и горите утвърждава списък с кланиците, в
които да се извършва клането по ал. 1, по
предложение на изпълнителния директор на
БАБХ.
(3) Списъкът по ал. 2 се публикува на
електронната страница на БАБХ.
Чл. 43. Забранява се връщането на храни
от обекти за търговия на едро и дребно в
обекти за производство, освен в случаите по
чл. 19 от Регламент (ЕО) № 178/2002.
Чл. 44. (1) Износ на храни от животински
произход се допуска, когато:
1. храните са произведени или преработени
в обекти, които са одобрени по реда на чл. 4,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 853/2004
на Европейския парламент и на Съвета от
29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от
животински произход, наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 853/2004“;
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2. износителят има издаден сертификат
или друг документ за износ на храни от животински произход.
(2) Документите по ал. 1, т. 2 се издават
при условията и по реда на чл. 237 и 238 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Чл. 45. Вредите, причинени в резултат
на предоставянето на непълна или невярна
информация за издаване на документите по
чл. 44, са за сметка на износителя.
Чл. 46. (1) Официалните ветеринарни лекари с разпореждане насочват за унищожаване
храни от животински произход, когато:
1. установят, че са негодни за консумация
или опасни за здравето на хора и/или животни;
2. установят, че са с неизвестен произход;
3. установят, че са внесени в нарушение
на изискванията на приложимото законодателство;
4. е получена официална информация, че
са опасни за здравето на хора и/или животни;
5. установят, че са произведени, преработени или дистрибутирани в обекти, които не
са регистрирани или одобрени по реда на
Закона за храните;
6. храните са добити от животни, отглеждани в животновъдни обекти, които не са
регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
(2) В случаите по ал. 1 официалният ветеринарен лекар съставя протокол, в който
описва вида, количеството, броя и други
характеристики на храните, подлежащи на
унищожаване.
(3) Протоколът е неразделна част от разпореждането по ал. 1.
Чл. 47. Вредите и пропуснатите ползи, настъпили в резултат на издадените разпореждания по чл. 46, са за сметка на собствениците
на обектите, подлежащи на контрол.
Раздел III
Условия и ред за разработване и изпълнение
на Многогодишен национален план за контрол
Чл. 48. (1) За ефективното извършване
на официален контрол по агрохранителната
верига Министерството на земеделието, храните и горите съгласувано с Министерството на здравеопазването и Министерството
на икономиката разработва и актуализира
Многогодишен национален план за контрол
(МНПК) съгласно чл. 109 – 113 от Регламент
(EС) 2017/625.
(2) Многогодишни ят национа лен план
за контрол се изготвя съгласно Решение на
Комисията № 2007/363/ЕО от 21 май 2007 г.
относно насоките за подпомагане на държавите
членки при изготвянето на единния интегриран
многогодишен национален план за контрол,
предвиден в Регламент (ЕО) № 882/2004 на
Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L
138/24 от 30 май 2007 г.).
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(3) Министерството на земеделието, храните и горите е орган за координиране на
изготвянето на МНПК между всички компетентни органи, отговорни за извършването
на официален контрол, за осигуряване на
съгласуваност с МНПК и за събиране на
информация за изпълнението на МНПК и на
неговото преразглеждане и актуализиране при
необходимост, съгласно чл. 109, параграф 2 от
Регламент (EС) 2017/625.
Чл. 49. (1) Министерството на земеделието, храните и горите изготвя и изпраща на
Европейската комисия годишен доклад за
изпълнение на МНПК.
(2) Ръководителите на съответните ведомства по чл. 7 ежегодно до 30 април представят на министъра на земеделието, храните и
горите годишен доклад за изпълнението на
МНПК за предходната година.
(3) Докладът по ал. 1, както и данните
по ал. 2, се изпращат, съответно представят
чрез попълване на съответния формуляр по
Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/723 на
Комисията от 2 май 2019 г. за определяне на
правила за прилагането на Регламент (ЕС)
2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартния образец
на формуляр, който следва да бъде използван
в годишните доклади, представяни от държавите членки (OB, L 124/1 от 13 май 2019 г.).
(4) Отговорни за изпълнението на МНПК
са контролните органи по този закон и съответните нормативни актове по чл. 10 – 16
в рамките на своята компетентност.
Раздел IV
Условия и ред за вземане на проби, определяне на лаборатории за целите на официалния контрол и на националните референтни
лаборатории
Чл. 50. (1) Вземането на проби и извършването на анализи, изпитвания и диагностика
на елементи на агрохранителната верига се
извършват съгласно изискванията на приложимото право на Европейския съюз.
(2) Вземането на проби и извършването
на анализи, изпитвания и диагностика на
растения и растителни продукти, продукти за
растителна защита, растителен репродуктивен
материал и за целите на зоотехнически проверки се извършват съгласно приложимото
право на Европейския съюз и българското
законодателство в тази област.
(3) Условията и редът за вземане на проби
и извършване на анализи, изпитвания и диагностика на елементи на агрохранителната
верига, за които няма изисквания на правото на Европейския съюз или българското
законодателство, се определят с наредба на
съответния министър по чл. 2.
Чл. 51. (1) Анализът на проби, изпитвания
и диагностика за целите на официалния контрол се извършва в собствени лаборатории
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на ведомствата по чл. 7, ал. 1 или в други
лаборатории, които отговарят на критериите
по чл. 37, параграфи 4 и 5 от Регламент (EС)
2017/625.
(2) Ръководителите на ведомствата по чл. 7,
ал. 1 определят със заповед официалните
лаборатории, в които се извършват анализи,
изпитвания и диагностика на елементи на
агрохранителната верига за целите на официалния контрол при спазване на изискванията
на чл. 37, параграфи 1, 3, 4 и 5 от Регламент
(EС) 2017/625. Списъкът на определените
лаборатории се публикува на интернет страницата на съответното ведомство.
(3) Правилата и редът за определяне на
официа лни лаборатории се определ ят от
ръководителя на съответното ведомство по
чл. 7, ал. 1.
(4) Когато определена лаборатория, включена в един или повече списъци по ал. 2, не
изпълнява изискванията на чл. 37, параграф 4
от Регламент (EС) 2017/625, ръководителят
на съответното ведомство по чл. 7, ал. 1 със
заповед я заличава от списъка.
(5) Заповедта по ал. 4 се съобщава и може
да се обжалва по реда на Административно
процесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението є.
(6) Министрите по чл. 2 и ръководителите
на съответните ведомства по чл. 7, ал. 1 могат
със заповед да определят за официална лаборатория такава лаборатория, която не отговаря
на изискванията на чл. 37, параграф 4, буква
„д“ от Регламент (EС) 2017/625, но отговаря
на изискванията на чл. 40 от Регламент (EС)
2017/625.
Чл. 52. (1) Министрите по чл. 2, в рамките
на своята компетентност, определят със заповед национални референтни лаборатории за
изследване на елементите на агрохранителната
верига, които отговарят на изискванията на
чл. 100, параграфи 2 и 3 от Регламент (EС)
2017/625.
(2) Министрите по чл. 2 информират Европейската комисия, съответната референтна
лаборатория на Европейския съюз и референтните лаборатории на другите държави
членки за определените от тях национални
референтни лаборатории.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КООРДИНАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
НА ОРГАНИТЕ НА ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ ПО АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА
С ДРУГИ ОРГАНИ
Чл. 53. При осъществяване на официален
контрол при въвеждане на храни и фуражи,
подлежащи на засилен контрол по смисъла
на чл. 47, параграф 1, буква „г“ от Регламент
(EС) 2017/625, както и на живи животни и
храни от животински произход на територията
на Република България от трети държави,
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БАБХ си взаимодейства с Агенция „Митници“
съгласно изискванията на чл. 75, параграф 1
от Регламент (EС) 2017/625 и приложимото
българско законодателство.
Чл. 54. Органите на Министерството на
вътрешните работи, както и другите държавни
и общински органи, в рамките на своята компетентност, са длъжни да оказват съдействие
на министрите по чл. 2, ал. 1, на ръководителите на ведомствата по чл. 7, ал. 1, т. 3 – 8 и
на техните служители при предотвратяване,
преустановяване и разкриване на нарушения
по агрохранителната верига и при прилагане
на принудителни административни мерки
от органите, които осъществяват официален
контрол и други официални дейности по агрохранителната верига.
Чл. 55. (1) Контролните органи по агро
хранителната верига, в рамките на своята
компетентност, изготвят план за изпълнение
на препоръки за отстраняване на несъответствия, констатирани при одити или мисии на
Европейската комисия.
(2) Когато препоръките по ал. 1 са насочени към повече от един контролен орган,
се изготвя общ план за отстраняване на несъответствията.
(3) Министрите по чл. 2 със заповед утвърждават правила за осигуряване на координирани действия на контролните органи
по агрохранителната верига при установени
случаи и получени сигнали за измамни или
подвеждащи практики в областите по чл. 1,
параграф 2 от Регламент (EС) 2017/625.
Чл. 56. По искане на министрите по чл. 2,
ал. 1 и на ръководителите на съответните
ведомства по чл. 7, ал. 1, т. 3 – 8 Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и Министерството на
правосъдието предоставят информация, а при
необходимост – и достъп до управляваните
от тях обекти.
Чл. 57. Областните управители и кметовете
на общини уведомяват компетентните органи
по агрохранителната верига за извършването
на дейност в обекти на територията на съответната община, които не са регистрирани
или одобрени по съответния ред.
Г л а в а

п е т а

ОСЪЩЕСТВЯВА НЕ Н А А ДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В
ОБЛАСТТА НА АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА МЕЖДУ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НА ДРУГИТЕ
Д ЪРЖ А ВИ Ч ЛЕНК И, ЕВРОПЕЙСК АТА
КОМИСИЯ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Чл. 58. Министерството на земеделието,
храните и горите е единен орган на национално ниво, който отговаря за координиране на
сътрудничеството и контактите с Европейската
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комисия, с другите държави членки и други
институции на Европейския съюз във връзка
с официалния контрол и другите официални
дейности по смисъла на чл. 4, параграф 2,
буква „б“ от Регламент (EС) 2017/625.
Чл. 59. Министерството на земеделието,
храните и горите е орган за връзка по смисъла на чл. 103 от Регламент (EС) 2017/625.
Чл. 60. Системите на Европейската комисия за управление на информацията и данните
във връзка с официалния контрол са:
1. системата за управление на информация
та относно официалния контрол (IМSOC),
вк л ючваща м режата за измам и с х ра н и
(A AC – FF) за предотвратяване или премахване на рискове, които могат да възникнат,
пряко или чрез околната среда, за хората и
животните, или да намалят тези рискове до
приемливо ниво, гарантиране на справедливи практики по отношение на търговията с
храни и фуражи и гарантиране защитата на
интересите на потребителите, включително
етикетирането на храни и фуражи, и всяка
друга форма на информация, предназначена
за потребителите;
2. системата за управление на заявленията
на продукти за растителна защита съгласно
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г.
относно пускането на пазара на продукти за
растителна защита и за отмяна на директиви
79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L
309/1 от 24 ноември 2009 г.).
Чл. 61. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието, храните
и горите:
1. създава и определя състава на Единно
звено за контакт по системите на Европейската комисия за координация и комуникация с
Европейската комисия;
2. одобрява списък на звената за контакт на
територията на страната, чрез които се осъществява координирането на комуникациите
между компетентните органи на Република
Българи я и остана лите държави членк и,
включително предаването и получаването на
искания за административна помощ.
(2) Министърът на земеделието, храните
и горите уведомява Европейската комисия и
другите държави членки за одобрения списък
по ал. 1, т. 2 и за всички промени, настъпили
в него.
Г л а в а

ш е с т а
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одобряват оперативни планове за действие
при извънредни ситуации по отношение на
храните и фуражите.
(2) За останалите елементи от агрохранителната верига, извън тези по ал. 1, министрите по чл. 2 одобряват оперативни планове
за управление на кризи при необходимост.
Чл. 63. Оперативните планове по чл. 62,
ал. 1 се изготвят съгласно чл. 115, параграф 2
от Регламент (EС) 2017/625 от съответните
ведомства по чл. 7, ал. 1, т. 3 – 8 и се съгласуват с Центъра за оценка на риска по хранителната верига или националните центрове
по проблемите на общественото здраве по
чл. 22 от Закона за здравето.
Чл. 64. Когато възникне непосредствена
и голяма опасност за хората, животните или
растенията, съответният министър по чл. 2,
в рамките на своята компетентност, със заповед прилага една или няколко от мерките
по чл. 138, параграф 2, букви „г“, „е“, „ж“,
„з“, „и“, „й“ и „к“ от Регламент (EС) 2017/625.
Чл. 65. Заповедта по чл. 64 се съобщава и
може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на
заповедта не спира изпълнението є.
Г л а в а

с е д м а

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗА Н И С ОФИ Ц И А Л Н И Я КОН Т РОЛ И
ДРУ ГИ ОФИЦИ А ЛНИ ДЕЙНОС ТИ ПО
АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА
Чл. 66. (1) Необходимите средства за покриване на разходите за извършване на официален планиран контрол и други официални
дейности по агрохранителната верига съгласно
чл. 78 от Регламент (EС) 2017/625 се осигуряват в рамките на бюджетите на съответните
министерства по чл. 2 и ведомства по чл. 7,
ал. 1, т. 3 – 8.
(2) Разходите за осъществяване на официален контрол и други официални дейности по
агрохранителната верига, извън посочените
в ал. 1, са за сметка на лицата, извършващи
дейност по агрохранителната верига.
(3) Размерът на таксите за осъществяване
на официален контрол и други официални
дейности по агрохранителната верига е определен в Приложение IV на Регламент (ЕС)
2017/625 и в тарифите и/или ценоразписите,
определени в съответните нормативни актове
по чл. 10 – 16.
Г л а в а

о с м а

МЕРКИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ И
ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ ПО АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ

Чл. 62. (1) За изпълнението на общия план
за управление на кризи по чл. 55 от Регламент (ЕО) № 178/2002 министрите по чл. 2

Чл. 67. (1) Който в нарушение на чл. 15,
параграф 1 от Регламент (EС) 2017/625 не
осигури достъп на контролен орган при осъ-
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ществяване на контрола, се наказва с глоба
в размер от 2000 до 5000 лв., а при повторно
нарушение – от 5000 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в
размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно
нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.
Чл. 68. (1) Който в нарушение на чл. 15,
параграф 2 от Регламент (EС) 2017/625 не
окаже изискваното съдействие на контролен
орган при осъществяване на контрола, се наказва с глоба в размер от 1000 до 2000 лв., а
при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в
размер от 5000 до 7000 лв., а при повторно
нарушение – от 7000 до 15 000 лв.
Чл. 69. (1) Който възпрепятства контролния
орган при осъществяване на дейностите по
чл. 14 от Регламент (EС) 2017/625, се наказва
с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а при
повторно нарушение – от 10 000 до 15 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в
размер от 13 000 до 15 000 лв., а при повторно
нарушение – от 15 000 до 20 000 лв.
Чл. 70. (1) Който не изпълни мярка по
чл. 23 или чл. 24, ал. 1, се наказва с глоба в
размер от 1000 до 1500 лв., а при повторно
нарушение – от 1500 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в
размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно
нарушение – от 3000 до 5000 лв.
Чл. 71. Който извършва дейност в обект,
в който има поставен удостоверителен знак
и/или обозначение по чл. 24, ал. 6, се наказва
с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а при
повторно нарушение – от 10 000 до 15 000 лв.
Чл. 72. (1) Който не изпълни мярка по
чл. 138, параграф 2, букви „ж“, „з“, „и“, „й“
и „к“ от Регламент (EС) 2017/625, се наказва
с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а при
повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.
(2) Когато в резултат на нарушението по
ал. 1 са настъпили значителни икономически
загуби или опасност за здравето на човека или
животни, глобата е от 10 000 до 20 000 лв.,
а при повторно нарушение – от 20 000 до
50 000 лв.
(3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в
размер от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно
нарушение – от 20 000 до 30 000 лв. Когато
в резултат на нарушението са настъпили
значителни икономически загуби, на юридическото лице или на едноличния търговец
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се налага имуществена санкция от 20 000 до
50 000 лв., а при повторно нарушение – от
50 000 до 100 000 лв.
Чл. 73. (1) Който не изпълни задължение
по чл. 42, ал. 1, се наказва с глоба от 5000
до 8000 лв., а при повторно нарушение – от
8000 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от едноличен търговец или юридическо лице,
се налага имуществена санкция в размер от
10 000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение – от 15 000 до 20 000 лв.
Чл. 74. (1) Който осъществява измамни
или подвеждащи практики в областите по
чл. 1, параграф 2 от Регламент (EС) 2017/625,
се наказва с глоба от 5000 до 8000 лв., а при
повторно нарушение – от 8000 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от едноличен търговец или юридическо лице,
се налага имуществена санкция в размер от
10 000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение – от 15 000 до 20 000 лв.
Чл. 75. (1) Който не изпълни мярка, приложена по чл. 64, се наказва с глоба в размер
от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 50 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в
размер от 15 000 до 50 000 лв., а при повторно
нарушение – от 50 000 до 100 000 лв.
Чл. 76. (1) Който не изпълни мярка, приложена за неспазване на чл. 69 от Регламент
(EС) 2017/625, се наказва с глоба в размер от
10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 50 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в
размер от 15 000 до 50 000 лв., а при повторно
нарушение – от 50 000 до 100 000 лв.
Чл. 77. Служител, който издаде официален сертификат в нарушение на задължение
по чл. 88 – 91 от Регламент (EС) 2017/625,
се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при
повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
Чл. 78. Официален ветеринарен лекар, който издаде ветеринарномедицински документ
в нарушение на задължение по чл. 88 – 91 от
Регламент (EС) 2017/625, се наказва с глоба
от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
Чл. 79. (1) Който в нарушение на чл. 5 от
Регламент (ЕО) № 853/2004 пусне на пазара
храни от животински произход, които нямат
здравна или идентификационна маркировка,
се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв., а при
повторно нарушение – от 5000 до 7000 лв.
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(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в
размер от 7000 до 10 000 лв., а при повторно
нарушение – от 13 000 до 15 000 лв.
Чл. 80. (1) Който предлага на пазара или
извършва търговия с храни от животински
произход с изтекъл срок на минимална трайност или срок на годност, се наказва с глоба
от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 7000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в
размер от 7000 до 10 000 лв., а при повторно
нарушение – от 13 000 до 15 000 лв.
Чл. 81. (1) Който пусне на пазара месо от
преживни животни, които не са изследвани за
трансмисивни спонгиформни енцефалопатии
съгласно изискванията на приложение ІІІ,
глава „А“ към Регламент (ЕО) № 999/2001 на
Европейския парламент и на Съвета от 22 май
2001 г. относно определяне на правила за
превенция, контрол и ликвидиране на някои
трансмисивни спонгиформни енцефалопатии,
се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв., а при
повторно нарушение – от 5000 до 8000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от едноличен търговец или юридическо лице,
се налага имуществена санкция в размер от
8000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 месото се изземва и се насочва за унищожаване в обект
за обезвреждане на странични животински
продукти. Разходите за унищожаване са за
сметка на нарушителя.
Чл. 82. (1) Който наруши разпоредбите на
приложение II, глава ІХ, т. 1 – 4 към Регламент
(ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и
на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената
на храните, наричан по-нататък „Регламент
(ЕО) № 852/2004“, се наказва с имуществена
санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при
повторно нарушение – от 5000 до 7000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в
размер от 7000 до 10 000 лв., а при повторно
нарушение – от 10 000 до 15 000 лв.
Чл. 83. Който приеме животно за клане в
нарушение на изискванията на приложение II,
раздел ІІI към Регламент (ЕО) № 853/2004, се
наказва с имуществена санкция в размер от
300 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от
5000 до 10 000 лв.
Чл. 84. Който пусне на пазара храни от животински произход, върху които не е извършен
официален контрол по смисъла на този закон,
се наказва с имуществена санкция от 3000
до 5000 лв., а при повторно нарушение – от
5000 до 10 000 лв.
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Чл. 85. (1) Който нару ши разпоредбата на чл. 4, параграф 2 от Регламент (ЕО)
№ 852/2004, се наказва с глоба от 3000 до
5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000
до 7000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в
размер от 7000 до 10 000 лв., а при повторно
нарушение – от 10 000 до 15 000 лв.
Чл. 86. (1) Който наруши разпоредбата на
чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли
2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък
и относно етикетирането на говеждо месо
и продукти от говеждо месо и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета, наричан
по-нататък „Регламент (ЕО) № 1760/2000“,
се наказва с глоба от 500 до 1500 лв., а при
повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в
размер от 1000 до 2000 лв., а при повторно
нарушение – от 2000 до 3000 лв.
Чл. 87. (1) Който наруши разпоредбата
на чл. 1 от Регламент (ЕО) № 1825/2000 на
Комисията от 25 август 2000 г. за установяване на подробни правила за прилагането на
Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския
парламент и на Съвета във връзка с етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо, наричан по-нататък „Регламент
(ЕО) № 1825/2000“, се наказва с глоба от 1000
до 2000 лв., а при повторно нарушение – от
2000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в
размер от 2000 до 4000 лв., а при повторно
нарушение – от 4000 до 8000 лв.
Чл. 88. (1) Който наруши разпоредбите на
чл. 15 от Регламент (ЕО) № 1760/2000 и чл. 2
от Регламент (ЕО) № 1825/2000, се наказва
с глоба от 3000 до 5000 лв., а при повторно
нарушение – от 5000 до 7000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в
размер от 7000 до 10 000 лв., а при повторно
нарушение – от 12 000 до 15 000 лв.
Чл. 89. (1) Който предлага на пазара или
извършва търговия с храни от животински
произход, за които не са спазени изискванията
на Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011
на Комисията от 19 септември 2011 г. относно
изискванията за възможността за проследяване, установени с Регламент (ЕО) № 178/2002
на Европейския парламент и на Съвета относно храните от животински произход (ОВ,
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L 242/2 от 20 септември 2011 г.), се наказва
с глоба от 3000 до 5000 лв., а при повторно
нарушение – от 5000 до 8000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в
размер от 10 000 до 15 000 лв., а при повторно
нарушение – от 15 000 до 20 000 лв.
Чл. 90. (1) Който наруши изискванията на
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1375 на
Комисията от 10 август 2015 г. относно установяване на специфични правила за официалния
контрол на трихинели (Trichinella) в месото
(OВ, L 212/7 от 11 август 2015 г.), се наказва
с глоба от 1500 до 3000 лв., а при повторно
нарушение – от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в
размер от 5000 до 8000 лв., а при повторно
нарушение – от 8000 до 10 000 лв.
Чл. 91. (1) Който наруши изискванията на
Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г.
относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които
присъстват в хранителната верига, се наказва
с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно
нарушение – от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в
размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно
нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.
Чл. 92. Административните наказания по
чл. 67 – 91 се налагат, ако за същите нарушения не са предвидени по-тежки наказания в
съответните нормативни актове по чл. 10 – 16.
Чл. 93. (1) За други нарушения на нормативните изисквания в областта на агрохранителната верига, извън случаите по чл. 67 – 91 и
съответните нормативни актове по чл. 10 – 16,
се налага глоба от 1000 до 3000 лв., а при
повторно нарушение – от 3000 до 8000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в
размер от 5000 до 8000 лв., а при повторно
нарушение – от 8000 до 15 000 лв.
Чл. 94. Когато лице извърши повторно
нарушение на този закон или на подзаконовите нормативни актове по прилагането му
в тригодишен срок от влизането в сила на
наказателното постановление, глобата или
имуществената санкция е в троен размер.
Чл. 95. За извършени системни нарушения
на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му глобата или
имуществената санкция е в петорен размер
на най-високата постановена глоба или имуществена санкция.
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Чл. 96. (1) Актовете за установяване на
нарушения по чл. 67 – 91 се съставят от оправомощени от съответните министри по чл. 2
и ръководители на ведомствата по чл. 7, ал. 1
длъжностни лица, които осъществяват официален контрол и други официални дейности
по агрохранителната верига, в зависимост от
обхвата на осъществявания от тях контрол.
(2) Наказателните постановления по ал. 1
се издават от министрите по чл. 2 и ръководителите на ведомствата по чл. 7, ал. 1 или
оправомощени от тях длъжностни лица.
(3) Приходите от наложените глоби и имуществени санкции постъпват в бюджета на
съответното ведомство по чл. 7, ал. 1.
Чл. 97. При плащане на наложената глоба
или имуществена санкция в 7-дневен срок от
издаването на наказателното постановление
лицето дължи 70 на сто от размера на глобата, съответно от размера на имуществената
санкция.
Чл. 98. Установяването на нарушенията,
съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона
за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „А грохранителна верига“ са всички
етапи на производство, преработка и дистрибуция на храни и фуражи съгласно чл. 3,
параграф 16 от Регламент (ЕО) № 178/2002,
както и производството и разпространението
на растителен и животински репродуктивен
материал, като се вземат предвид и всички
аспекти, които имат потенциално въздействие
върху безопасността на храните и фуражите и
се разглеждат като един непрекъснат процес.
2. „Елементи на агрохранителната верига“ са:
а) храните съгласно чл. 2 от Регламент
(ЕО) № 178/2002, включително вино, продукти,
получени от грозде и вино, плодови вина и
оцет съгласно Закона за виното и спиртните
напитки, както и етилов алкохол и дестилати
от земеделски произход и спиртни напитки
съгласно същия закон;
б) фуражите съгласно чл. 3, параграф 4 от
Регламент (ЕО) № 178/2002;
в) животните съгласно чл. 4 от Регламент
(ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и
Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болес
ти по животните и за изменение и отмяна
на определени актове в областта на здраве
опазването на животните (Законодателство за
здравеопазването на животните) (ОВ, L 84/1
от 31 март 2016 г.);
г) страничните животински продукти и
производните продукти съгласно чл. 3, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1069/2009
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на Европейския парламент и на Съвета от
21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински
продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент
за страничните животински продукти) (ОВ,
L 300/1 от 14 ноември 2009 г.);
д) остатъците от ветеринарномедицински
продукти съгласно § 1, т. 9 от допълнителните
разпоредби на Закона за ветеринарномедицинската дейност;
е) продуктите за растителна защита съг
ласно чл. 2, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 1107/2009 и употребата на продуктите за
наторяване;
ж) растителният репродуктивен материал
съгласно § 1, т. 5 и 6 от допълнителните разпоредби на Закона за посевния и посадъчния
материал;
з) материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, съгласно чл. 1, параграф 2 и чл. 2, параграф 2, букви „а“ и „б“ от
Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г.
относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на
Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО.
3. „Значителни икономически загуби“ са
материални щети в размер над 50 000 лв.
4. „Непосредствена и голяма опасност“ е
опасност, при която могат пряко или косвено
да настъпят вредни последици за:
а) здравето на човека;
б) селското стопанство или околната среда,
които застрашават националната сигурност
или икономиката на страната.
5. „Повторно нарушение“ е нарушението,
извършено в едногодишен срок от влизането
в сила на наказателното постановление, с
което на лицето е наложено административно
наказание за същото по вид нарушение.
6. „Системни нарушения“ са три или повече
нарушения на изискванията на този закон и
на нормативните актове по прилагането му,
извършени в период от три последователни
години, за които на лицето са наложени административни наказания с влезли в сила
наказателни постановления.
§ 2. За целите на този закон се прилагат
определенията от Регламент (ЕС) № 2017/625.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. В Закона за ветеринарномедицинската
дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30,
31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г.,
бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и
102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и
92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7,
15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.,
бр. 14 от 2015 г., бр. 14, 34 и 58 от 2016 г., бр. 58
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и 85 от 2017 г., бр. 17 и 98 от 2018 г., бр. 24
и 101 от 2019 г. и бр. 13 от 2020 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8 се създава ал. 3:
„(3) Лицата по ал. 1 осъществяват правомощията си по реда на този закон и на Закона
за управление на агрохранителната верига.“
2. В чл. 26, ал. 1 се създава т. 4:
„4. университетска ветеринарна болница
с клиники.“
3. В чл. 37 ал. 2 и 3 се отменят.
4. В чл. 46л се създава нова ал. 2:
„(2) Университетските ветеринарни болници с клиники осъществяват ветеринарномедицинска дейност по чл. 2, т. 3 и 5.“
5. В чл. 46м думите „ал. 1“ се заличават.
6. В глава пета раздел II „Ветеринарномедицински изисквания за суровини и храни от
животински произход“ с чл. 57 – 61 се отменя.
7. Членове 62, 63 и 64 се отменят.
8. В чл. 77, ал. 2 думите „и/или други
документи, посочени в наредбите по чл. 59“
се заличават.
9. Членове 135 и 136 се отменят.
10. В чл. 191, т. 3 думите „и чл. 61, ал. 1“
се заличават.
11. Членове 220 – 228 се отменят.
12. Членове 239 – 244 се отменят.
13. Член 245 се изменя така:
„Чл. 245. (1) Транспортирането на странични животински продукти и продукти,
получени от тях, се извършва със специализирани транспортни средства в съответствие с
изискванията по Регламент (ЕО) № 1069/2009.
(2) При транспортирането:
1. храните от животински произход се
придружават с документ, съдържащ информацията съгласно Регламент за изпълнение
(ЕС) № 931/2011 на Комисията от 19 септември
2011 г. относно изискванията за възможността за проследяване, установени с Регламент
(ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент
и на Съвета относно храните от животински
произход (OB, L 242/2 от 20 септември 2011 г.),
и в който е вписан ветеринарният регистрационен номер на обекта, от който произхождат;
2. ст раничните ж ивотинск и прод у кти,
непредназначени за консумация от хора, и
продуктите, получени от странични животински продукти, се придружават с търговски документ по образец съгласно глава III
от приложение V III към Регламент (ЕС)
№ 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г.
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009
на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на здравни правила относно
странични животински продукти и производни
продукти, непредназначени за консумация от
човека, и за прилагане на Директива 97/78/
ЕО на Съвета по отношение на някои проби и
артикули, освободени от ветеринарни проверки
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на границата съгласно посочената директива
(OB, L 54/1 от 26 февруари 2011 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 142/2011“.“
14. Член 246 се изменя така:
„Чл. 246. (1) За регистрация на транспортно
средство за превозване на обектите по чл. 245,
ал. 1 собственикът подава заявление по образец до директора на ОДБХ. Заявлението се
подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5
и 22 от Закона за електронното управление
или чрез лицензиран пощенски оператор. Към
заявлението се прилага документ за платена такса в размер, определен в тарифата по
чл. 14, ал. 2.
(2) В 7-дневен срок от подаването на заявлението директорът на ОДБХ със заповед определя комисия, която да извърши проверка на
представените документи и на транспортното
средство за съответствието му с изискванията
по Регламент (ЕО) № 1069/2009.
(3) Комисията представя становище до
директора на ОДБХ с предложение за регистрация или отказ за регистрация на транспортното средство.
(4) В 30-дневен срок от подаването на
заявлението директорът на ОДБХ вписва
транспортното средство в регистър и издава
удостоверение за регистрация или мотивирано
отказва регистрацията при нередовност на
представените документи или когато транспортното средство не отговаря на изискванията
на Регламент (ЕО) № 1069/2009.
(5) Регистрацията е безсрочна.
(6) Отказът по ал. 4 се съобщава и може
да се обжалва по реда на Административно
процесуалния кодекс.“
15. Членове 247 – 258 се отменят.
16. Членове 260 и 261 се отменят.
17. Член 268 се отменя.
18. В чл. 271в ал. 1 се отменя.
19. В чл. 370, ал. 3 след думата „кабинети“ се добавя „както и от университетските
ветеринарни болници с клиники“.
20. Член 437 се отменя.
21. Членове 439 – 441 се отменят.
22. Членове 442ж – 442п се отменят.
23. В чл. 469, ал. 1 думите „или разпореждане“ се заличават.
24. В чл. 471а:
а) в ал. 1 думите „150 до 1000 лв., ако не е
предвидено по-тежко наказание“ се заменят
с „1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 8000 лв.“;
б) в ал. 2 думите „500 до 2000“ се заменят
с „5000 до 8000“ и думите „10 000 до 20 000“
се заменят с „8000 до 15 000“.
25. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 38, 41, 65, 67, 95, 100, 105, 114 и 124 се отменят.
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§ 4. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. 55
от 2006 г.; изм., бр. 36, 54 и 100 от 2008 г.,
бр. 41 и 88 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 83 и
97 от 2012 г., бр. 7 от 2013 г., бр. 12 от 2015 г.,
бр. 58 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 17 от
2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1, т. 8:
а) буква „б“ се изменя така:
„б) Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март
2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с
цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването
на животните и хуманното отношение към
тях, здравето на растенията и продуктите за
растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005,
(EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС)
№ 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429
и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и
на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО)
№ 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/
EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и
2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на
Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО,
91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО
на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета
(ОВ, L 95/1 от 7 април 2017 г.), наричан понататък „Регламент (EС) 2017/625“.“;
б) буква „в“ се изменя така:
„в) Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793
на Комисията от 22 октомври 2019 г. относно
временното засилване на официалния контрол
и спешните мерки, уреждащи въвеждането в
Съюза на някои стоки от някои трети държави
за изпълнение на регламенти (ЕС) 2017/625 и
(ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент
и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО)
№ 669/2009, (ЕС) № 884/2014, (ЕС) 2015/175,
(ЕС) 2017/186 и (ЕС) 2018/1660 на Комисията
(OB, L 277/89 от 29 октомври 2019 г.), наричан
по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС)
2019/1793“.“
2. В чл. 33а ал. 1 се изменя така:
„(1) Официалният контрол и другите официални дейности за спазване изискванията на
законодателството в областта на фуражите
се осъществяват по реда на Регламент (EС)
2017/625, на Закона за управление на агрохранителната верига и подзаконовите нормативни
актове по прилагането им.“
3. Член 50 се отменя.
4. В чл. 52, ал. 3 думите „Регламент (ЕО)
№ 669/2009“ се заменят с „Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793“.
5. В чл. 77и:
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а) в ал. 1 думите „500 до 1000“ се заменят
с „1000 до 3000“ и думите „1000 до 2000“ се
заменят с „3000 до 8000“;
б) в ал. 2 думите „1000 до 2000“ се заменят
с „5000 до 8000“ и думите „2000 до 4000“ се
заменят с „8000 до 15 000“.
§ 5. В Закона за защита на растенията (обн.,
ДВ, бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 12 от 2015 г.,
бр. 44 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 17 от
2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 1:
а) в т. 8 думите „Регламент (ЕО) № 2003/2003
и“ се заличават;
б) създава се т. 9:
„9. контрол по прилагането на Регламент
(ЕО) № 2003/2003.“
2. Създава чл. 3а:
„Чл. 3а. Официалният контрол и другите
официални дейности по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 8
се осъществяват по реда на Регламент (EС)
2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния
контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането
на законодателството в областта на храните
и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение
към тях, здравето на растенията и продуктите
за растителна защита, за изменение на рег
ламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005,
(EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС)
№ 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429
и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и
на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО)
№ 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/
EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и
2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на
Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО,
91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО
на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета
(ОВ, L 95/1 от 7 април 2017 г.), Закона за управление на агрохранителната верига, този
закон и подзаконовите нормативни актове по
прилагането им.“
§ 6. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.;
изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г.,
бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99
от 2013 г., бр. 12, 14 и 57 от 2015 г., бр. 19 от
2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г., бр. 17 и 106 от
2018 г., бр. 98 от 2019 г. и бр. 13 от 2020 г.) в
чл. 25а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Официалният контрол и другите официални дейности върху земеделски продукти
или храни по смисъла на Закона за храните,
включително върху биологично произведени
храни и продукти по смисъла на Регламент
(ЕО) № 834/2007, както и върху употребата
на защитени наименования за произход, защитени географски указания, наименования
на храни с традиционно специфичен характер
и употребата на незадължителния термин за
качество „планински продукт“ по смисъла
на Регламент (ЕС) № 1151/2012, се осъществяват по реда на Регламент (EС) 2017/625
на Европейския парламент и на Съвета от
15 март 2017 г. относно официалния контрол
и другите официални дейности, извършвани
с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването
на животните и хуманното отношение към
тях, здравето на растенията и продуктите за
растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005,
(EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС)
№ 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429
и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и
на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО)
№ 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/
EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и
2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на
Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО,
91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО
на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета
(ОВ, L 95/1 от 7 април 2017 г.), Закона за управление на агрохранителната верига, този
закон и подзаконовите нормативни актове по
прилагането им.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При осъществяване на официалния
контрол по ал. 1 Българската агенция по
безопасност на храните има правомощията
по Закона за храните и Закона за управление
на агрохранителната верига, включително за
прилагане на административни мерки.“
§ 7. В Закона за посевния и посадъчния
материал (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм.,
бр. 27 от 2005 г., бр. 30 и 97 от 2006 г., бр. 36
и 43 от 2008 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и
39 от 2011 г., бр. 28 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г.,
бр. 17 от 2018 г. и бр. 59 от 2019 г.) се създава
чл. 63а:
„Чл. 63а. Официалният контрол и другите
официални дейности върху посевния и посадъчния материал се осъществяват по реда
на Регламент (EС) 2017/625 на Европейския
парламент и на Съвета от 15 март 2017 г.
о т носно офи ц иа л н и я кон т рол и д ру г и т е
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официални дейности, извършвани с цел да
се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите,
правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях,
здравето на растени ята и прод у к тите за
растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005,
(EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС)
№ 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429
и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и
на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО)
№ 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/
EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и
2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на
Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО,
91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО
на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета
(ОВ, L 95/1 от 7 април 2017 г.), Закона за управление на агрохранителната верига, този
закон и подзаконовите нормативни актове по
прилагането им.“
§ 8. В Закона за животновъдството (обн.,
ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г.,
бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от
2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 43 от
2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 59
от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 от
2014 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 17
и 77 от 2018 г., бр. 13 от 2019 г. и бр. 13 от
2020 г.) в чл. 45 се създава ал. 3:
„(3) Официалният контрол и другите официални дейности по този закон, осъществявани
от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и от органите
на Българската агенция по безопасност на храните по Закона за ветеринарномедицинската
дейност, се извършват по реда на Регламент
(EС) 2017/625 на Европейския парламент и на
Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния
контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането
на законодателството в областта на храните
и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение
към тях, здравето на растенията и продуктите
за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005,
(EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС)
№ 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429
и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и
на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО)
№ 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/
EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и
2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на
Европейския парламент и на Съвета, дирек-
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тиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО,
91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО
на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета
(ОВ, L 95/1 от 7 април 2017 г.), Регламент (ЕС)
2016/1012, Закона за управление на агрохранителната верига, този закон и подзаконовите
нормативни актове по прилагането им.“
§ 9. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм., бр. 15 от
2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 61 от 2015 г.,
бр. 9 и 58 от 2017 г. и бр. 17, 77 и 98 от 2018 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 182:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителната агенция по лозата
и виното осъществява контрол по спазване
изискванията на закона по отношение на производствения потенциал, гроздето, предназначено за производство на вино, производството,
преработката и търговията на лозаро-винарски
продукти по приложение I, както и на оцета
и продуктите по чл. 83, ал. 3.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Изпълнителната агенция по лозата
и виното осъществява контрола по ал. 1 в
съответствие с изискванията на този закон,
Закона за управление на агрохранителната
верига, както и на:
1. Регламент (EС) 2017/625 на Европейския
парламент и на Съвета от 15 март 2017 г.
о т носно офи ц иа л н и я кон т рол и д ру г и т е
официални дейности, извършвани с цел да
се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите,
правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях,
здравето на растени ята и прод у к тите за
растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005,
(EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС)
№ 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429
и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и
на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО)
№ 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/
EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и
2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на
Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО,
91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО
на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета
(ОВ, L 95/1 от 7 април 2017 г.), наричан понататък „Регламент (EС) 2017/625“.
2. Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември
2013 г. за установяване на обща организация
на пазарите на селскостопански продукти и
за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72,
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(ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО)
№ 1234/2007 (OB, L 347/671 от 20 декември
2013 г.).
3. Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията от 17 октомври 2018 г. за допълнение
на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на заявленията за предоставяне на закрила
на наименования за произход, географски
указания и традиционни наименования в
лозаро-винарск и я сектор, процеду рата за
предявяване на възражения, ограниченията
на употребата, измененията на спецификациите на продуктите, отмяната на закрилата
и етикетирането и представянето (OB, L 9/2
от 11 януари 2019 г.).
4. Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 на
Комисията от 11 декември 2017 г. за допълнение
на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на схемата за разрешаване на лозови насаждения, лозарския регистър, придружаващите
документи и сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации,
уведомленията и публикуването на подадената
в тях информация, както и за допълнение на
Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и санкции, за изменение на
регламенти (ЕО) № 555/2008, (ЕО) № 606/2009
и (ЕО) № 607/2009 на Комисията и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията
и на Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 на
Комисията (ОВ, L 58/1 от 28 февруари 2018 г.
5. Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 г. за определяне, описание, представяне,
етикетиране и правна закрила на географските
указания на ароматизирани лозаро-винарски
продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО)
№ 1601/91 на Съвета (ОВ, L 84/14 от 20 март
2014 г.).
6. Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисия
та от 27 юни 2008 г. относно определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 479/2008 на Съвета относно общата
организация на пазара на вино по отношение
на програмите за подпомагане, търговията с
трети държави, производствения потенциал
и проверките в лозаро-винарския сектор (ОВ,
L 170/1 от 30 юни 2008 г.).
7. Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274 на
Комисията от 11 декември 2017 г. за определяне
на правила за прилагането на Регламент (ЕС)
№ 1308/2013 на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, сертифицирането,
входящия и изходящ регистър, задължителните
декларации и уведомления и за прилагането на
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Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и за отмяна на Регламент
за изпълнение (ЕС) 2015/561 на Комисията
(OB, L 58/60 от 28 февруари 2018 г.).
8. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34 на
Комисията от 17 октомври 2018 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент
(ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на заявленията за
предоставяне на закрила на наименования за
произход, географски указания и традиционни
наименования в лозаро-винарския сектор,
процедурата за предявяване на възражения,
измененията на спецификациите на продуктите, регистъра на защитените наименования,
отмяната на закрилата и използването на
символи, и на Регламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на подходяща система за проверки
(OB, L 9/46 от 11 януари 2019 г.).
9. Делегиран регламент (ЕС) 2019/934 на
Комисията от 12 март 2019 г. за допълнение
на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
лозарските райони, където алкохолното съдържание може да бъде увеличено, разрешените
енологични практики и ограниченията, приложими към производството и съхраняването
на лозаро-винарските продукти, минималния
съдържим процент алкохол във вторичните
продукти и тяхното отстраняване, както и
публикуването на досиетата на OIV (OB, L
149/1 от 7 юни 2019 г.).
10. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/935
на Комисията от 16 април 2019 г. за определяне
на правила за прилагането на Регламент (ЕС)
№ 1308/2013 на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на методите на анализ
за определяне на физичните, химичните и
органолептичните характеристики на лозаровинарските продукти и уведомяването относно
решенията на държавите членки по отношение
на повишаването на естественото алкохолно
съдържание (OB, L 149/53 от 7 юни 2019 г.).“
2. Член 187 се изменя така:
„Чл. 187. Минист ърът на икономиката
осъществява контрол по отношение на производството и търговията на етиловия алкохол от земеделски произход, дестилатите и
спиртните напитки в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2017/625, Закона за
управление на агрохранителната верига, този
закон и подзаконовите нормативни актове по
прилагането им.“
§ 10. В Закона за Центъра за оценка на
риска по хранителната верига (обн., ДВ, бр. 44
от 2016 г.; изм., бр. 58 от 2017 г.) се правят
следните изменения:
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1. В чл. 18 ал. 2 се изменя така:
„(2) За директор на ЦОРХВ се назначава
лице, придобило най-малко образователна и
научна степен „доктор“, което има 10 години
професионален опит в областта на безопасността по хранителната верига.“
2. В чл. 20 ал. 3 се отменя.
§ 11. В едногодишен срок от влизането в
сила на закона министърът на вътрешните
работи, министърът на правосъдието и министърът на отбраната осигуряват провеждането на обучение на съответните служители
в специализираните звена по чл. 7, ал. 2, на
които са възложени задачи по осъществяване
на официален контрол.
§ 12. В 6-месечен срок от влизането в сила
на закона Министерският съвет, министърът
на земеделието, храните и горите, министърът
на здравеопазването, министърът на икономиката и министърът на околната среда и
водите издават подзаконовите нормативни
актове по прилагането му.
§ 13. Законът влиза в сила в 14-дневен срок
след обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 21 май 2020 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3825

РЕШЕНИЕ

по Отчета за дейността на Комисията за
защита от дискриминация за 2019 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 40, ал. 5 от Закона за
защита от дискриминация
РЕШИ:
Приема Отчета за дейността на Комисията
за защита от дискриминация за 2019 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 3 юни 2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4259

РЕШЕНИЕ

за приватизация на обособена част от имуществото на „Летище Горна Оряховица“ – ЕООД,
Горна Оряховица
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 1 от Закона за
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приватизация и следприватизационен контрол
и Решение № 136 на Министерския съвет от
2 март 2020 г.
РЕШИ:
Да се извърши приватизация на следната обособена част от им у ществото на
„Летище Горна Оряховица“ – ЕООД, Горна
Оряховица:
Пицария със застроена площ 176,59 кв. м,
построена върху общинска земя, представ
ляваща урегулиран поземлен имот III – за
търговски обект, с пл. № 3207 в квартал
794 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица,
състояща се от търговска зала на две нива,
топла кухня с пещ, подготвителни, санитарни
помещения за посетители и персонал и лека
пристройка за разширение към търговска
зала с площ 82,34 кв. м, в режим на преместваем обект, заедно с правото на строеж,
при граници на имота: улица, УПИ II – за
адм. сграда, имот 3479 и УПИ-IVI за адм.
сграда в квартал 794, съгласно Нотариален
акт за собственост върху недвижим имот
№ 130, том I, рег. № 504, дело № 53/2018 г.,
издаден от Иван Мазнев – нотариус с район
на действие Районен съд – гр. Горна Оряховица, вписан под № 284 в регистъра на
Нотариалната камара.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 3 юни 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4260

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
център за спешна медицинска помощ (обн.,
ДВ, бр. 98 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 7 от
2007 г., бр. 9 от 2009 г., бр. 13 от 2011 г. и
бр. 82 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 2 думите „на нейната територия“
се заменят с „при спазване изискванията на
медицински стандарт „Спешна медицина“.
§ 2. В чл. 3 се създава ал. 4:
„(4) Функциите и правомощията на директора в негово отсъствие се изпълняват от
заместник-директора, а в случай че в центъра
няма заместник-директор, от служител, притежаващ образователно-квалификационна
степен „магистър“ по медицина, въз основа на
издадена писмена заповед за всеки конкретен
случай и за срока на отсъствието.“
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§ 3. В чл. 4, ал. 4, т. 1 думите „съгласувано с
министъра на здравеопазването“ се заличават.
§ 4. В чл. 4а ал. 1 се изменя така:
„(1) Структурата на центъра и щатното
разписание на длъжностите, видовете и броят на екипите се утвърждават от директора
на центъра в съответствие с чл. 5 и 8 и при
спазване на изискванията на медицински
стандарт „Спешна медицина“.“
§ 5. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. Числеността на персонала на съответния център е посочена в приложението.“
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „положителна акредитационна оценка“ се заменят с „получаване на
одобрение от министъра на здравеопазването
за извършване на дейности по чл. 90, ал. 1 от
Закона за лечебните заведения“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Центровете за спешна медицинска
помощ, получили одобрение от министъра на
здравеопазването за извършване на дейности
по чл. 90, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, осъществяват дейности по осигуряване
на необходимото обучение на персонала и на
центровете за спешна медицинска помощ,
определени със заповед на министъра на здравеопазването, които нямат такова одобрение.“
§ 7. В чл. 8, ал. 2 думите „Наредба № 12
от 2015 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Спешна медицина“ (ДВ, бр. 4 от
2016 г.)“ се заменят с „медицински стандарт
„Спешна медицина“.
§ 8. В чл. 9, ал. 2, т. 3 абревиатурата „РЦЗ“
се заменя със „съответната регионална здравна
инспекция“.
§ 9. В § 3 от заключителните разпоредби
абревиатурата „РЦЗ“ се заменя с „Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
§ 10. Създава се приложение към чл. 5а:
„Приложение
към чл. 5а
Численост на персонала в центровете за
спешна медицинска помощ
№
по
ред

Наименование

Численост на
персонала

ВЕСТНИК
№
по
ред

БРОЙ 51
Наименование

Численост на
персонала

5.

Център за спешна медицинска помощ – Видин

176

6.

Център за спешна медицинска помощ – Враца

226

7.

Център за спешна медицинска помощ – Габрово

152

8.

Център за спешна медицинска помощ – Добрич

184

9.

Център за спешна медицинска помощ – Кърджали

232

10. Център за спешна медицинска помощ – Кюстендил

211

11. Център за спешна медицинска помощ – Ловеч

225

12. Център за спешна медицинска помощ – Монтана

185

13. Център за спешна медицинска помощ – Пазарджик

273

14. Център за спешна медицинска помощ – Перник

173

15. Център за спешна медицинска помощ – Плевен

333

16. Център за спешна медицинска помощ – Пловдив

453

17. Център за спешна медицинска помощ – Разград

151

18. Център за спешна медицинска помощ – Русе

192

19. Център за спешна медицинска помощ – Силистра

165

20. Център за спешна медицинска помощ – Сливен

157

21. Център за спешна медицинска помощ – Смолян

244

1.

Център за спешна медицинска помощ – Благоевград

325

22. Център за спешна медицинска помощ – София

942

2.

Център за спешна медицинска помощ – Бургас

353

23. Център за спешна медицинска помощ – Стара Загора

309

3.

Център за спешна медицинска помощ – Варна

399

24. Център за спешна медицинска помощ – Търговище

131

4.

Център за спешна медицинска помощ – Велико Търново

243

25. Център за спешна медицинска помощ – Хасково

251
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Наименование

Численост на
персонала

26. Център за спешна медицинска помощ – Шумен

221

27. Център за спешна медицинска помощ – Ямбол

207
“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. В Правилника за устройството и
дейността на центровете за трансфузионна
хематология (обн., ДВ, бр. 89 от 2000 г.; изм.,
бр. 24 от 2007 г., бр. 13 от 2011 г. и бр. 82
от 2016 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 2 думата „приложението“ се заменя
с „приложение № 1“.
2. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:
„(3) Националният център по трансфузионна
хематология се състои от звено по организация
на трансфузионната мрежа и информационно
осигуряване.“
3. В чл. 6 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думата „сектори“ се заличава;
б) в ал. 2 думите „и секторът се ръководят“
се заменят със „се ръководи“;
в) алинея 5 се изменя така:
„(5) Броят и видът на отделенията, на лабораториите и на останалите звена се определят
от директора съобразно обема и нуждите на
центъра в съответствие с медицински стандарт
„Трансфузионна хематология“.“;
г) създава се ал. 6:
„(6) Числеността на персонала на съответния център е посочена в приложение № 2.“
4. Навсякъде в чл. 12 думите „хематология
и трансфузиология“ се заменят с „трансфузионна хематология“.
5. В чл. 13 се създава нова ал. 4:
„(4) Функциите и правомощията на директора в негово отсъствие се изпълняват от
служител, който притежава образователноквалификационна степен „магистър“ по медицина и призната специалност по трансфузионна
хематология, въз основа на заповед за всеки
конкретен случай и за срока на отсъствието.“
6. В чл. 14, ал. 2 думите „хематология и
трансфузиология“ се заменят с „трансфузионна
хематология“.
7. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
„(2) Структурата на центъра и щатното
разписание на длъжностите се утвърждават
от директора на центъра в съответствие с
чл. 5 и 6 и при спазване на изискванията
на медицинския стандарт по трансфузионна
хематология.“

ВЕСТНИК
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8. В чл. 16, ал. 1 думата „секторите“ се
заличава.
9. В чл. 17, т. 1 думата „републиканския“
се заменя с „държавния“.
10. В приложението към чл. 2 се правят
следните изменения:
а) наименованието се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 2“;
б) в т. 5 думите „хематология и трансфузиология“ се заменят с „трансфузионна
хематология“.
11. Създава се приложение № 2 към чл. 6,
ал. 6:
„Приложение № 2
към чл. 6, ал. 6
Численост на персонала в центровете за
трансфузионна хематология
№
по
ред

Наименование

Численост на
персонала

1.

Национален център по трансфузионна хематология – София

196

2.

Районен център за трансфузионна
хематология – Варна

56

3.

Районен център за трансфузионна
хематология – Плевен

70

4.

Районен център за трансфузионна
хематология – Пловдив

133

5.

Районен център за трансфузионна
хематология – Стара Загора

56

“
§ 12. В Правилника за устройството и
дейността на лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1
от Закона за лечебните заведения (обн., ДВ,
бр. 63 от 2000 г.; изм., бр. 13 от 2011 г. и бр. 82
от 2016 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 5 се създава ал. 3:
„(3) Числеността на персонала на съответното заведение за психиатрична помощ е
посочена в приложението.“
2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в ал. 4:
аа) в текста преди т. 1 думата „сектори“
се заменя със „стаи“;
бб) в т. 1 думата „сектор“ се заменя със
„стаи“;
вв) в т. 2 думата „сектор“ се заменя със
„стаи“;
гг) в т. 3 думата „сектор“ се заменя със
„стаи“;
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б) в ал. 5 думата „секторите“ се заменя
със „стаите“, а думите „министъра на здравеопазването по предложение на“ се заличават.
3. В чл. 16 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думата „сектора“ се заменя със „стаите“;
б) в ал. 2 в текста преди т. 1 думата „сектора“ се заменя със „стаите“;
в) в ал. 3 в текста преди т. 1 думата „сектора“ се заменя със „стаите“;
г) в ал. 4 думата „сектори“ се заменя със
„стаи“.
4. В чл. 19, ал. 5 думите „психиатричния
диспансер“ се заменят с „център за психично
здраве“.
5. В чл. 20, ал. 2 думите „районен психиатричен диспансер“ се заменят с „център за
психично здраве“.
6. В чл. 21 се създава ал. 4:
„(4) Функциите и правомощията на директора в негово отсъствие се изпълняват
от заместник-директора, а в слу чай че в
заведението за психиатрична помощ няма
заместник-директор, от служител, притежаващ
образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, въз основа на издадена
писмена заповед за всеки конкретен случай
и за срока на отсъствието.“
7. В чл. 23 ал. 2 се изменя така:
„(2) Структурата на заведението за психиатрична помощ, в т.ч. броят на неговите
легла, и щатното разписание на длъжностите
се утвърждават от директора на заведението
за психиатрична помощ в съответствие с
чл. 5 и 6 и при спазване на изискванията на
медицински стандарт „Психиатрия“.“
8. В чл. 24, ал. 1 думата „републиканския“
се заменя с „държавния“.
9. Създава се приложение към чл. 5, ал. 3:
„Приложение
към чл. 5, ал. 3
Численост на персонала в заведенията за
психиатрична помощ
№
по
ред

Наименование

Численост на
персонала

1.

Държавна пси х иат ри чна болница – Бяла

132

2.

Държавна пси х иат ри чна болница – Карвуна

77

3.

Държавна пси х иат ри чна болница – Карлуково

125

4.

Държавна пси х иат ри чна болница – Кърджали

148

ВЕСТНИК
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по
ред
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Наименование

Численост на
персонала

5.

Държавна пси х иат ри чна болница – Ловеч

154

6.

Държавна психиатрична болница
„Свети Иван Рилски“ – Нови Искър

141

7.

Държавна пси х иат ри чна болница – Пазарджик

71

8.

Държавна пси х иат ри чна болница – Раднево

164

9.

Държавна пси х иат ри чна болница – Севлиево

115

10. Държавна психиатрична болница
за лечение на наркомании и алкохолизъм – София

59

11. Държавна пси х иат ри чна болница – Царев брод

181

12. Държавна пси х иат ри чна болница – Церова кория

75

4098

“
Министър:
Кирил Ананиев

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за допълнение на Наредба № 5 от
2009 г. за условията и реда за подаване на
заявления по схеми и мерки за директни
плащания (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.; изм.,
бр. 37 от 2009 г., бр. 14, 19, 22 и 55 от 2010 г.,
бр. 18, 35, 51, 89 и 96 от 2011 г., бр. 21 от 2012 г.,
бр. 23 от 2013 г., бр. 22 от 2014 г., бр. 16, 31
и 38 от 2015 г., бр. 16 и 40 от 2016 г., бр. 19 и
43 от 2017 г., бр. 17 и 42 от 2018 г., бр. 20 и 43
от 2019 г., бр. 18 и 38 от 2020 г.)
§ 1. В преходните разпоредби се създава § 1и:
„§ 1и. През 2020 г.:
1. Срокът за подаване на заявления по
чл. 4, ал. 1 е до 20 май.
2. Срокът по чл. 11, ал. 1 за извършване
на промени в заявленията и в приложените
документи, включително добавяне на допълнителни схеми и мерки, както и земеделски
парцели и/или животни по заявените схеми
и/или мерки, е до 5 юни.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 7 април 2020 г.
Министър:
Десислава Танева

4183
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КОМИСИЯ
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
НАРЕДБА № 38
от 21 май 2020 г.

за изискванията към дейността на инвестиционните посредници
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се у реж дат изиск вани я към инвестиционните посредници,
финансовите холдинги и финансовите холд
инг и със смесена дейност с цел защи та
и н т ереси т е на к л иен т и т е и оси г у ря ва не
на п розрач нос т и с таби л нос т на па зара
на финансови инст ру менти, вк лючително
изиск вани я, свързани със ск лючването и
изпълнението на договори с к лиенти, както
и с вът решната организаци я.
(2) За банк ите – инвестиционни посред
ници, когато предоставят една или повече
и н вес т и ц ион н и ус л у г и и/и л и извърш ват
и н вес т и ц ион н и дей нос т и по ч л. 6, а л. 2
и 3 от Закона за пазарите на финансови
инст ру менти (ЗПФИ), не се прилага глава
в т ора , с изк л ючен ие на ч л. 38 о т но сно
ръководител я на звеното, осъществяващо
фу нк ц и я та по съо т вет с т вие с нормат ивните изиск вани я (звеното за проверка на
съответствието).
(3) Гл а в а ч е т в ъ р т а с е п р и л а г а и з а
инвестиционните посредници и банк ите,
когато продават (предлагат) ст ру кт у рирани
депозити или съветват к лиенти във връзка
със ст ру к т у рирани депозити.
Г л а в а

в т о р а

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И
ОЦЕНК А НА ПРИГОДНОСТТА
Раздел I
Допълнителни изисквания към управителния и контролния орган на инвестиционния
посредник, на финансовия холдинг и на финансовия холдинг със смесена дейност. Допълнителни изисквания към лицата по чл. 68,
ал. 1 от ЗПФИ. Оценка на пригодността от
инвестиционния посредник
Чл. 2. (1) Оценките по чл. 64, ал. 7 от
ЗПФИ се извършват от комитета за подбор
на кандидати, когато в инвестиционния посредник е създаден такъв комитет.
(2) Оценките по чл. 64, ал. 7 от ЗПФИ се
извършват от контролния орган на инвестиционния посредник или от комисия в състав,
определен от управителния или контролния
орган на инвестиционния посредник, когато
в инвестиционния посредник не е създаден
комитет за подбор на кандидати.
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(3) Служителите в звената на инвестиционния посредник за проверка на съответствието,
човешки ресурси, управление на риска и правно обслужване съдействат за извършването
на оценките по чл. 64, ал. 7 от ЗПФИ.
(4) Първоначалната оценка по чл. 64, ал. 7
от ЗПФИ се извършва преди сключване на
договор със съответния член на управителния
или контролния орган на инвестиционния
посредник.
(5) При извършване на оценките по чл. 64,
ал. 7 от ЗПФИ се прилагат вътрешните правила, политиките и процедурите по чл. 14, ал. 2,
чл. 20, ал. 1, чл. 22 и чл. 26, ал. 1, съобразени
с естеството, мащаба и сложността на дейността му и вида и обхвата на извършваните
от инвестиционния посредник инвестиционни
услуги и дейности.
Чл. 3. (1) Оценката по чл. 64, ал. 7 от ЗПФИ
може да бъде извършена и след избора на
лице за член на управителния или контролния
орган на инвестиционния посредник, когато:
1. съответното лице е предложено за член
на управителния или контролния орган при
провеждане на общо събрание на съдружници/
акционери, като управителният орган, съответно контролният орган, не е бил информиран
своевременно за това, че ще бъде предложен
за избор нов член, или
2. е налице необходимост от назначаване
на нов член, защото член на управителния
или контролния орган е напуснал, починал
или е бил отстранен като непригоден.
(2) Инвестиционният посредник предвижда
в договора за управление, сключен със съответния член на управителния или контролния
орган, че изпълнението на функциите му ще
бъде преустановено незабавно, ако той бъде
оценен като непригоден да изпълнява съответната длъжност.
(3) В случаите по ал. 1 инвестиционният
посредник оценява пригодността на новоназначения член и колективната пригодност на
управителния или контролния орган в срок
до 14 дни от назначаването му и подава заявление за одобрението му по чл. 15 от ЗПФИ в
7-дневен срок от оценката. Инвестиционният
посредник уведомява незабавно съответния
член на управителния или контролния орган,
ако той е оценен като непригоден.
Чл. 4. (1) При извършване на оценките
по чл. 64, ал. 7 от ЗПФИ се взема предвид
цялата относима информация, с която разполага инвестиционният посредник, и се
отчитат рисковете, които могат да възникнат,
ако бъдат установени слабости, засягащи
пригодността на членовете на управителния
орган, съответно членовете на контролния
орган, поотделно и колективно, включително
репутационни рискове.
(2) При извършване на последващи оценки
по чл. 64, ал. 7 от ЗПФИ се вземат предвид:

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

1. представянето на членовете на управителни я орган, съответно членовете на
контролния орган, поотделно и колективно,
и ситуацията или събитието, което е предизвикало последваща оценка и въздействието
му върху пригодността;
2. ефективността на работния процес на
управителния орган, съответно контролния
орган, включително ефективността на информационните потоци и потока на информация
към членовете на управителния орган, съответно членовете на контролния орган, въз
основа на информация, предоставена от звеното за проверка на съответствието, а когато
са създадени – и от звеното за управление на
риска и звеното за вътрешен одит;
3. ефективността и разумното управление
на инвестиционния посредник;
4. способността на управителния орган, съответно контролния орган, да се съсредоточи
върху стратегически важни цели;
5. адекватността на броя на проведените
заседания, посещаемостта, отделеното време
и активността на членовете на управителния
орган, съответно членовете на контролния
орган, по време на заседанията;
6. всичките промени в състава на управителния орган, съответно контролния орган, и
всичките слабости по отношение на пригодността, поотделно и колективно, като се отчете
бизнес моделът и стратегията към риска на
инвестиционния посредник и промени в тях;
7. целите на управителния орган, съответно
контролния орган;
8. целите на инвестиционния посредник;
9. независимостта на членовете на управителния орган, съответно членовете на контролния орган, включително дали вземането
на решения се влияе от член, или малка група
членове и дали се спазва политиката по отношение на конфликта на интереси;
10. степента на изпълнение на целите,
заложени в политиките и процедурите по
чл. 20, ал. 1;
11. събитията, които оказват съществено
въздействие върху пригодността на всеки
член на управителния орган, съответно всеки
член на контролния орган, и колективната
пригодност, включително промени в бизнес
модела, стратегиите и организацията на инвестиционния посредник.
Чл. 5. (1) Инвестиционният посредник
осигурява достъп на комитета за подбор на
кандидати, а когато не е създаден такъв на
контролния орган, съответно на комисията
по чл. 2, ал. 2, до цялата информация, необходима за извършване на оценките по чл. 64,
ал. 7 от ЗПФИ.
(2) Инвестиционният посредник осигурява
достъп на акционерите, съответно съдружниците, до резултатите от всяка оценка по
чл. 64, ал. 7 от ЗПФИ, както и до относимата
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информация относно пригодността във всеки
един момент на членовете на управителния
и контролния му орган.
(3) Информацията по ал. 2 е част от материалите за общото събрание за избор на
съответното лице за член на управителния
или контролния орган на инвестиционния
посредник.
Чл. 6. (1) При извършване на оценка на
колективната пригодност на управителния
орган, съответно контролния орган на инвестиционния посредник, се вземат предвид
оценките на пригодността на всеки член на
управителния орган, съответно всеки член
на контролния орган, поотделно.
(2) При извършване на оценка на пригодността на всеки член на управителния орган,
съответно всеки член на контролния орган на
инвестиционния посредник, се взема предвид
оценката на колективната пригодност на управителния орган, съответно контролния орган.
(3) При установяване на слабости в колективната пригодност на управителния орган,
съответно на контролния орган на инвестиционния посредник, се преценява дали
някой от членовете на управителния орган,
съответно членовете на контролния орган на
инвестиционния посредник, не е пригоден.
Чл. 7. (1) Инвестиционният посредник
текущо следи за спазване на изискванията за
пригодност на управителния и на контролния
му орган, поотделно и колективно, включително и с цел идентифициране на случаи, при
които следва да извърши последваща оценка.
(2) Последващите оценки по чл. 64, ал. 7
от ЗПФИ се извършват най-малко веднъж
на 2 години, а за значимите инвестиционни
посредници – най-малко веднъж годишно.
(3) Когато последваща оценка по чл. 64,
ал. 7 от ЗПФИ е наложена от конкретно
събитие или ситуация, инвестиционният посредник може да ограничи обхвата є само до
събитието или ситуацията, която е наложила
нейното извършване.
Чл. 8. (1) Оценка на пригодността на член
на управителния орган, съответно член на
контролния орган, се извършва в следните
случаи:
1. когато лице подава заявление за получаване на лиценз за извършване на дейност
като инвестиционен посредник при условията
и по реда на ЗПФИ;
2. когато настъпят промени в състава на
управителния орган, съответно контролния
орган на инвестиционния посредник, включително:
а) когато се назначава нов член на управителния орган, съответно нов член на контролния орган, включително в резултат на пряко
или непряко придобиване или увеличение на
квалифицирано дялово участие в инвестиционния посредник, като в този случай оценка
се извършва само на новия член;

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

б) когато се преназначава член на управителния орган, съответно член на контролния орган, ако изискванията за заемане на
длъжността са променени, или когато член
на управителния орган, съответно член на
контролния орган, се назначава на различна
длъжност в същия орган на инвестиционния
посредник, като в този случай оценка се извършва само на члена, чиято длъжност се е
променила, и обхваща анализ на съответните
аспекти, като се вземат предвид всички допълнителни изисквания за длъжността;
3. текущо в съответствие с ал. 3 и 4.
(2) При извършване на оценка по ал. 1 се
оценява дали членът на управителния орган,
съответно членът на контролния орган на
инвестиционния посредник:
1. има достатъчно добра репутация;
2. притежава достатъчно знания, умения
и опит за изпълнение на задълженията си;
3. е способен да действа честно, почтено и
независимо с цел извършване на точна собствена преценка на решенията на управителния
орган, съответно решенията на контролния
орган, и упражняване на ефективен контрол
и наблюдение върху вземането на управленски решения;
4. е способен да отделя достатъчно време
за изпълнение на задълженията си в инвестиционния посредник.
(3) Последваща оценка на пригодността
на всеки член на управителния орган, съответно всеки член на контролния орган на
инвестиционния посредник, се извършва в
следните случаи:
1. когато има съмнения по отношение на
пригодността на членовете на управителния
орган, съответно членовете на контролния
орган, поотделно или колективно;
2. в случай на съществено засягане на
репутацията на член на управителния орган,
съответно член на контролния орган, включително случаи, в които членовете не спазват
политиката на инвестиционния посредник по
отношение на конфликти на интереси;
3. когато в рамките на прегледа по чл. 69,
ал. 3 от ЗПФИ се установи, че е необходимо;
4. във всеки случай, в който пригодността
на член на управителния орган, съответно
член на контролния орган, може да бъде съществено засегната по друг начин.
(4) В случаи, когато има съмнения по
о т ношен ие на п ри г од нос т та на ч лен на
управителния или контролния орган на инвестиционен посредник, се извършва оценка
на начина, по който се засяга пригодността
на съответния член на управителния или на
контролния орган.
(5) При извършване на оценките по ал. 1 се:
1. събира информация за пригодността на
члена на управителния орган, съответно на
члена на контролния орган, чрез различни
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канали и средства, включително дипломи,
сертификати, препорък и, автобиог рафии,
интервюта и въпросници;
2. събира информация относно репутация,
почтеност, честност и независимост на оценяваното лице;
3. изисква декларация от члена на управителния орган, съответно члена на контролния
орган, за верността на предоставената от него
информация;
4. изисква декларация от члена на управителния орган, съответно члена на контролния
орган, за реални и потенциални конфликти
на интереси;
5. извършва проверка, доколкото е възможно, на предоставената от члена на управителния орган, съответно члена на контролния
орган, информация във връзка с оценката.
Чл. 9. (1) Оценка на колективната пригодност на управителния орган, съответно
контролния орган, се извършва в следните
случаи:
1. когато лице подава заявление за получаване на лиценз за извършване на дейност
като инвестиционен посредник при условията
и по реда на ЗПФИ;
2. когато настъпят промени в състава на
управителния орган, съответно състава на
контролния орган на инвестиционния посредник, включително:
а) в случаите по чл. 8, ал. 1, т. 2;
б) когато членове на управителния орган,
съответно членове на контролния орган, престават да бъдат членове на съответния орган;
3. текущо в съответствие с ал. 2.
(2) Последваща оценка на колективната
пригодност на управителния орган, съответно
контролния орган, се извършва и в следните
случаи:
1. когато е налице съществена промяна в
бизнес модела на инвестиционния посредник,
намеренията за поемане на риск и неговата
стратегия или структурата на индивидуално
или групово ниво;
2. когато в рамките на прегледа по чл. 69,
ал. 3 от ЗПФИ се установи, че е необходимо;
3. във всеки случай, в който колективната
пригодност на управителния орган, съответно
контролния орган, може да бъде съществено
засегната по друг начин.
(3) При извършване на последваща оценка
на колективната пригодност на управителния
орган, съответно контролния орган на инвестиционния посредник, се вземат предвид:
1. съответните промени в дейността, стратегиите и рисковия профил на инвестиционния
посредник;
2. разпределението на функциите в рамките
на управителния орган, съответно контролния
орган, и тяхното въздействие върху изискваните колективни знания, умения и опит на
управителния орган, съответно контролния
орган.
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(4) Колективната пригодност на управителния орган и колективната пригодност на
контролния орган на инвестиционния посредник се оценяват поотделно, като се прави
съпоставка меж ду състава на съответния
орган и колективните знания, умения и опит
на този орган и изискванията за колективна
пригодност.
(5) Когато се извършва оценка на пригодността на член на управителния орган,
съответно член на конт ролни я орган на
инвестиционния посредник, в рамките на
същия период, се оценява и колективната
пригодност на съответния орган. При значим
инвестиционен посредник се оценява и дали
цялостният състав на комитетите по чл. 61,
ал. 2 и 3 от ЗПФИ е подходящ.
(6) При извършване на оценка на колективната пригодност на управителния орган,
съответно контролния орган на инвестиционния посредник, се използва матрицата за
пригодност от Насоките за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и
на лицата, заемащи ключови функции (EBA/
GL/2017/12), издадени от Европейския орган за
ценни книжа и пазари и Европейския банков
орган, или методика за пригодност, приета от
инвестиционния посредник, в съответствие с
критериите, посочени в тези насоки.
Чл. 10. (1) Инвестиционният посредник
поддържа документация, от която е видно
изпълнението на изискванията на чл. 64,
ал. 7 от ЗПФИ и чл. 2 – 9 и включва наймалко резултатите от извършените оценки
на пригодност, включително установените
слабости на управителния и на контролния
му орган, поотделно и колективно, и мерките
за отстраняването им.
(2) При извършване на оценка по чл. 64,
ал. 7 от ЗПФИ на член на управителния орган, съответно член на контролния орган на
инвестиционния посредник, задължително се
документира наименованието и функциите на
съответната длъжност, както и резултатите
от оценката на пригодността относно способността на лицето да отделя достатъчно
време, репутацията, почтеността, честността,
независимостта, достатъчността на знания,
умения и опит и спазването на ограничението
по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗПФИ.
Чл. 11. (1) Резултатът от всяка оценка по
чл. 64, ал. 7 от ЗПФИ, включително причината за нея и препоръките по отношение
на установени слабости, се предоставя на
управителния и контролния орган на инвестиционния посредник в срок 3 работни дни
от извършването є.
(2) Препоръките по ал. 1 могат да включват
препоръки за обучение, за промяна в процесите, за вземане на мерки за ограничаване
на конфликти на интереси, за промяна на
членове на управителния и/или на контрол-
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ния орган на инвестиционния посредник, за
назначаване на допълнителни членове със
специфична компетентност и др.
(3) Управителният орган на инвестиционния посредник след запознаване с резултата
по ал. 1 взема решение по отношение на
препоръките. Управителният орган, когато
не приема препоръките, посочва писмено
мотивите за това.
Чл. 12. (1) Инвестиционният посредник
представя на Комисията за финансов надзор,
наричана по-нататък „Комисията“, резултатите
от първоначална оценка по чл. 64, ал. 7 от
ЗПФИ към заявлението за одобрение по чл. 15
от ЗПФИ на съответния член на управителен или контролен орган на инвестиционния
посредник. Резултатите по изречение първо
включват най-малко информацията съгласно
приложение № 1.
(2) Инвестиционният посредник представя
на Комисията резултатите от последващите
оценки по чл. 64, ал. 7 от ЗПФИ и писмените
мотиви по чл. 11, ал. 3 в срок до 7 работни
дни от предоставянето им по реда на чл. 11,
ал. 1. Резултатите по изречение първо включват най-малко информацията по чл. 4, ал. 2.
(3) При установяване на непригодност на
член на управителния или контролния орган
на инвестиционния посредник, съответно на
колективна непригодност, с информацията
по ал. 1, съответно ал. 2, инвестиционният
посредник предоставя и информация за предприетите или предвидени мерки по чл. 13 и
за срока за прилагането им.
(4) По искане на заместник-председателя,
ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, наричан по-нататък
„заместник-председателя“, инвестиционният
посредник представя допълнителна документация и информация за извършените оценки
по чл. 64, ал. 7 от ЗПФИ.
Чл. 13. (1) Ако в резултат на първоначална
или последваща оценка по чл. 64, ал. 7 от
ЗПФИ се установи, че член на управителния
орган, съответно член на контролния орган
на инвестиционен посредник, не е пригоден,
членът на управителния орган, съответно на
контролния орган, който не е пригоден, не се
назначава или ако е назначен, се заменя. Ако
в резултат на първоначална или последваща
оценка по чл. 64, ал. 7 от ЗПФИ се установи
колективна непригодност на управителния
орган, съответно контролния орган на инвестиционния посредник, инвестиционният
посредник своевременно предприема подходящи мерки.
(2) Когато са установени отстраними недостатъци в знанията, уменията и опита на член
или членове на управителния или контролния
орган на инвестиционен посредник, инвестиционният посредник може да предприеме
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други подходящи мерки за преодоляване на
недостатъците, които са различни от мерките
по ал. 1, изречение първо.
(3) Съществени недостатъци, свързани с
репутацията, честността и почтеността на
член на управителния орган, съответно член
на контролния орган на инвестиционния посредник, не могат да се считат за отстраними.
(4) Мерките по ал. 1 и 2 трябва да са съобразени със:
1. конкретната ситуация;
2. недостатъците на члена или членовете на
управителния орган, съответно на контролния
орган на инвестиционния посредник;
3. колективната пригодност на управителния орган, съответно контролния орган на
инвестиционния посредник.
(5) Мерките по ал. 1, изречение второ и
ал. 2 могат да включват, но не само:
1. преразпределение на функциите между
членовете на управителния орган, съответно
членовете на контролния орган на инвестиционния посредник;
2. замяна на член или членове на управителния орган, съответно на контролния орган
на инвестиционния посредник;
3. назначаване на допълнителен член или
членове на управителния орган, съответно
на контролния орган на инвестиционния
посредник;
4. предприемане на мерки за ограничаване
на конфликти на интереси;
5. обучение на някои или на всички членове на управителния орган, съответно на
контролния орган на инвестиционния посредник, с цел гарантиране на тяхната пригодност,
поотделно и колективно.
Чл. 14. (1) При извършване на оценка
дали член на управителния орган, съответно
член на контролния орган на инвестиционния посредник, отделя достатъчно време за
изпълнението на възложените му функции
и задължения, включително умението му да
разбира дейността на инвестиционния посредник, нейните основни рискове и ефекти,
както и рисковата стратегия на инвестиционния посредник, се вземат предвид най-малко:
1. броят на директорските длъжности, които съответният член на управителния или
на контролния орган едновременно заема
във финансови и нефинансови институции,
като се взема предвид видът на дружествата
и отделните заемани длъжности;
2. обемът, естеството, обхватът и сложност та на дейност та на инвест иц ионни я
посредник;
3. местопребиваването на члена на управителния или на контролния орган и необходимото време за пътуване с оглед изпълнението
на възложените му функции и задължения;
4. броят на планираните заседания на
управителния или контролния орган на инвестиционния посредник, когато е приложимо;
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5. броят на директорските длъжности,
които едновременно заема съответният член
на управителния или на контролния орган, в
юридически лица с нестопанска цел;
6. функциите на заеманата длъжност от
съответния член на управителния или на
контролния орган;
7. извършването на друга професионална
или политическа дейност от съответния член
на управителния или на контролния орган;
8. необходимото въвеждане в работата и
обучение на съответния член на управителния
или на контролния орган;
9. други задължения на съответния член
на управителния или на контролния орган;
10. наличните сравнителни анализи на
отделеното време.
(2) Инвестиционният посредник изготвя
вътрешни правила, в които посочва функциите
и изискванията за всяка длъжност в управителния му орган, съответно всяка длъжност
в контролния му орган, и времето, което се
очаква да се отделя за всяка длъжност, като
взема предвид времето, определено за въвеждане в работата и провеждане на обучения.
(3) Инвестиционният посредник уведомява
членовете на управителния и на контролния му
орган за очакваното време, което те трябва да
отделят за изпълнението на задълженията им.
(4) При извършване на оценката по ал. 1
се вземат предвид и всички отсъствия, които са по-дълги от 6 месеца, на членовете
на управителния и на контролния орган на
инвестиционния посредник.
(5) Последваща оценка на отделянето на
достатъчно време от член на управителния
орган, съответно член на контролния орган
на инвестиционния посредник, се извършва
ако този член заеме допълнителна длъжност
или започне да изпълнява нови относими дейности, включително в сферата на политиката.
Чл. 15. (1) Членовете на управителния и
на контролния орган на инвестиционния посредник трябва да са запознати с дейността
на инвестиционния посредник и произтичащите от нея рискове на ниво, съизмеримо с
функциите и задълженията им.
(2) Членовете на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник
трябва да разполагат с достатъчно знания и
в областите, за които не отговарят пряко, но
са свързани с осъществяването на дейността
на инвестиционния посредник.
(3) Членовете на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник
трябва да познават вътрешните правила за
управление на инвестиционния посредник и
да прилагат политиката му по отношение на
конфликти на интереси.
(4) При извършване на оценката на притежаваните знания, умения и опит на член на
управителния орган, съответно член на кон-
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тролния орган на инвестиционния посредник,
се вземат предвид:
1. функциите и задълженията на съответната длъжност и изискванията, на които трябва
да отговаря съответният член на управителния
или на контролния орган;
2. знанията и уменията на съответния член
на управителния или на контролния орган,
придобити чрез получаване на подходящо
образование, допълнителни обучения и натрупан опит;
3. опит, придобит на предишни длъжности;
4. придобитите знания и умения, демонстрирани чрез професионалното поведение
на съответния член на управителния или на
контролния орган.
(5) При оценяване на уменията се вземат
предвид функциите на длъжността. Неизчерпателен списък на подлежащите на оценяване
умения е определен в приложение № 2.
(6) При извършване на оценката по ал. 4 се
взема предвид и опитът на съответния член
на управителния или на контролния орган
на инвестиционния посредник, който той е
натрупал, в сферата на:
1. финансовите пазари и регулаторните
изисквания към тях;
2. стратегическото планиране, разбирането на бизнес стратегията или бизнес плана
на инвестиционни я посредник и тяхното
изпълнение;
3. управлението на риска;
4. счетоводството и одита;
5. оценката на ефективността на правилата
на инвестиционния посредник, осигуряващи
ефективно управление, наблюдение и контрол;
6. анализирането на финансовата информация на инвестиционния посредник и установяването на ключови въпроси въз основа на
тази информация и на подходящи контролни
механизми.
(7) При извършване на оценката по ал. 4
се взема предвид придобитият опит на ръководна длъжност за достатъчно дълъг период
от време от съответния член на управителния
или на контролния орган на инвестиционния
посредник. При извършване на оценката
могат да се вземат предвид и длъжностите,
които съответният член на управителния
или на контролния орган на инвестиционния
посредник е заемал за по-кратък период от
време, но сами по себе си тези длъжности не
се считат за достатъчни, за да се приеме, че
членът на управителния или на контролния
орган притежава достатъчен опит.
(8) При извършване на оценката по ал. 4
се взема предвид и:
1. естеството на длъжността, която членът
на управителния или на контролния орган е
заемал, и нейното йерархично ниво;
2. стажът, който членът на управителния
или на контролния орган, е придобил;
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3. естеството, видът и организационната
структура на предприятието, в което е била
заемана длъжността;
4. обхватът на компетенциите и правомощията на члена на управителния или на
контролния орган и неговите функции и задължения при заемане на предишната длъжност;
5. техническите познания, придобити при
заемане на предишната длъжност;
6. броят на подчинените лица, които членът
на управителния или на контролния орган е
имал на предишната длъжност.
Чл. 16. (1) Членовете на управителния орган,
съответно членовете на контролния орган на
инвестиционния посредник, трябва колективно да разбират дейността на инвестиционния
посредник и произтичащите от нея рискове.
(2) Членовете на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник
трябва да са способни колективно да вземат
подходящи решения относно бизнес модела,
намеренията за поемане на риск, стратегията и пазарите, на които инвестиционният
посредник осъществява своята дейност.
(3) Членовете на контролния орган на
инвестиционния посредник трябва да са способни да се противопоставят ефективно и да
наблюдават решенията, взети от членовете
на управителния орган на инвестиционния
посредник.
(4) Членовете на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник
трябва да притежават колективни знания
от всички области, които са необходими за
осъществяване дейността на инвестиционния
посредник. Всеки член на управителния или
на контролния орган на инвестиционния посредник трябва да притежава необходимите
знания и умения, за да може да представи
аргументирани становища и да оказва влияние върху процеса на вземане на решения.
(5) Членовете на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник
трябва да притежават умения за ефективно
управление и контрол на инвестиционния
посредник в сферата на:
1. дейността на инвестиционния посредник
и основните рискове, които са свързани с нея;
2. всяка съществена дейност на инвестиционния посредник;
3. съответни области на финансова компетентност, включително финансови и капиталови пазари, капиталова адекватност и
ликвидност, а когато е приложимо, и модели;
4. изискванията за финансова отчетност
и докладване;
5. функцията по съответствие с нормативните изисквания, управлението на риска и
вътрешния одит, когато е приложимо;
6. информационните технологии и сигурност;
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7. местните, регионалните и световните
пазари, когато е приложимо;
8. правната и регулаторната среда;
9. управленските умения и опит;
10. стратегическото планиране;
11. у п ра влен ие т о на меж д у народ н и и
национални групи и рискове, свързани със
структурите на групите, когато е приложимо.
Чл. 17. (1) При извършване на оценка на
репутацията, честността и почтеността на
членовете на управителния и на контролния
орган на инвестиционния посредник се взема предвид дали са изпълнени съответните
изисквания на чл. 13 и 14 от ЗПФИ.
(2) При извършване на оценката по ал. 1 се
взема предвид и дали членът на управителния
или на контролния орган на инвестиционния
посредник:
1. има ликвидни и изискуеми парични
задължения;
2. притежава или е притежавал значителен дял или влияние в дружество, което е
изпаднало в несъстоятелност или ликвидация;
3. е бил или е обявен в неплатежоспособност;
4. притежава големи инвестиции, експозиции, кредити и дялове, доколкото те могат да
окажат значително въздействие върху неговата
финансова стабилност.
(3) При извършване на оценката по ал. 1 се
вземат предвид най-малко следните фактори:
1. наличие на доказателства, че поведението
на члена на управителния или на контролния
орган на инвестиционния посредник не е било
прозрачно, честно и отзивчиво във взаимоотношенията с Комисията или с други органи;
2. наличие на отказ, отмяна, отнемане
или прекратяване на регистрация, разрешение, членство или лиценз за извършване на
търговска дейност, стопанска дейност или
упражняване на професия;
3. причините за всяко прекратяване на трудови правоотношения или освобождаване от
отговорна длъжност, доверителни отношения
или за всяко искане за подаване на оставка
от такава длъжност;
4. наличие на разпореждане от Комисията
на поднадзорно лице да освободи лицето като
член на управителен или на контролен орган
на поднадзорно лице;
5. всяко друго доказателство, че лицето
действа по начин, противоречащ на професионалната етика.
(4) Обстоятелствата по ал. 2 се установяват
при справка в съответните публични регистри, а когато обстоятелствата не подлежат
на вписване в тях, се изисква декларация от
члена на управителния или на контролния
орган на инвестиционния посредник.
Чл. 18. (1) При извършване на оценка на
независимостта на член на управителния орган, съответно член на контролния орган на
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инвестиционния посредник, се взема предвид
дали съответният член притежава:
1. решителност и убедителност да оцени
и да се противопостави на решения, предложени от други членове на управителния или
на контролния орган;
2. способност да задава въпроси на членовете на управителния и на контролния орган;
3. способност да не се поддава на влияние
от общото мнение;
4. способност да избягва сит уации на
конфликт на интереси, които биха възпрепятствали изпълнението на задълженията му
независимо и обективно.
(2) При оценяване на способността по ал. 1,
т. 4 на съответния член на управителния
орган, съответно член на контролния орган
на инвестиционния посредник, се оценяват
най-малко:
1. икономическите интереси;
2. личните и професионалните отношения с
лицата, притежаващи квалифицирани дялови
участия в инвестиционния посредник;
3. дру гите т рудови правоотношени я и
трудовите правоотношения за последните
пет години;
4. личните и професионалните отношения
със служители на инвестиционния посредник;
5. личните и професионалните отношения
с трети за инвестиционния посредник лица;
6. членството в други организации;
7. политическото влияние и политическите
взаимоотношения.
(3) Член на управителния орган, съответно
член на контролния орган на инвестиционен
посредник, се въздържа от гласуване по въпроси, по които е в конфликт на интереси.
(4) Инвестиционният посредник уведомява
незабавно Комисията в случай на установяване на конфликт на интереси, който може
да засегне независимостта на член на управителния или на контролния му орган.
Чл. 19. (1) Инвестиционният посредник
осигурява достатъчно ресурси за въвеждането
в работата на членовете на управителния и на
контролния му орган поотделно и колективно.
(2) Инвестиционният посредник осигурява
предоставянето на ключова информация на
всички новоназначени членове на управителния и на контролния му орган в срок до
1 месец след встъпването им в длъжност, а
въвеждането им в работата се осъществява
в срок до 6 месеца.
Чл. 20. (1) Инвестиционният посредник
приема политики и процедури за въвеждането в работата и обучението на членовете
на управителния и на контролния му орган.
(2) Политиките и процедурите по ал. 1
могат да са част от политиката по отношение
на пригодността и включват най-малко:
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1. целите на управителния и на контролния орган на инвестиционния посредник
по отношение на въвеждането в работата
и обу чението за у правленската фу нк ци я,
съответно за надзорната функция, както и
за конкретни длъжности в съответствие със
специфичните им изисквания и участието им
в комитетите по чл. 61, ал. 2 и 3 от ЗПФИ,
когато е приложимо;
2. отговорностите по отношение на разработването на подробна програма за обучение;
3. финансовите и човешките ресурси за
въвеж дането в работата и обу чението на
членовете на управителния и на контролния
орган на инвестиционния посредник;
4. ясни правила, чрез които всеки член на
управителния или на контролния орган на
инвестиционния посредник може да поиска
въвеждане в работата или обучение.
Чл. 21. (1) Инвестиционният посредник
извършва преглед веднъж годишно на политиките и процедурите по чл. 20, ал. 1 във
връзка с настъпили промени в управлението и
дейността му, както и промени в приложимото
законодателство и развитието на пазарите на
финансови инструменти.
(2) Инвестиционният посредник извършва
преглед на изпълнението и оценява качеството
на въвеждането в работата и обучението на
членовете на управителния и на контролния
му орган и гарантира спазването на политиките и процедурите по чл. 20, ал. 1.
Чл. 22. Политиката за насърчаване на многообразието в управителния и в контролния
орган на инвестиционния посредник включва
най-малко следните аспекти:
1. образование и професионален опит;
2. пол;
3. възраст;
4. географски произход за инвестиционни
посредници, осъществяващи дейност извън
територията на Република България;
5. кариерно планиране и мерки за гарантиране на еднакво третиране и възможности
за лицата от различни полове.
Ч л. 23. (1) Значим и я т инвес т иц ионен
посредник включва и определя в политиката по чл. 22 количествено целево ниво за
представителство на по-слабо представения
пол в управителния и контролния му орган,
като при несъответствие между заложеното
количествено целево ниво и действителното
положение посочва подходящ срок, в рамките
на който следва да се достигне целевото ниво,
и как ще бъде постигнато.
(2) Целевото ниво по ал. 1 се определя колективно за членовете на управителния и на
контролния орган на значимия инвестиционен
посредник, като може да бъде определено
поотделно за управителния орган, съответно
контролния орган.
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Чл. 24. (1) В рамките на последващите
оценки по чл. 64, ал. 7 от ЗПФИ значимият
инвестиционен посредник документира, че
изпълнява заложените цели и целеви нива
по отношение на многообразието.
(2) Когато целите или целевите нива по ал. 1
не са изпълнени, значимият инвестиционен
посредник документира причините за това,
мерките, които ще предприеме за изпълнението им, както и срока за предприемането им.
Чл. 25. При определяне на цели по отношение на многообразието в управителния
и в контролния орган на инвестиционния
посредник инвестиционният посредник взема
предвид резултатите от извършени анализи на
многообразието, публикувани от Европейския
орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП),
Европейския банков орган или други институции на Европейския съюз.
Чл. 26. (1) Инвестиционният посредник
приема и прилага политика по отношение на
пригодността на членовете на управителния
и на контролния му орган.
(2) Политиката по ал. 1 трябва да включва
или да препраща към политиката по чл. 22.
(3) Инвестиционният посредник най-малко
веднъж годишно преглежда и актуализира
политиката по ал. 1, като взема предвид препоръките, отправени от комитета за подбор на
кандидати, ако е създаден такъв, и от звеното
за вътрешен одит или звеното за проверка на
съответствието, и съхранява документацията
по отношение на приемането на политиката
и всички нейни изменения.
(4) Управителният орган на инвестиционния посредник и комитетът за подбор на
кандидати, ако е създаден такъв, наблюдават
ефективността на политиката по ал. 1 и преразглеждат съдържанието и прилагането є.
(5) Звеното за проверка на съответствието, а когато са създадени – и звеното за
управление на риска, и звеното за вътрешен
одит, осигуряват необходимата информация
за разработване на политиката по ал. 1.
(6) Звеното за проверка на съответствието
анализира дали политиката по ал. 1 се отразява
на спазването от инвестиционния посредник
на действащото законодателство, вътрешните
политики и процедури и докладва на управителния орган на инвестиционния посредник
за всички установени рискове по отношение
на съответствието с нормативните изисквания
и свързаните с несъответствието проблеми.
(7) Анализът по ал. 6 е част от годишния
доклад по чл. 52, ал. 2.
Чл. 27. Политиката по чл. 26, ал. 1 включва
планирането на подбора, наблюдението и приемствеността на членовете на управителния
орган, съответно членовете на контролния
орган на инвестиционния посредник, включително преназначаването им, и определя
най-малко:
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1. процеса на планиране на подбора, назначаването, преназначаването и приемствеността на членовете на управителния орган,
съответно членовете на контролния орган, и
приложимата вътрешна процедура за оценка
на пригодността на даден член, включително
вътрешното звено, което съдейства за посочената оценка;
2. критериите, които се използват при
оценката на пригодността и които следва да
включват критериите за пригодност съгласно
приложимото законодателство;
3. начина, по който в процеса на подбор
се прилага политиката по чл. 22;
4. начина, по който в процеса на подбор
се прилага целевото ниво по чл. 23 за послабо представения пол в управителния и
контролния орган на значим инвестиционен
посредник;
5. канала за комуникация с компетентните
органи;
6. начина, по който се документира оценката за пригодност.
Чл. 28. Когато инвестиционен посредник
е институция майка в Република България,
инвестиционният посредник гарантира прилагането и спазването в рамките на групата,
както е определена в § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството,
на политиката по чл. 26, ал. 1 по отношение
на всички членове на управителния и на
контролния орган и лицата по чл. 68, ал. 1
от ЗПФИ от всички дъщерни предприятия
в обхвата на пруденциалната консолидация.
Чл. 29. (1) Значимият инвестиционен посредник гарантира, че членовете на комитета
за подбор на кандидати притежават подходящи
колективни знания, индивидуални експертни познания и опит, за да прилагат чл. 63,
ал. 2 – 4 от ЗПФИ.
(2) Комитетът за подбор на кандидати в
инвестиционен посредник, който не е значим,
съответно контролният орган или комисията
по чл. 2, ал. 2, когато в инвестиционния посредник не е създаден комитет за подбор на
кандидати, прилага съответно чл. 63, ал. 2 – 4
от ЗПФИ и извършва анализите по чл. 63,
ал. 4, т. 1 и 2 от ЗПФИ най-малко веднъж
на 2 години.
Чл. 30. (1) Предложение за преназначаване
на член на управителен или на контролен орган
на инвестиционен посредник се прави само
след като се извърши оценка на представянето
на съответния член по време на последния му
мандат и се вземе предвид резултатът от нея.
(2) Инвестиционният посредник трябва
да идентифицира и подбира квалифицирани
и опитни членове на неговия управителен и
контролен орган и да осигурява подходящо
планиране на приемствеността в тези органи.
(3) Комитетът за подбор на кандидати,
съответно когато не е създаден такъв комитет, контролният орган на инвестиционния
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посредник или комисията по чл. 2, ал. 2,
в сътрудничество със звеното за човешки
ресурси във връзка с подбора на кандидати
за свободните длъжности в управителния
и в контролния орган на инвестиционния
посредник:
1. подготвя описание на функциите и изискванията за конкретно назначение, както
и времето, което се очаква да се отделя за
съответната длъжност;
2. преценява подходящия баланс на знания, умения и опит в управителния орган,
съответно в контролния орган;
3. взема предвид целите на политиката
по чл. 22.
(4) Всеки член на управителния или контролния орган на инвестиционния посредник
трябва да е запознат с културата, ценностите,
поведението и стратегията на инвестиционния
посредник по възможност преди да встъпи в
длъжност.
(5) Управителният орган, съответно контролният орган на инвестиционния посредник, приема план за приемственост за своите
членове, който гарантира приемственост при
вземането на решения. При планирането на
приемствеността управителният орган, съответно контролният орган, взема предвид
целите и целевите нива, заложени в политиката по чл. 22.
Чл. 31. (1) Оценка на пригодността на лицата по чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ се извършва в
следните случаи:
1. когато лице подава заявление за получаване на лиценз за извършване на дейност като
инвестиционен посредник по чл. 10, ал. 1 или
2 от ЗПФИ при условията и по реда на ЗПФИ;
2. когато в инвестиционен посредник по
чл. 10, ал. 1 или 2 от ЗПФИ се назначават нови
лица по чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ, включително
в резултат на пряко или непряко придобиване
или увеличение на квалифицирано дялово
участие в инвестиционния посредник;
3. текущо в съответствие с ал. 3.
(2) При извършване на оценка по ал. 1
се оценява дали съответното лице по чл. 68,
ал. 1 от ЗПФИ:
1. има достатъчно добра репутация;
2. притежава достатъчно знания, умения
и опит за изпълнение на възложените му
функции;
3. е способно да действа честно и почтено.
(3) Инвестиционният посредник по чл. 10,
ал. 1 или 2 от ЗПФИ прилага за лицата по
чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ чл. 8, ал. 3 съответно.
(4) При извършване на оценка на репутацията, честността, почтеността, знанията,
уменията и опита на лицата по чл. 68, ал. 1
от ЗПФИ се прилагат същите критерии, които
се прилагат при извършване на оценката на
пригодността на членовете на управителния
орган и членовете на контролния орган на
инвестиционния посредник.
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(5) Оценките по ал. 1 се извършват от контролния орган на инвестиционния посредник
по чл. 10, ал. 1 или 2 от ЗПФИ, съответно
от комитета за подбор на кандидати, ако е
създаден такъв. Резултатите от оценките се
предоставят на управителния орган на инвестиционния посредник.
(6) Първоначалната оценка по ал. 1 се
извършва преди назначаване на лицето по
чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ.
(7) Ако въз основа на извършена оценка се
установи, че лицето или кандидатът за лице
по чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ не е пригодно, инвестиционният посредник по чл. 10, ал. 1 или
2 от ЗПФИ предприема мерки за гарантиране
на адекватното осъществяване на съответната
функция или не го назначава.
(8) Инвестиционният посредник по чл. 10,
ал. 1 или 2 от ЗПФИ представя в Комисията:
1. резултатите от оценките по ал. 1, т. 1
към заявлението за получаване на лиценз за
извършване на дейност като инвестиционен
посредник по чл. 10, ал. 1 или 2 от ЗПФИ;
2. резултатите от оценките по ал. 1, т. 2 в
7-дневен срок от вземане на решение за назначаване на лице по чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ,
съответно от възлагане на осъществяване на
посочените в чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ функции;
3. резултатите от оценките по ал. 1, т. 3 – в
срок до 7 работни дни от предоставянето им
на управителния орган на инвестиционния
посредник.
(9) Резултатите от оценките включват наймалко информацията съгласно приложение
№ 1.
(10) Изискванията по предходните алинеи
се прилагат съответно и за лицата, осъществяващи посочените в чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ
функции.
(11) Инвестиционният посредник по чл. 10,
ал. 1 или 2 от ЗПФИ във възможно найкратък срок освобождава от длъжност или
осъществяване на съответната функция лице
по чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ, за което заместникпредседателят установи, че не е пригодно,
ако установените слабости не могат да бъдат
отстранени по друг начин. Инвестиционният
посредник предвижда подходящи мерки за
изпълнение на задължението по изречение
първо.
Чл. 32. Инвестиционният посредник съхранява в своя архив документите, изготвени
във връзка с оценките на пригодността, за
срок от 5 години.
Чл. 33. (1) Финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност гарантират пригодността на всеки член на техните
управителни и контролни органи и извършват
първоначална и последваща оценка на тяхната
пригодност поотделно и колективно.
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(2) Финансовите холдинги и финансовите
холдинги със смесена дейност прилагат изискванията на чл. 2 – 30 и чл. 32 съответно.
Раздел II
Оценка на пригодността от Комисията и
заместник-председателя
Чл. 34. Комисията извършва оценките по
чл. 15, ал. 8 от ЗПФИ въз основа на документите и информацията, предоставена от
инвестиционния посредник и от оценяваните
членове.
Чл. 35. На последваща оценка на пригодност
та от страна на Комисията по предложение
на заместник-председателя подлежат преназначените членове на управителния орган,
съответно членове на контролния орган на
инвестиционния посредник, ако изискванията
за заемане на длъжността са променени или
когато член на управителния орган, съответно
член на контролния му орган, се назначава
на различна длъжност в същия орган на инвестиционния посредник.
Чл. 36. (1) Комисията по предложение на
заместник-председателя в хода на текущия надзор извършва периодично последваща оценка
на пригодността на членовете на управителния
орган, съответно членовете на контролния
орган на инвестиционен посредник.
(2) Комисията по предложение на заместник-председателя, когато в хода на текущия
надзор установи значими нови факти или
обстоятелства, засягащи пригодност та на
членовете на управителния орган, съответно
членовете на контролния орган на инвестиционен посредник, извършва последваща
оценка на тяхната пригодност. Комисията
по предложение на заместник-председателя
може да констатира, че член на управителен
орган, съответно член на контролен орган на
инвестиционен посредник, вече не е пригоден,
включително при нарушение на нормативно изискване от страна на инвестиционен
посредник, за което съответният член на
управителния или контролния орган не е
предприел очакваните от него действия с оглед
избягване, отстраняване или преустановяване
на нарушението.
Чл. 37. За финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност чл. 36
се прилага съответно.
Чл. 38. (1) Инвестиционният посредник по
чл. 10, ал. 1 или 2 от ЗПФИ при назначаване
на лице по чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ, съответно
при възлагане на осъществяване на посочените
в чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ функции, освен резултатите от оценките представя в Комисията
в срока по чл. 31, ал. 8, т. 2 и документи и
информация, удостоверяващи съответствието
на лицето с изискванията на приложимото
законодателство.
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(2) Заместник-председател ят извършва
оценка на пригодността на съответното лице
въз основа на документите по ал. 1.
(3) В случай че при извършване на оценката на пригодността заместник-председателят
установи, че лицето не е пригодно, инвестиционният посредник освобождава лицето от
длъжност или от осъществяване на съответната функция, ако установените слабости не
могат да бъдат отстранени по друг начин.
Чл. 39. Заместник-председателят извършва
оценка на пригодността на ръководителя на
звеното за проверка на съответствието на
инвестиционен посредник по чл. 10, ал. 3 от
ЗПФИ, ако установи факти и обстоятелства,
които налагат това. Член 38, ал. 3 се прилага
съответно.
Г л а в а

т р е т а

ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ. ЗВЕНО ЗА
ПРОВЕРК А НА СЪОТВЕТСТВИЕТО. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Раздел I
Вътрешна организация
Чл. 40. (1) Правилата за вътрешна организация на инвестиционния посредник по
чл. 69 от ЗПФИ се изготвят в писмена форма
и включват най-малко следната информация
и документи:
1. изчерпателно описание на организационната структура на инвестиционния посредник
и на длъжностите в отделните структурни
звена, включително ясно разпределяне на
функциите и задълженията във връзка с извършваните от инвестиционния посредник
услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ
между тези звена и длъжности, отношенията
на координация и субординация между тях,
както и процедурите за вземане на решения
във връзка с осъществяваната от инвестиционния посредник дейност;
2. установяване на изискванията за заемане
на всяка от длъжностите по т. 1, гарантиращи
наличието на умения, знания и опит, необходими за професионалното изпълнение на
съответните функции и задължения;
3. установяване на ясни изисквания относно вида, срока и начина на предоставяне на
информацията, която следва да бъде обменяна между различните структурни звена в
инвестиционния посредник с цел осигуряване
изпълнението на функциите на тези звена и
на инвестиционния посредник като цяло;
4. политика на инвестиционния посредник
за третиране на конфликти на интереси в съответствие с големината и организационната
структура на инвестиционния посредник и
естеството, мащаба и сложността на дейността му;
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5. изчерпателни и ясни процедури за начина
на изпълнение на дейността на инвестиционния посредник, гарантиращи своевременното и
точно изпълнение на задълженията на лицата,
които работят по договор за него;
6. условията за групиране и разпределяне
на клиентски нареждания;
7. условията относно осъществяваното от
инвестиционния посредник държане на предоставени от клиента финансови инструменти
и парични средства;
8. условията за водене на отчетност и за
съхраняване на информация и за защита на
информационните системи;
9. политика за непрекъснатост на дейността;
10. процедури за подаване на вътрешни
сигнали от служители на инвестиционния
посредник за действителни или възможни
нарушения в инвестиционния посредник;
11. ефективни и открити политики и процедури за администриране и разглеждане на
жалби от клиенти или потенциални клиенти;
12. изисквания във връзка с възлагане на
критични и важни оперативни функции на
трети лица;
13. използване на електронни платформи за
търговия, начин на предоставяне на услугите
на клиенти, изискванията към служителите
на инвестиционния посредник във връзка с
предоставяната услуга.
(2) Правилата по ал. 1 осигуряват извършването на услуги и дейности от инвестиционния
посредник в съответствие с изискванията на
ЗПФИ, на актовете по прилагането му и на
приложимите актове на Европейския съюз.
Изградената в инвестиционния посредник
вътрешна организация осигурява своевременното установяване на всеки риск от несъответствие на дейността на инвестиционния
посредник с изискванията на ЗПФИ, на актовете по прилагането му и на приложимите
актове на Европейския съюз.
(3) Политиката по ал. 1, т. 4 съдържа по
отношение на всяка конкретна услуга или
дейност, извършвана от или за сметка на
инвестиционния посредник, обстоятелствата, представляващи конфликт на интереси
или които могат да доведат до конфликт на
интереси, пораждащ риск от увреждане на
интересите на клиент на инвестиционния посредник, включително такива обстоятелства,
които са или следва да бъдат известни на
инвестиционния посредник и които могат да
доведат до конфликт на интереси в резултат
на структурата на групата, част от която е
инвестиционният посредник, и дейността на
останалите членове на групата, както и процедурите и мерките за третиране на такива
конфликти.
Чл. 41. При встъпване в длъжност или при
започване на дейност членовете на управителния и на контролния орган на инвести-
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ционния посредник, лицата по чл. 65, ал. 1,
т. 1 – 3 и лицата по чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ се
запознават с правилата по чл. 69 от ЗПФИ,
което удостоверяват писмено.
Чл. 42. (1) Инвестиционният посредник
ежегодно в срок до 31 януари преглежда и
оценява съответствието на правилата по чл. 69
от ЗПФИ с извършваните от инвестиционния
посредник услуги и дейности, като при непълноти и/или необходимост от подобряване на
вътрешната организация приема изменения
и допълнения в правилата.
(2) Независимо от изискването на ал. 1 инвестиционният посредник приема изменения
и допълнения в правилата по чл. 69 от ЗПФИ
при констатиране на необходимост от това.
Раздел II
Звено за проверка на съответствието
Чл. 43. Функцията по съответствие с нормативните изисквания в инвестиционния посредник се осъществява от звено за проверка
на съответствието.
Чл. 44. (1) Ръководителят на звеното за
проверка на съответствието трябва да отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 4, т. 1 – 4,
6 и 7 от ЗПФИ, да има висше образование и
не по-малко от 3 години опит в областта на
капиталовите пазари.
(2) Ръководителят на звеното за проверка
на съответствието не може да бъде член на
управителния орган, съответно член на контролния орган, брокер, инвестиционен консултант или друго лице, на което е възложено
оперативното управление на инвестиционния
посредник или което участва в извършването
на дейности или отделни действия, спрямо
които осъществява контрол.
Чл. 45. (1) Служителите в звеното за проверка на съответствието трябва да отговарят
на изискванията на чл. 13, ал. 4, т. 1 – 4, 6
и 7 от ЗПФИ, да имат висше образование и
необходимите за изпълнение на възложените
им функции умения, знания и опит.
(2) Член 44, ал. 2 се прилага за всички
служители в звеното за проверка на съответствието.
Чл. 46. (1) По изключение и в случаите,
когато естеството, мащабът и сложността на
дейността на инвестиционния посредник и
видът и обхватът на извършваните от него
инвестиционни услуги и дейности позволяват
това, звеното за проверка на съответствието
може да се състои от един служител.
(2) В случаите по ал. 1 служителят по ал. 1
трябва да отговаря на изискванията на чл. 44
и да изпълнява задълженията на ръководител
на звеното за проверка на съответствието.
(3) Инвестиционният посредник подава мотивирано заявление до заместник-председателя
звеното за проверка на съответствието да се
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състои от един служител, в което обосновава
наличие на обстоятелствата по ал. 1 и 2 и
прилага доказателства за това.
(4) Ако в едномесечен срок от подаване
на заявлението заместник-председателят не
издаде забрана звеното за проверка на съответствието на инвестиционния посредник да
се състои от един служител, инвестиционният посредник може да извърши исканите
промени по ал. 1.
(5) В случай че заместник-председателят
изиска допълнителни доказателства и информация относно обстоятелствата по ал. 1 и 2,
срокът по ал. 4 спира да тече за времето на
тяхното представяне, но за не повече от 14 дни.
Чл. 47. (1) Звеното за проверка на съответствието извършва ежемесечни проверки
за спазване на изискванията към дейността
от ст рана на инвестиционни я посредник
по отношение на сключените през месеца
договори с клиенти и приетите през месеца
нареждания от клиенти. В обхвата на проверките се включва проверка на спазването на
нормативните изисквания към дейността на
инвестиционните посредници и отношения
с клиенти.
(2) Когато видът и обхватът на извършваните от инвестиционния посредник инвестиционни услуги и дейности не позволява да
бъде проверено спазването на изискванията по
отношение на всички договори и нареждания
през съответния месец, проверката се извършва на част от тях. Ръководителят на звеното
за проверка на съответствието изготвя при
спазване на принципа на пропорционалност
вътрешна методология за избор на договорите
и нарежданията, които ще попаднат в обхвата
на проверката по ал. 1.
(3) При извършване на проверки по ал. 1
се съставя протокол, в който се посочват конкретните договори и нареждания – предмет
на проверка, както и констатираните несъответствия и дадените съвети на лицата, отговорни за предоставяните от инвестиционния
посредник услуги и дейности. В случаите по
предходното изречение звеното за проверка
на съответствието проверява предприетите
в съответствие с констатациите и съветите
действия и приложените мерки.
(4) Протоколът по ал. 3 се представя на
ръководителя на звеното за проверка на съответствието, който се запознава с констатациите
в него и го утвърждава, съответно разпорежда
извършването на допълнителни действия.
(5) Когато звеното за проверка на съответствието се състои от един служител, резултатите от извършените месечни проверки се
обобщават в изготвен от него доклад.
Чл. 48. (1) Ръководителят на звеното за
проверка на съответствието изготвя и представя на управителния орган и на контролния
орган на инвестиционния посредник до 15-о
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число на всеки месец доклад за проверките,
извършени от звеното за проверка на съответствието през предходния месец.
(2) В доклада по ал. 1 се посочват констатираните несъответствия и предприетите
мерки за отстраняването им и се предлага
приемането на нови мерки от управителния
орган на инвестиционния посредник. Докладът съдържа и оценка на действащите в инвестиционния посредник вътрешна организация
и система за проверка на съответствието,
включително на вътрешните правила, с оглед
възможността им да гарантират законосъобразното функциониране на инвестиционния
посредник и своевременното установяване
на извършването на дейност в нарушение на
нормативните изисквания, както и предложения до управителния орган за приемане
на промени във вътрешните правила, в случай че те не осигуряват в достатъчна степен
изпълнението на тези изисквания.
(3) Инвестиционният посредник уведомява
в срок до 3 работни дни от получаването
на доклада по ал. 1 заместник-председателя
за констатираните от звеното за проверка
на съответствието несъответствия с нормативните изисквания, описани в него, и за
предприетите мерки във връзка с тях.
Чл. 49. (1) Инвестиционният посредник
приема правила за проверка на съответствието, политики и процедури за установяване на всеки риск от неизпълнение на
задълженията на инвестиционния посредник
по ЗПФИ, актовете по прилагането му и
приложимите актове на Европейския съюз,
на свързаните с това рискове и адекватни
мерк и и процед у ри за минимизиране на
тези рискове, съобразени с извършваната от
инвестиционния посредник дейност.
(2) Инвестиционният посредник ежегодно
до 31 януари преглежда и оценява правилата, политиките и процеду рите по ал. 1
с цел осигу ряване на законосъобразното,
ефективно и надеждно функциониране на
звеното за проверка на съответствието, като
при непълноти и/или необходимост от подобряване на функцията по съответствие с
нормативните изисквания приема изменения
и допълнения в правилата.
(3) Независимо от изискването на ал. 2
инвестиционният посредник приема изменения и допълнения в правилата, политиките
и процедурите по ал. 1 при констатиране на
необходимост от това.
Чл. 50. (1) Във връзка с изпълнение на
задълженията по чл. 22, пар. 2 от Делегиран
регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от
25 април 2016 г. за допълване на Директива
2014/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на организационните
изисквания и условията за извършване на
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дейност от инвестиционните посредници и
за даването на определения за целите на
посочената директива (OB, L 87/1 от 31 март
2017 г.) (Делегиран регламент (ЕС) 2017/565)
най-малко веднъж годишно в срок до 31 януари, ръководителят на звеното за проверка
на съответствието изготвя и представя на
управителния орган на инвестиционния посредник писмен документ, в който се съдържа
обоснована оценка за нивото на риска от
неспазване на нормативните изисквания, на
който е изложен инвестиционният посредник.
(2) Звеното за проверка на съответствието при оценяване на нивото на риска от
неспазване на нормативните изисквания, на
който е изложен инвестиционният посредник, взема предвид инвестиционните услуги
и дейности на инвестиционния посредник,
както и видовете търгувани и разпространявани финансови инструменти.
(3) Инвестиционният посредник осигурява
достъп на звеното за проверка на съответствието до цялата информация, необходима
за изпълнение на задълженията му.
(4) Идентифицираните рискове се преразглеждат редовно, както и във всеки случай,
когато е необходимо, за да се гарантира,
че всички нови рискове се вземат предвид.
(5) Звеното за проверка на съответствието
извършва наблюдение на функционирането
на системата за разглеждане на жалби, свързани с финансови продукти и инвестиционни
услуги, като основен източник на ва жна
информация за изпълнение на функцията по
съответствие с нормативните изисквания.
Чл. 51. Представляващите инвестиционния посредник носят отговорност за ефективността на установената организация и
изпълнението на функциите на звеното за
проверка на съответствието.
Чл. 52. (1) Въз основа на изготвената по
реда на чл. 49 и 50 оценка на риска ръководителят на звеното за проверка на съответствието изготвя и представя на управителния
орган на инвестиционния посредник програма за наблюдение в срок до 31 януари на
годината, за която се отнася. В програмата
се вземат предвид всички области, в които
инвестиционният посредник извършва инвестиционни услуги и дейности. В програмата
за наблюдение следва да бъдат установени
приоритетите, определени чрез оценката на
риска от неспазване на изискванията, което
гарантира цялостен мониторинг на този риск.
(2) За резултатите от извършеното наблюдение в съответствие с програмата по
ал. 1 ръководителят на звеното за проверка
на съответствието изготвя и представя на
у п ра ви т ел н и я орга н на и н вес т и ц ион н и я
посредник доклад в срок до 31 януари на
следващата година.
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(3) Инвестиционният посредник представя
доклада по ал. 2 на заместник-председателя
в срок 7 работни дни от представянето на
управителния орган.
(4) Докладът по ал. 2 обхваща:
1. описание на изпълнението и ефективността на цялостната среда за контрол на
инвестиционните услуги и дейности;
2. обобщение на основните констатации
от прегледа на политиките и процедурите;
3. обобщение на проверките на м ясто
или на документалните прегледи, извършени
от звеното за проверка на съответствието,
вк л ючи т ел но ус та новен и т е нару шен и я и
пропуски в организацията и процесите по
проверка на съответствието, въведени от
инвестиционния посредник, и предприетите
в резултат на това мерки;
4. вси чк и рискове, и ден т ифици рани в
рамките на дейностите по мониторинг на
звеното за проверка на съответствието;
5. съответните промени и новости в регулаторните изисквания през обхванатия в
доклада период и мерките, които са предприети и следва да бъдат предприети, за
да се гарантира спазване на променените
изисквания;
6. други важни въпроси, свързани със
спазването на изискванията и възникнали
след последния доклад;
7. съществената кореспонденция с компетентните органи.
Раздел III
Предоставяне на информация на Комисията
Чл. 53. Лицата, получили лиценз за извършване на дейност като инвестиционен
посредник, представят в Комисията в срок
7 работни дни от вписването им в търговския регистър:
1. списък с адресите на помещенията, в
които се предлагат инвестиционни и допълнителни услуги;
2. п исмен и сведен и я за т ех н и ческо т о
оборудване, необходимо за извършване на
дейността.
Чл. 54. (1) Инвестиционният посредник
уведомява Комисията за:
1. единния идентификационен код (ЕИК)
и идентификационния код на правния субект
(Legal Entity Identifier code – LEI code);
2. правно-организационната форма и при
промяна в нея;
3. адреса за кореспонденция, телефона,
факса, електронния адрес и електронната
ст раница в интернет на инвестиционни я
посредник;
4. отк риване, съответно зак риване на
офис, в който ще се извършва, съответно
се извършва дейност като инвестиционен
посредник;
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5. промяна в начина на представляване
на инвестиционния посредник;
6. всеки случай, когато лице, което е член
на управителния орган, съответно на контролния орган, е във фактическа невъзможност
да изпълнява функциите и задълженията си
за срок, по-дълъг от 3 месеца;
7. изменение и/или допълнение на устава,
съответно на дружествения договор;
8. изменение и/или допълнение на прилаганите правила, процедури и системи на
инвестиционния посредник, вк лючително
на плана за възстановяване;
9. промяна в обстоятелства, отразени в
документи, послужили като основание да се
издаде лиценз за извършване на дейност като
инвестиционен посредник, и в документите
по чл. 53, т. 1;
10. възникване или промяна на обстоятелство, в резултат на което нормативните
изисквания към членовете на управителния
орган или на контролния орган на инвестиционния посредник, към други лица, на
които е възложено управлението му, или
към други лица, които работят по договор
за него, вече не са спазени;
11. промяна на лице от състава на висшия
ръководен персонал, на лицата по чл. 65,
ал. 1, т. 1 – 3, лице от комитета за подбор
на кандидати, на комитета по риска и на
комитета по възнагражденията;
12. имената и датата на назначаване, съответно освобождаване, на лицата по чл. 68,
ал. 1 от ЗПФИ;
13. отнемане на лиценз за извършване
на дейност, поставяне под особен на дзор,
как то и за на лагане на дру ги прин удителни
мерки, административни наказания и други
санкции за нарушения, свързани с предмета
на дейност на дру жеството, от Българската
народна банка, от дру ги държавни органи,
от рег улиран пазар на финансови инст рументи или от депозитарната инстит у ци я
на членове на у правителни я орган или на
конт ролни я орган на инвестиционни я посредник, финансовия холдинг и финансовия
хол динг със смесена дейност и на лица,
работещи по договор за инвестиционни я
посредник;
14. откриване на производство по несъстоятелност;
15. вземане на решение за преобразуване;
16. вземане на решение за прекратяване;
17. откриване на производство по ликвидация;
18. настъпване на други обстоятелства,
под леж а щ и на вп исва не в рег ис т ъра по
чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН), съответно промени
в тези обстоятелства.
(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява
в срока по чл. 130, ал. 2 от ЗПФИ.
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(3) И н ве с т и ц ион н и я т по с р ед н и к с лед
всяко изменение по ал. 1, т. 7 и 8 представя пълен текст на съответния документ с
измененията в срока по ал. 2.
(4) За банк и – инвестиционни посред
ници, не се прилага изискването по ал. 1,
т. 11 относно лицата от комитета за подбор
на кандидати, на комитета по риска и на
комитета по възнаграж денията и по ал. 1,
т. 12 относно ръководителя на звеното за
у п равление на риска и ръководи тел я на
звеното за вътрешен одит, съответно лицата,
осъществяващи посочените функции.
(5) Инвестиционни ят посредник с информацията по ал. 1, т. 12 представя в Комисията доказателства, че ръководителят
и служителите на звеното за проверка на
съответствието отговарят на изискванията
на чл. 44 и 45, а инвестиционният посредник
по чл. 10, ал. 1 или 2 от ЗПФИ – и доказателства, че лицата по чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ
отговарят на изискванията на чл. 31, ал. 2.
Чл. 55. До 15-о число на месеца, от който
започва ново 3-месечие, инвестиционният
посредник уведомява Комисията за наличието на:
1. постъпили жалби през изтеклото 3-месечие на клиенти, както и за резултатите
от разглеждането им;
2. съдебни дела, свързани с предмета му
на дейност като инвестиционен посредник,
заведени през изтеклото 3-месечие от него
и срещу него, съответно срещу членове на
управителния орган и на контролния му
орган и срещу лицата, работещи по договор
за него, както и за решенията, постановени
по висящите дела, ако такива са налице.
Чл. 56. Инвестиционният посредник, който извършва сделки и дейности с финансови
инструменти в трета държава, уведомява
Комисията в срок до 10-о число на всеки
ме с ец за извършен и т е п р е з п р ед ход н и я
месец сделки и дейности в трети държави
за своя сметка и за сметка на клиенти, за
пазарното състояние, за съхраняването и
осъществяването на правата по тези финансови инструменти, които инвестиционният
посредник притежава, за своя сметка или за
сметка на клиенти или които се притежават
пряко от негови клиенти.
Чл. 57. Инвестиционният посредник по
искане на заместник-председателя, съответно
на длъжностни лица от администрацията
на Комисията, оправомощени да извършват
проверки, осигурява превод, включително
от заклет преводач, на документите, постъпили във или издадени от инвестиционния
посредник на чуж д език.
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ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИТЕ
Раздел I
Предоставяне на инвестиционни услуги на
клиенти
Чл. 58. (1) Клиентът, съответно неговият
представител, подписва договор по чл. 82, ал. 1
от ЗПФИ в присъствието на лице по чл. 65,
ал. 1, освен ако договорът не се сключва по
електронен път или чрез друга форма без
присъствието на клиента.
(2) Преди сключване на договора по чл. 82,
ал. 1 от ЗПФИ клиентът, съответно неговият
представител, се идентифицира по реда на
Закона за мерките срещу изпирането на пари
и правилника за прилагането му.
(3) В договора по чл. 82, ал. 1 от ЗПФИ се
вписват индивидуализиращи данни на лицата,
които го сключват, включващи най-малко
наименование и ЕИК, съответно имената и
единен граждански номер или аналогични
данни за чуждестранно лице, качеството,
в което действат лицата, дата и място на
сключване на договора, основните права и
задължения на страните и информацията,
която инвестиционният посредник предоставя. Когато договорът се сключва при общи
условия, основните права и задължения по
него могат да бъдат част от общите условия,
като в договора се посочват действащите към
момента на сключването му общи условия,
приети от клиента.
Чл. 59. (1) Сключване на договор по чл. 82,
ал. 1 от ЗПФИ чрез пълномощник е допустимо само ако пълномощникът представи
нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на
управителни и/или разпоредителни действия
с финансови инструменти.
(2) Инвестиционният посредник съхранява в досието на клиента оригиналното
пълномощно по ал. 1, съответно нотариално
заверено копие от него. Ако пълномощното
е с многократно действие, инвестиционният
посредник съхранява копие от него, заверено
от пълномощника и от лицето по чл. 65, ал. 1,
което сключва договора за инвестиционния
посредник. Заверката се извършва с полагане
на надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис
на лицата.
Чл. 60. (1) Инвестиционният посредник
сключва договора по чл. 82, ал. 1 от ЗПФИ
само във вписани в регистъра по чл. 30, ал. 1,
т. 2 от ЗКФН адрес на управление, клон или
офис, освен ако договорът не се сключва по
електронен път или чрез друга форма без
присъствието на клиента.
(2) Помещенията на адресите по ал. 1
трябва да разполагат с необходимото техническо оборудване и програмно осигуряване,
позволяващо ск лючването на договори и
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приемането на нареждания, включително неприсъствено и/или чрез дистанционен способ
за комуникация, спазването на поредността
на постъпване на нарежданията при предаването им за изпълнение и съхраняване на
информацията.
(3) Инвестиционният посредник поставя
на входа на всеки от клоновете и офисите
по ал. 1 информация за наименованието и
седалището си, работното време, името и фамилията на лицето, отговорно за съответния
клон или офис.
(4) Помещенията на адресите по ал. 1, в
които инвестиционният посредник извършва
дейност, трябва да отговарят на изискванията
за противопожарна безопасност.
Чл. 61. В случаите, когато клиентът търгува чрез електронна платформа за търговия
с финансови инструменти, инвестиционният
посредник съхранява информация за интернет
протокол адресите (IP адреси) на клиента, от
които се извършва търговията.
Чл. 62. Инвестиционният посредник не
може да сключи договор по чл. 82, ал. 1 от
ЗПФИ, ако не е извършена идентификация на
клиента и ако клиентът или негов представител
не е представил и не е подписал необходимите
документи, представил е документи с явни
нередности или данните в тях са непълни,
имат неточности или противоречия или е
налице друго обстоятелство, което поражда
съмнение за ненадлежна идентификация или
представителство.
Чл. 63. (1) Инвестиционният посредник
няма право да изпълни нареждане, ако установи, че финансовите инструменти – предмет
на нареждането за продажба, не са налични
по сметката на клиента или са блокирани в
депозитарна институция, както и ако върху
тях е учреден залог или е наложен запор.
(2) Забраната по ал. 1 по отношение на заложени финансови инструменти не се прилага
в следните случаи:
1. приобретателят е уведомен за учредения
залог и е изразил изрично съгласие да придобие заложените финансови инструменти и
е налице изрично съгласие на заложния кредитор в предвидените по Закона за особените
залози случаи;
2. залогът е учреден върху съвкупност по
смисъла на Закона за особените залози.
(3) Забраната по ал. 1 по отношение на
поръчка за продажба на финансови инструменти, които не са налични по сметка на
клиента, не се прилага в случаите, когато
инвестиционният посредник осигури по друг
начин, че финансовите инструменти, предмет
на продажбата, ще бъдат доставени към деня
на сетълмент по сделката.
Чл. 64. (1) Инвестиционният посредник
изисква от клиент, който подава нареждане
за покупка на финансови инструменти, да
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му предостави паричните средства, необходими за плащане по сделката – предмет на
нареждането, при подаване на нареждането,
освен ако клиентът удостовери, че ще изпълни
задължението си за плащане.
(2) Ако правилата на мястото на изпълнение, на което ще бъде сключена сделката,
допускат сключване на сделка, при която
плащането на финансовите инструменти не
се осъществява едновременно с тяхното прехвърляне, инвестиционният посредник може да
не изиска плащане от купувача при наличие
на изрично писмено съгласие на продавача.
Това се прилага съответно и при други прехвърлителни сделки с финансови инструменти.
Чл. 65. (1) Инвестиционният посредник
предоставя на клиента информация, сключва
договори по чл. 82, ал. 1 от ЗПФИ и приема
нареждания на клиенти чрез:
1. лица, предлагащи финансови инструменти;
2. брокери на финансови инструменти;
3. инвестиционни консултанти;
4. управителите, изпълнителните членове
на управителния орган или прокуристите на
инвестиционния посредник.
(2) Инвестиционният посредник предава
нареждания по чл. 6, ал. 2, т. 1 от ЗПФИ и
предоставя услугите и извършва дейностите
по чл. 6, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗПФИ чрез брокери
на финансови инструменти, които работят
по трудов договор за него и са вписани в
регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 8 от ЗКФН, с
изключение на случаите, когато услугите се
предоставят чрез електронна платформа за
търговия, работеща в автоматичен режим при
предаване или изпълнение на нареждането.
(3) Инвестиционният посредник предоставя
услугите по чл. 6, ал. 2, т. 4 и 5 от ЗПФИ чрез
инвестиционни консултанти, които работят
по трудов договор за него и са вписани в
регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 8 от ЗКФН.
Чл. 66. Инвестиционният посредник оценява лицата по чл. 65, ал. 1, т. 1 въз основа
на следните критерии:
1. лицата отговарят на изискванията на
чл. 13, ал. 4, т. 1 – 4, 6 и 7 от ЗПФИ;
2. лицата притежават подходящ опит;
3. лицата притежават средно образование;
4. лицата разбират основните характеристики, риска и функциите на финансовите
инструменти, инвестиционните или допълнителните услуги, които инвестиционният
посредник предлага;
5. доколко лицата разбират сумата на разходите и таксите, които ще бъдат направени
от клиента във връзка със сделки с даден
финансов инструмент или инвестиционни
услуги, или допълнителни услуги, предлагани
от инвестиционния посредник;
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6. доколко лицата разбират характеристиките и обхвата на инвестиционните услуги
или допълнителните услуги, предлагани от
инвестиционния посредник;
7. доколко лицата разбират основните
принципи на функциониране на финансовите
пазари и влиянието им върху стойността на
финансовите инструменти, за които предоставят информация на клиентите;
8. доколко лицата разбират въпросите,
свързани с пазарната злоупотреба и борбата
с изпирането на пари и финансирането на
тероризма;
9. доколко лицата притежават информация
за местата за изпълнение на сделките с финансовите инструменти, за които предоставят
информация на клиентите.
Чл. 67. Инвестиционният посредник оценява лицата по чл. 65, ал. 1, т. 2 въз основа
на следните критерии:
1. лицата отговарят на изискванията на
чл. 77, ал. 3 от ЗПФИ;
2. доколко лицата разбират основните
характеристики, риска и функциите на финансовите инструменти, инвестиционните
или допълнителните услуги, които инвестиционният посредник предлага;
3. доколко лицата разбират сумата на разходите и таксите, които ще бъдат направени
от клиента във връзка със сделки с даден
финансов инструмент или инвестиционни
услуги, или допълнителни услуги, предлагани
от инвестиционния посредник;
4. доколко лицата разбират характеристиките и обхвата на инвестиционните услуги
или допълнителните услуги, предлагани от
инвестиционния посредник;
5. доколко лицата разбират основните
принципи на функциониране на финансовите
пазари и влиянието им върху стойността на
финансовите инструменти.
Чл. 68. Инвестиционният посредник оценява лицата по чл. 65, ал. 1, т. 3 въз основа
на следните критерии:
1. лицата отговарят на изискванията на
чл. 77, ал. 3 от ЗПФИ;
2. лицата притежават подходящ опит;
3. доколко лицата разбират основните
характеристики, риска и функциите на финансовите инструменти, инвестиционните
или допълнителните услуги, които инвестиционният посредник предлага;
4. доколко лицата разбират сумата на разходите и таксите, които ще бъдат направени
от клиента във връзка с вида на финансовия
инструмент, който се предлага или препоръчва, и разходите, свързани с предоставянето
на инвестиционен съвет и всякакви други
свързани услуги, които се предоставят;
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5. доколко лицата изпълняват задълженията си във връзка с оценката за уместност и
оценката за целесъобразност по глава седма,
раздел II от ЗПФИ;
6. доколко лицата разбират дали финансовият инструмент, предоставен от инвестиционния
посредник, може да не е подходящ за клиента, след оценка на съответната информация,
предоставена от клиента срещу евентуалните
промени, които може да са настъпили след
събирането на съответната информация;
7. доколко лицата оценяват данните, свързани с финансовите инструменти, за които
предоставят информация на клиентите (документи с основна информация за инвеститорите, проспекти, финансови отчети или
финансови данни);
8. доколко лицата разбират специфичните
пазарни структури за финансовите инструменти, за които предоставят информация
на клиентите, и когато това е приложимо,
техните места за търговия.
Чл. 69. (1) Когато лицата по чл. 65, ал. 1,
т. 1 не са придобили подходяща квалификация и/или опит, съответно лицата по чл. 65,
ал. 1, т. 2 и 3 не са придобили подходящ опит,
те предоставят на клиента инвестиционни
съвети или информация относно финансови
инструменти, съответно и инвестиционни
или допълнителни услуги от името на инвестиционния посредник, съобразно техните
задължения само под наблюдение.
(2) В случаите по ал. 1 инвестиционният
посредник взема предвид квалификацията и
опита на лицето по чл. 65, ал. 1, т. 1, съответно опита на лицето по чл. 65, ал. 1, т. 2
и 3, за да определи наблюдаващото лице и
срока, в който наблюдаваното лице да изпълнява съответните дейности по ал. 1 под
наблюдение, така че да придобие подходящ
опит от 6 месеца. Срокът по изречение първо
не може да е по-дълъг от 12 месеца.
(3) В срока по ал. 1 всички документи, изготвени от наблюдаваното лице, се съгласуват
чрез полагане на подпис и от наблюдаващото
лице, като в съответните регистри на инвестиционния посредник се отбелязват имената
на наблюдаваното и на наблюдаващото лице,
както и че услугата е предоставена под наблюдение.
(4) Наблюдението трябва да е съобразено
с изпълняваната от лицето дейност под наблюдение.
(5) Наблюдаващото лице трябва да притежава подходяща квалификация и опит съгласно чл. 66, съответно чл. 67 или чл. 68, и
изрично да е поело отговорност за действията
на наблюдаваното лице, които наблюдаваното
лице ще извърши под наблюдение от наблюдаващото лице.
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Чл. 70. (1) Инвестиционният посредник
провежда обучение от минимум 20 часа в
рамките на всяка календарна година на лицата
по чл. 65, ал. 1, т. 1 – 3 с цел поддържане на
подходяща квалификация за изпълнение на
функциите и задълженията им. Обучението
се провеж да при отчитане специфичните
функции на обучаваните лица. Примерен
тематичен обхват на обучението е определен
в приложение № 3.
(2) Инвестиционният посредник при необходимост провежда обучение по повод всяко
съществено изменение на нормативните изисквания, вътрешните правила на инвестиционния посредник, както и при въвеждане на
нови финансови инструменти, инвестиционни
или допълнителни услуги. Обучението по
изречение първо може да бъде в рамките на
обучението по ал. 1.
(3) Инвестиционният посредник оценява
лицата по чл. 65, ал. 1, т. 1 – 3 след провеждане на обучение по ал. 1, съответно ал. 2.
(4) Инвестиционният посредник поддържа
документация, удостоверяваща изпълнението
на задълженията по ал. 1 – 3.
Чл. 71. Инвестиционният посредник може
да възложи задълженията по чл. 70 за провеждане на обучение и оценяване на лицата
след обучение на външен изпълнител.
Чл. 72. (1) Инвестиционният посредник
подава заявление до Комисията за вписване
в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 2 от ЗКФН на
лицата по чл. 65, ал. 1, т. 1, към което прилага
документи, удостоверяващи, че лицата отговарят на изискванията на ЗПФИ и наредбата.
За лицата по чл. 69, ал. 1 в заявлението се
посочва обстоятелството, че ще изпълняват
съответната дейност под наблюдение.
(2) Лице по чл. 65, ал. 1, т. 1 се вписва в
регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 2 от ЗКФН, ако
в 14-дневен срок от подаване на заявлението
по ал. 1 заместник-председателят не откаже
вписване в регистъра.
Раздел II
Оценка за уместност
Чл. 73. (1) При предоставяне на услуги по
чл. 6, ал. 2, т. 4 и 5 от ЗПФИ инвестиционният посредник ясно информира клиента, че
предоставянето от клиента на изчерпателна
и точна информация цели инвестиционният посредник да му препоръча подходящи
продукти и услуги и да действа в негов найдобър интерес, както и че инвестиционният
посредник е длъжен да извърши оценка за
уместност.
(2) Инвестиционният посредник може да
предостави информацията по ал. 1 и в стандартизиран формат. Начинът на предоставяне
на информацията по ал. 1 трябва да осигурява
възможност за контрол дали тя е предоставена
на клиента.
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Чл. 74. (1) При предоставяне на робо съвет
инвестиционният посредник предоставя на
клиентите и:
1. ясно обяснение относно степента и обхвата на участието на служители на инвестиционния посредник и на автоматизирани системи,
както и как клиентът може да поиска контакт
със служител на инвестиционния посредник;
2. информация, че предоставените от клиента отговори ще окажат пряко влияние при
определяне на това, дали инвестиционният
съвет е уместен за клиента, както и дали
предприетите в резултат на инвестиционния
съвет действия съответстват на профила на
клиента;
3. описание на източниците на информация, използвани за предоставяне на услуга
по чл. 6, ал. 2, т. 4, съответно т. 5 от ЗПФИ;
4. информация дали инвестиционният посредник има достъп до други данни за клиента;
5. обяснение как и кога се актуализира
информацията за клиента.
(2) Когато инвестиционен посредник използва онлайн въпросник, инвестиционният
посредник посочва, че отговорите на въпросника могат да бъдат единствената основа за
робо съвета.
Чл. 75. (1) Във връзка с предоставяне на
услуги по чл. 6, ал. 2, т. 4 и 5 от ЗПФИ инвестиционният посредник приема и прилага
в дейността си политики и процедури, които
му дават възможност да събере информация
за клиента и да я оцени по последователен
начин независимо от средствата, използвани
за събирането є.
(2) При извършване на оценка за уместност
инвестиционният посредник предприема разумни мерки, за да оцени доколко клиентът
разбира понятието инвестиционен риск, както
и връзката между риск и възвръщаемост на
инвестициите.
Чл. 76. (1) При събиране на информация
за извършване на оценката за уместност
чрез предварително изготвени въпросници
или събиране на информация по време на
обсъждания с клиента е необходимо инвестиционният посредник да се увери, че въпросите
са разбрани правилно от клиента, както и че
чрез всеки метод, използван за събиране на
информация, се получават необходимите за
оценката за уместност данни.
(2) При разработването на въпросниците
за събиране на информация за клиента за
целите на оценката за уместност се спазват
следните изисквания:
1. въпросите да са ясни, изчерпателни,
разбираеми, като не се допуска подвеждащ,
объркващ, неточен и прекалено технически
език;
2. оформлението на въпросите да не насочва
клиента към определен избор;
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3. да не се допуска събиране на информация
за поредица от елементи чрез един въпрос;
4. да се преценява внимателно редът, в
който се задават въпросите;
5. да се гарантира, че клиентът ще отговори
на всички поставени въпроси.
Чл. 77. (1) При извършване на оценка за
уместност инвестиционният посредник събира
информация, която може да окаже въздействие
върху анализа на финансовото състояние на
клиента, способността му да понася загуби,
инвестиционните му цели и допустимото за
него равнище на риск.
(2) Информацията по ал. 1 може да включва данни за:
1. семейното положение на клиента, както
и дали средствата, които лицето ще инвестира, са лични;
2. предстоящи промени в семейството;
3. възрастта на клиента;
4. заетостта на клиента, както и степента
на сигурност на работното му място или
предстоящо пенсиониране;
5. необходимостта от ликвидност на инвестициите или от финансиране на бъдещ
финансов ангажимент на клиента;
6. знанията и опита на клиента относно
финансовите продукти и свързаните с тях
рискове;
7. разбирането на клиента за основни финансови понятия, като инвестиционен риск,
риск от концентрация и компромис между
риска и възвръщаемостта;
8. предпочитанията на клиента по отношение на екологичните, социалните и управ
ленските фактори.
(3) Когато определя каква информация за
клиента е необходима за извършване на оценката за уместност, инвестиционният посредник
взема предвид въздействието, което всяка
съществена промяна на тази информация би
могла да окаже върху оценката за уместност.
(4) Инвестиционният посредник използва
механизми, за да избегне самооценка от страна
на клиента и да осигури последователност на
предоставените от клиента отговори.
Чл. 78. (1) При събирането на информация
по чл. 78 от ЗПФИ инвестиционният посредник взема предвид:
1. вида на финансовия инструмент или сделка, която може да препоръча или да сключи;
2. естеството и обхвата на услугата, която
посредникът може да предостави;
3. нуждите и характеристиките на клиента;
4. типа на клиента.
(2) При предоставянето на услуги, свързани със сложни (комплексни) или рискови
финансови инструменти, инвестиционният
посредник извършва задълбочена оценка на
знанията и опита на клиента по отношение
на тези инструменти.
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(3) При предоставянето на услуги, свързани
с неликвидни финансови инструменти, инвестиционният посредник събира и анализира
информация относно продължителността на
периода, през който клиентът е подготвен и
възнамерява да държи инструментите.
(4) При предоставянето на услуги, свързани с неликвидни или рискови финансови
инструменти, инвестиционният посредник
може да вземе предвид:
1. размера на редовния и на общия доход
на клиента;
2. дали доходът на клиента има постоянен
или временен характер и източника на този
доход;
3. всички активи на клиента и тежестите
върху тях;
4. периодичните финансови задължения
на клиента.
(5) Във връзка със събираната от клиента
информаци я инвестиционни ят посредник
определя предварително нивото на риска на
финансовите инструменти, които предлага.
Чл. 79. (1) Инвестиционният посредник
следва да се увери, че събраната от клиента
информация за извършване на оценката за
уместност е надеждна и последователна, без
да разчита неоснователно на самооценката
на клиента.
(2) Инвестиционният посредник следва да
се увери относно надеждността, точността и
последователността на информацията, събрана
за клиента, и да гарантира, че разполага с
необходимата информация за извършване на
оценка за уместност.
(3) При извършването на оценка за умест
ност инвестиционният посредник разглежда
събраната от клиента информация в нейната
цялост. Инвестиционният посредник следи за
противоречия между отделните елементи на
събраната информация и при необходимост
се свързва с клиента, за да отстрани всички
съществени несъответствия или неточности.
(4) Когато извършената оценка за уместност
се основава и на самооценката на клиента,
инвестиционният посредник прилага обективни критерии, като:
1. на клиента се предоставят практически
примери за ситуации, които могат да настъпят, включително и чрез положителни и
отрицателни сценарии или графики, като
чрез тях инвестиционният посредник разбира
доколко клиентът е запознат с възможностите
за възвръщаемост на инвестицията и разпределението на риска;
2. на клиента се задават въпроси с кои
видове финансови инструменти е запознат и
какъв е опитът му при търговия с тях;
3. от клиента се изисква да предостави информация за финансовото си състояние – източници на доходи и наличие на финансови
задължения;
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4. от клиента се изисква информация по
отношение на допустимия размер на загубите
за определен период;
5. от клиента се изисква информация по
отношение на способността му да понася риск.
Чл. 80. Инвестиционният посредник приема
механизми, с които да се ограничи рискът
клиентите да надценят своите знания и опит.
Чл. 81. (1) Инвестиционният посредник
приема и прилага процедури за извършване
на оценката за уместност, с които определя:
1. каква част от събраната информация за
клиента се актуализира и с каква честота;
2. начина, по който се извършва актуализацията на информацията за клиента;
3. ка к ви дейс т ви я се п ред п риемат о т
инвестиционния посредник, когато получи
допълнителна или ак т уа лна информаци я
или когато клиентът не предостави исканата
информация;
4. механизми за насърчаване на клиента
да предостави актуална информация при настъпили значителни промени.
(2) Инвестиционният посредник извършва
редовен преглед на информацията за клиента,
за да се увери, че тя не е станала неактуална,
неточна или непълна.
(3) Честотата на актуализация на информацията за клиента може да зависи, но не
само, от рисковия профил на клиента, вида
на финансовите инструменти и значими за
клиента събития.
Чл. 82. Инвестиционният посредник уведомява клиента, когато предоставената от
клиента допълнителна информация води до
промяна в профила му, независимо дали профилът става по-рисков, или по-консервативен.
Чл. 83. Инвестиционният посредник приема
и прилага политика, с която определя:
1. как се извършва оценката за уместност,
когато клиентът е юридическо лице;
2. процедурата и критериите, които се
спазват с оглед изискванията за уместност
на ЗПФИ и приложимото законодателство
на Европейския съюз;
3. начините за уведомяване на клиента
относно извършването на оценката за умест
ност, възможното въздействие, което тя би
могла да има за него, както и кой ще бъде
подложен на оценка за уместност.
Чл. 84. (1) Инвестиционният посредник
прилага политики и процедури за разбиране на
характеристиките, естеството и особеностите
на инвестиционните продукти, които позволяват да препоръча подходящи инвестиции
или да инвестира в подходящи продукти от
името на клиента.
(2) Инвестиционният посредник отчита
нивото на сложност на продуктите, като
взема предвид информацията за знанията и
опита на клиента.
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(3) Инвестиционният посредник приема и
прилага процедури, за да гарантира, че информацията, която използва за разбирането и
правилното класифициране на включените в
предложението му инвестиционни продукти, е
надеждна, точна, последователна и актуална.
(4) Инвестиционният посредник преглежда
информацията по ал. 3 и съответно отразява
настъпилите промени, които биха могли да
повлияят върху класифицирането на инвестиционния продукт.
Чл. 85. (1) Инвестиционният посредник
приема и прилага политики и процедури,
които гарантират, че взема предвид:
1. цялата налична информация за клиента, която е необходима, за да се оцени дали
инвестицията е подходяща, включително текущия инвестиционен портфейл на клиента
и разпределението на активите в портфейла;
2. всички съществени характеристики на
инвестициите, установени при оценката за
уместност, включително всички съответни
рискове и преки или непреки разходи на
клиента.
(2) Инвестиционният посредник приема
и прилага политики и процедури, които гарантират, че при предоставяне на услуги по
чл. 6, ал. 2, т. 4 и 5 от ЗПФИ:
1. се предвижда диверсификация на риска;
2. клиентът разбира в достатъчна степен
връзката между риска и възвръщаемостта;
3. финансовото състояние на к лиен та
позволява финансиране на инвестициите и
клиентът може да поеме евентуални загуби
в резултат на инвестициите;
4. когато е включен неликвиден продукт,
се взема предвид продължителността на периода, през който клиентът възнамерява да
държи инвестицията;
5. евентуалните конфликти на интереси
няма да засегнат по отрицателен начин качеството на оценката за уместност.
(3) Политиките и процедурите по ал. 1
предвиждат и мерки, които да гарантират
ефективното идентифициране, контрола и
смекчаването на концентрацията на инвестиции в един емитент или емитенти, които
са част от една и съща група, по отношение
на кредитния риск.
Чл. 86. (1) Инвестиционен посредник, който
използва информационни системи в процеса
на извършване на оценка за уместност, разполага с подходящи системи и механизми за
контрол, за да гарантира, че информационните
системи са подходящи и водят до задоволителни резултати.
(2) Информационните системи по ал. 1 се
разработват така, че да се отчитат значимите
характеристики на всеки клиент или на всеки
инвестиционен продукт.
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Чл. 87. (1) Когато извършва оценка за
уместност въз основа на разглеждане на портфейла на клиента като цяло, инвестиционният
посредник осигурява подходяща степен на
диверсификация в портфейла на клиента, като
взема предвид експозицията на клиента към
различни финансови рискове.
(2) Когато размерът на инвестицията не
позволява диверсификация на портфейла по отношение на кредитния риск, инвестиционният
посредник насочва клиента към инвестиране
в нискорискови инвестиции.
Чл. 88. (1) Инвестиционен посредник, който
извършва оценка за уместност с помощта на
автоматизирани системи, дори когато взаимодействието с клиента не се осъществява
чрез автоматизирани системи, за да осигури
изпълнение на изискванията за извършване
на оценка за уместност, най-малко веднъж
годишно наблюдава и изпитва алгоритмите,
които се използват за извършване на тази
оценка.
(2) При разработването на алгоритмите
по ал. 1 инвестиционният посредник отчита
естеството и характеристиките на финансовите инструменти, включени в офертите му
към клиенти.
(3) Инвестиционният посредник следва
най-малко да:
1. създаде подходяща документация за
организацията на автоматизираната система,
която ясно посочва целта, обхвата и структурата на алгоритмите, включително, когато
е приложимо, схеми или правила за вземане
на решения, които следва да са част от тази
документация;
2. приеме стратегия за изпитване, която
съдържа обяснение за обхвата на изпитването,
плановете за изпитване, изпитваните казуси,
резултатите от изпитването, отстраняването
на дефекти (ако е приложимо) и крайните
резултати от изпитването;
3. разполага с подходящи политики и процедури за управление на всякакви промени
в алгоритъма, включително наблюдение и
поддържане на данни за такива промени, и
да въведе мерки за сигурност за наблюдение
и предотвратяване на неоторизиран достъп
до алгоритъма;
4. преглежда и актуализира алгоритмите, за
да гарантира, че те отразяват всички относими
промени, включително пазарни промени и промени в приложимото законодателство, които
могат да повлияят на тяхната ефективност;
5. разполага с политики и процедури, които
дават възможност за откриване на всички
грешки в алгоритъма и отстраняването им
по подходящ начин, включително спиране на
предоставянето на инвестиционни съвети, ако
съществува вероятност грешката да доведе
до неподходящ съвет и/или нарушаване на
относимото законодателство;
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6. разполага с подходящи ресурси, включително човешки и технически ресурси, за
наблюдение и надзор на работата на алгорит
мите чрез адекватен и своевременен преглед
на предоставените съвети;
7. разполага с подходящ процес за вътрешно одобряване, за да гарантира, че т. 1 – 6 са
спазени.
Чл. 89. Инвестиционният посредник приема
и прилага политики и процедури за уместност,
които гарантират, че при предоставяне на
услуги по чл. 6, ал. 2, т. 4 и 5 от ЗПФИ той
извършва задълбочена оценка на възможните
инвестиционни алтернативи, като се отчитат
разходите и сложността на продуктите.
Чл. 90. Инвестиционният посредник трябва да разполага с процедура за оценка на
наличните продукти, които са равностойни
един на друг по отношение на нуждите и
характеристиките на клиента.
Чл. 91. Инвестиционният посредник при
разглеж дане на разходите взема предвид
всички разходи и такси по чл. 71, ал. 2, т. 4
от ЗПФИ и съответните разпоредби на Делегиран регламент (ЕС) 2017/565.
Чл. 92. (1) Инвестиционният посредник
съхранява и документацията, обосноваваща
случаите, когато при предоставяне на услуги по чл. 6, ал. 2, т. 4 и 5 от ЗПФИ вместо
равностоен продукт е избран или препоръчан
по-скъп или сложен (комплексен) продукт.
(2) Когато предоставя услуги по чл. 6, ал. 2,
т. 5 от ЗПФИ, инвестиционният посредник
информира клиента за решението да избере
или препоръча по-скъп или сложен продукт
и обосновава това решение.
(3) Документацията по ал. 1 се проверява
от звеното за проверка на съответствието на
инвестиционния посредник.
Чл. 93. (1) Инвестиционният посредник
приема и прилага политики и процедури за
извършване на анализ на разходите и ползите
от замяната на инвестиции, така че да може
да гарантира и докаже, че очакваните ползи
от замяната на инвестиции са по-големи от
разходите.
(2) Инвестиционни ят посредник взема
предвид цялата необходима информация за
извършване на анализ на разходите и ползите от замяната и оценка на предимствата
и недостатъците на разглежданата нова инвестиция. При анализа посредникът взема
предвид всички разходи и такси по чл. 71,
ал. 2, т. 4 от ЗПФИ.
Чл. 94. Инвестиционният посредник предоставя на непрофесионалните клиенти преди
сключване на сделката вследствие на предоставения инвестиционен съвет доклада по
чл. 54, параграф 12 от Делегиран регламент
(ЕС) 2017/565. В доклада се включва ясно
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обяснение на причините, поради които ползите
от препоръчаната замяна на инвестицията са
по-големи от разходите за нея.
Чл. 95. Инвестиционният посредник въвежда системи и механизми за наблюдение
и контрол на риска от неспазване на задълженията за оценка на разходите и ползите
от препоръчаната замяна на инвестицията.
Чл. 96. (1) Инвестиционният посредник
гарантира, че лицата, които извършват оценка
за уместност, разбират своите задължения при
извършване на тази оценка.
(2) Когато използва информационни системи в процеса на извършване на оценка
за уместност, инвестиционният посредник
гарантира, че служителите, които участват в
дейностите, свързани с тези системи:
1. разбират добре технологиите и алгорит
мите, използвани за предоставяне на цифрови
консултации (по-конкретно са в състояние да
разберат обстановката, рисковете и правилата
зад алгоритмите, стоящи в основата на циф
ровата консултация);
2. разбират и са способни да анализират
автоматизираната консултация, генерирана
от алгоритмите.
Чл. 97. (1) Инвестиционният посредник
въвежда организация за съхранение и поддържа архив, свързан с оценката за уместност,
в който се включва информацията, която
се събира от клиенти, всеки предоставен
инвестиционен съвет и всички направени и
оттеглени инвестиции след извършване на
оценката за уместност, както и свързаните с
нея доклади за уместност, предоставени на
клиентите.
(2) Инвестиционният посредник гарантира, че:
1. организацията за поддържане на архива
по ал. 1 позволява откриване на грешки при
оценката за уместност;
2. архивът по ал. 1 е достъпен за съответните служители на инвестиционния посредник.
Раздел III
Критерии по чл. 79, ал. 5, т. 1, букви „б“, „в“
и „д“ от ЗПФИ
Чл. 98. Инвестиционният посредник прилага критериите по т. 12, съответно т. 13 от
Насоките за сложните дългови инструменти и
структурираните депозити (ESMA/2015/1787),
издадени от Европейския орган за ценни
книжа и пазари, за определяне на дълговите
инструменти по чл. 79, ал. 5, т. 1, букви „б“ и
„в“ от ЗПФИ с вграден деривативен инструмент, съответно със структура, поради която
за клиента е трудно да разбере свързания
риск, и критериите по т. 14, съответно т. 15
от същите насоки за определяне на структурираните депозити по чл. 79, ал. 5, т. 1,
буква „д“ от ЗПФИ със структура, поради
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която за клиента е трудно да разбере риска
за възвръщаемостта, съответно разходите от
предсрочно излизане от инвестицията.
Г л а в а

п е т а

ОБВЪРЗАНИ АГЕНТИ
Чл. 99. (1) Инвестиционният посредник
осигурява, че обвързан агент – физическо
лице, вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1,
т. 17 от ЗКФН и с който е сключил договор:
1. когато извършва инвестиционни услуги
или дейности по чл. 33, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗПФИ,
изпълнява критериите по чл. 66;
2. когато извършва инвестиционни услуги
или дейности по чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗПФИ,
изпълнява критериите по чл. 68.
(2) Инвестиционният посредник осигурява,
че обвързан агент – търговско дружество,
вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 17 от
ЗКФН, създава подходяща организация:
1. когато извършва инвестиционни услуги
или дейности по чл. 33, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗПФИ
да изпълнява критериите по чл. 66;
2. когато извършва инвестиционни услуги
или дейности по чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗПФИ
да изпълнява критериите по чл. 68 и да има
сключен трудов договор с лице, което притежава сертификат за инвестиционен консултант.
(3) Инвестиционният посредник представя в Комисията заверен препис от договора
по чл. 34 от ЗПФИ в срок 3 работни дни
от неговото сключване, както и при всяко
последващо негово изменение и допълнение.
Г л а в а

ш е с т а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРАКТИКИТЕ НА
КРЪСТОСАНИ ПРОДАЖБИ
Чл. 100. (1) При предоставяне на пакет
или пакетен продукт инвестиционният посредник предоставя на клиента в писмен вид
информация за таксите и разходите, както
на пакета или пакетния продукт, така и на
съставните продукти.
(2) Информацията по ал. 1 включва разбивка на всички разходи, свързани с покупката
на пакета или пакетния продукт, както и на
съставните продукти. В случай че разходите
не могат да бъдат изчислени с точност преди
покупката на пакета или пакетния продукт,
инвестиционният посредник изготвя и представя на клиента разумна прогноза за тях.
(3) Информацията по ал. 1 се предоставя
от лице по чл. 65, ал. 1 в достатъчен срок
преди сключване на договор с клиента за
пакет или пакетен продукт или за съставен
продукт. К лиентът трябва да разполага с
достатъчно време, за да вземе информирано
решение.
(4) Информацията по ал. 1 се предоставя по
ясен и разбираем начин. В случай че информацията съдържа техническа терминология,
тя се разяснява на клиента.
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Чл. 101. (1) Когато рекламира съставен
продукт, инвестиционният посредник разкрива информация за таксите и разходите на
всички съставни продукти, така че клиентът
да е в състояние да разбере въздействието на
таксите и разходите при закупуване на пакета
или пакетния продукт.
(2) Информацията в рекламните материали
за таксите и разходите на всеки от съставните
продукти се представя по начин, който гарантира еднаква видимост на информацията.
(3) В случай че продажбата се извършва
чрез интернет или чрез друг канал, без пряко
участие на продавач, инвестиционният посредник предоставя информацията за таксите и
разходите на съставните продукти, формиращи
пакета или пакетния продукт, своевременно и
по начин, който гарантира еднаква видимост
на информацията.
(4) Инвестиционният посредник предоставя
информацията по ал. 1 по начин, който не е
подвеждащ или не прикрива реалните разходи
за клиента, нито възпрепятства разумното
сравнение с алтернативни продукти.
Чл. 102. (1) Инвестиционният посредник
предоставя на клиента в писмен вид информация за характеристиките и рисковете, които не
са свързани с такси и разходи, на пакета или
пакетния продукт и на съставните продукти
и по какъв начин рисковете се променят в
резултат на покупката на пакет или пакетен
продукт, а не на съставни продукти.
(2) За информацията по ал. 1 се прилага
чл. 100, ал. 3 и 4 и чл. 101, ал. 4.
Ч л. 103. Ин вес т и ц ион н и я т посред н и к
предоставя на клиента информация дали е
възможно да закупи съставни продукти или
пакети поотделно, както и информация дали
закупуването на един от съставните продукти
е необходимо условие за закупуването на друг
продукт на инвестиционния посредник.
Чл. 104. (1) Инвестиционният посредник
изготвя вариантите за покупка по начин, който
позволява на клиента активно да избира какво
да закупи и да взема информирано решение
за купуване на пакет или пакетен продукт
или на съставен продукт.
(2) Не се допуска предлагане на пакети
или пакетни продукти с предварително отбелязани полета (онлайн или във всякакъв
друг документ за продажба).
(3) Инвестиционният посредник не трябва
да въвежда в заблуждение клиента, че покупката на пакета или пакетния продукт е
задължителна.
Ч л. 105. Ин вес т и ц ион н и я т посред н и к
приема и прилага подходящи модели на възнаграждение и стимули за продажби, които
насърчават отговорно бизнес поведение, справедливо третиране на клиента и избягване
на конфликти на интереси за служителите,
които продават пакети или пакетни продукти.
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Чл. 106. Инвестиционният посредник гарантира, че ако за един продукт при самостоятелната му продажба се предоставя право
на отказ или право на разваляне на договора,
тези права продължават да се прилагат за
този продукт и когато е част от пакет или
пакетен продукт.
Чл. 107. По искане на клиент инвестиционният посредник разделя съставните продукти
от един пакет или пакетен продукт, без да е
необходимо клиентът да дължи непропорционални неустойки, освен ако естеството на
отделните съставни продукти не позволява
такова разделяне.
Г л а в а

с е д м а

ПУБЛИКУВАНЕ НА НЕИЗПЪЛНЕНО ЛИМИТИРАНО НАРЕЖДАНЕ НА КЛИЕНТ
Чл. 108. (1) В случаите по чл. 88 от ЗПФИ
инвестиционният посредник подава заявление
до заместник-председателя за освобождаване
от задължението за публично оповестяване
на нареждането на клиента по реда на чл. 70
от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565. Към
заявлението се прилагат документи, доказващи наличие на основание за освобождаване.
(2) Комисията по предложение на заместник-председателя освобождава инвестиционния посредник от задължението му за публично
оповестяване на лимитирани нареждания по
чл. 88, ал. 1 от ЗПФИ, когато подаденото
нареждане е голямо по обем в сравнение с
нормалния пазарен обем, определен в чл. 4 от
Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и
за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012
(OB, L 173/84 от 12 юни 2014 г.).
(3) Ако представените данни или документи са непълни или нередовни или е нужна
допълнителна информация или доказателства
за верността на данните, заместник-председателят изпраща на заявителя съобщение за
констатираните непълноти или несъответствия
или за исканата допълнителна информация и
документи и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от
3 работни дни и по-дълъг от 5 работни дни.
(4) А ко съобщението по ал. 3 не бъде
прието на посочения от заявителя адрес за
кореспонденция, срокът за представянето на
данните или документите тече от поставянето на съобщението на специално определено
за целта място в сградата на Комисията.
Последното обстоятелство се удостоверява
с протокол, съставен от длъжностни лица,
определени със заповед на председателя на
Комисията.
(5) Комисията по предложение на заместник-председателя се произнася по заявлението
в срок до 5 работни дни, а когато са били по-

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

искани допълнителни данни и документи – от
получаването им, съответно от изтичане на
срока по ал. 3.
Г л а в а

о с м а

ДЕЙНОСТ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ
Чл. 109. (1) Инвестиционният посредник
извършва дейност на регистрационен агент,
когато въз основа на писмен договор с клиента
подава в съответните депозитарни институции
данни и документи за регистриране на:
1. сделки с финансови инструменти, предварително сключени пряко между страните;
2. прехвърляне на безналични финансови
инструменти при дарение и наследяване;
3. промяна на данни за притежателите на
безналични финансови инструменти, поправка
на сгрешени данни, издаване на дубликати от
удостоверителни документи и други действия,
предвидени в правилника на съответната
депозитарна институция.
(2) В случаите по ал. 1 лицата, съответно
техните представители, подписват необходимите документи в присъствието на лице по
чл. 65, ал. 1, след като бъде проверена самоличността им по реда на Закона за мерките
срещу изпирането на пари и правилника за
прилагането му.
(3) Лице от звеното за проверка на съответствието в инвестиционния посредник
проверява дали договорът по ал. 1 съответства
на изискванията на наредбата.
Чл. 110. Инвестиционният посредник може
да извършва проверка в централен депозитар
на ценни книжа за притежаваните от лице
финансови инструменти, с което няма сключен договор по чл. 109, ал. 1, въз основа на
писмено заявление. Член 109, ал. 2 се прилага
съответно.
Чл. 111. Прехвърлителят и приобретателят
на финансовите инструменти в случаите по
чл. 109, ал. 1 могат да бъдат представлявани
пред инвестиционния посредник, който извършва дейност на регистрационен агент, от
лица, изрично упълномощени с нотариално
заверено пълномощно при спазване изискванията на чл. 59.
Чл. 112. Инвестиционният посредник, извършващ дейност на регистрационен агент,
отказва да подпише договор по чл. 109, ал. 1 с
клиент и да приеме документи за извършване
на регистрации, ако:
1. не са налице всички необходими данни
и документи, представените документи съдържат очевидни нередовности или в данните
има неточности и противоречия;
2. налице е съмнение за ненадлежна идентификация или представителство.
Чл. 113. (1) За дейността си на регистрационен агент инвестиционният посредник
събира такси по определена от него тарифа.
Тарифата се излага на видно и достъпно място
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в помещението, в което инвестиционният посредник приема клиенти, и в срок 3 работни
дни от приемането є се публикува на интернет
страницата на инвестиционния посредник.
(2) По искане на продавача и при съгласие
на купувача при покупко-продажба на безналични финансови инструменти по чл. 109,
ал. 1, т. 1 сумата, представляваща продажната
цена по сделката, се депозира при инвестиционния посредник – регистрационен агент,
до регистрирането на сделката в централен
депозитар на ценни книжа. Инвестиционният
посредник уведомява страните по сделката за
тази възможност. В случаите по изречение
първо се прилагат съответно правилата за
съхранение на клиентски парични средства.
Чл. 114. Изискванията на глава четвърта
от наредбата, както и глава седма от ЗПФИ,
с изключение на чл. 70, ал. 1, чл. 71, ал. 1,
чл. 76, 90 и 91 от ЗПФИ, не се прилагат в
случаите, когато инвестиционният посредник
предоставя услуги като регистрационен агент.
Г л а в а

д е в е т а

МИНИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА ПРИ МАРЖИН ПОКУПКИ И КЪСИ
ПРОДАЖБИ. ЕЖЕДНЕВНА ОТЧЕТНОСТ.
ПРОЦЕДУРИ
Чл. 115. (1) Инвестиционният посредник
извършва маржин покупки за сметка на клиента въз основа на писмен договор.
(2) Договорът за извършване на маржин
покупки включва най-малко:
1. информация относно възможните загуби;
2. условията и реда за водене на отчетност
във връзка с маржин покупки;
3. условията и реда за разпореждане с
финансовите инструменти, използвани при
маржин покупки;
4. разходите по маржин заема и метода за
изчисляването им;
5. честотата на изчисляване на лихвата по
маржин заема;
6. сроковете и начина на плащане на
лихвата и другите разходи по маржин заема;
7. размера на маржин изискванията;
8. реда, сроковете и начина за изпълнение
на маржин изискванията;
9. основанията и реда за промяна и прекратяване на договора;
10. условията и реда за удовлетворяване на
инвестиционния посредник от предоставеното
обезпечение при неизпълнение от страна на
клиента;
11. клауза, че клиентът е наясно с рисковете, свързани с осъществяването на маржин
покупките;
12. максимален размер на задължението
на клиента към инвестиционния посредник
по заема;
13. срок на договора.
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(3) Инвестиционният посредник не допуска
сумарните задължения на непрофесионален
клиент във връзка с маржин покупки да са
по-големи от първоначалното изискване при
маржин покупки.
Ч л. 116. И н вес т и ц ион н и я т посред н и к
извършва ежедневна оценка на финансовите
инструменти, използвани при маржин покупки. Оценката на финансовите инструменти
се извършва по начин, определен в договора.
Чл. 117. (1) Инвестиционният посредник
извършва къси продажби за сметка на клиент
въз основа на писмен договор.
(2) Договорът за извършване на къси продажби включва най-малко:
1. информация за възможността клиентът
да дължи на инвестиционния посредник поголям размер парични средства от получените
при късите продажби;
2. задължението на инвестиционния посредник да достави финансовите инструменти,
необходими за сетълмента на късите продажби;
3. стойността на първоначалните и поддържащите изисквания за къси продажби;
4. реда, сроковете и начина за изпълнение
на изискванията за къси продажби;
5. условията и реда за водене на отчетност
при извършване на къси продажби;
6. условията и реда за разпореждане с
финансовите инструменти, използвани при
извършване на къси продажби;
7. основанията и реда за промяна и прекратяване на договора за извършване на къси
продажби;
8. условията и реда за удовлетворяване на
инвестиционния посредник от предоставеното
обезпечение при неизпълнение от страна на
клиента;
9. клауза, че клиентът е наясно с рисковете,
свързани с късите продажби;
10. начините за определяне на възнаграждението на инвестиционния посредник;
11. условията и реда за връщане на финансовите инструменти при поискване от
инвестиционния посредник;
12. срок на договора.
Ч л. 118. И н вес т и ц ион н и я т посред н и к
извършва ежедневна оценка на финансовите
инструменти, използвани при извършване на
къси продажби. Оценката на финансовите
инструменти се извършва по начин, определен в договора.
Чл. 119. Инвестиционният посредник приема и прилага правила относно извършването
на маржин покупки и къси продажби, с които
определя:
1. условията и реда за водене на отчетност
във връзка с извършването на маржин покупки
и къси продажби;
2. реда, сроковете и начина за изпълнение
на първоначалните и поддържащите изисквания при маржин покупки и къси продажби;
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3. условията и реда за разпореждане с
парични средства и/или финансовите инструменти, използвани при маржин покупки
и къси продажби;
4. източниците на парични средства и/
или финансови инструменти, използвани при
маржин покупки и къси продажби;
5. необходимата информация относно финансовото състояние на клиента с цел определяне на максималния размер на задължението
му по заем за маржин покупки;
6. условията и реда за предоставяне на
допълнително обезпечение;
7. реда за оценка на финансовите инструменти, използвани при маржин покупки и
къси продажби.
Чл. 120. Преди подписване на договор по
чл. 115 или по чл. 117 инвестиционният посредник е длъжен да предостави на клиента
писмено разяснение на механизма на осъществяване на маржин покупките, съответно
на късите продажби, и на свързаните с тях
рискове. Клиентът удостоверява писмено, че
е получил информацията по изречение първо.
Чл. 121. Инвестиционните посредници
предоставят на Комисията ежемесечно до 5-о
число на месеца, следващ отчетния период,
информация за сключените през съответния
месец маржин покупки по образец, утвърден
от заместник-председателя.
Г л а в а

д е с е т а

ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ
Чл. 122. (1) Инвестиционният посредник
присвоява един уникален номер на всеки свой
клиент и води регистър на клиентите.
(2) Инвестиционният посредник вписва в
регистъра на клиентите най-малко следните
данни:
1. уникалния номер;
2. трите имена, ЕГН, местожителство и
адрес, съответно наименование, ЕИК, седалище и адрес на клиента, а ако клиентът е
чуждестранно лице – аналогични идентификационни данни;
3. данни за категоризацията на клиента
като професионален, непрофесионален или
приемлива насрещна страна;
4. идентификационни данни за представителя или пълномощника на клиента, номер
и дата на пълномощното, като инвестиционният посредник може да присвои един
уникален номер и на представителя или на
пълномощника;
5. други данни, свързани с тяхната идентификация, които инвестиционният посредник
е длъжен да събира и съхранява съгласно
изискванията на Закона за мерките срещу
изпирането на пари и правилника за прилагането му.
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Чл. 123. За дейността си като регистрационен агент по чл. 109, ал. 1, т. 1 и 2 инвестиционният посредник води дневник, в който
се вписват най-малко следните данни:
1. датата на подаване и уникален номер на
искането на прехвърлителя и приобретателя
за прехвърляне на финансови инструменти;
2. уникален номер на прехвърлителя и на
неговия представител или пълномощник;
3. уникален номер на приобретателя и на
неговия представител или пълномощник;
4. вид на сделката;
5. вид, емитент или уникален код на емисията или наименование на инструмента,
съответно характеристики на деривативния
финансов инструмент и брой на финансовите
инструменти – предмет на прехвърлянето;
6. единична цена и обща стойност на сделката при покупка и продажба и при други
възмездни сделки (единична пазарна цена
и обща стойност на заменяните финансови
инструменти);
7. име на лицето, приело искането за
прехвърляне и сверило данните по т. 1 – 6 с
първичните документи и извършило вписването в дневника;
8. дата на регистрация на прехвърлянето
на финансовите инструменти и номер на
прехвърлянето в депозитарната институция;
9. име на лицето, сверило данните по т. 8
с първичните документи и извършило вписването в дневника.
Чл. 124. Инвестиционният посредник, който сключва договори за обратно изкупуване
на финансови инструменти (репо сделки),
води отчетност за тях, съдържаща най-малко
следните данни:
1. уникален номер на продавача по договора
и на неговия представител;
2. уникален номер на купувача по договора
и на неговия представител;
3. вид, емитент или уникален код на емисията или наименование на инструмента,
съответно характеристики на деривативния
финансов инструмент и брой на финансовите
инструменти – предмет на договора;
4. обезпечение по договора;
5. срок на договора;
6. име на лицето, извършило вписването.
Чл. 125. Инвестиционни ят посредник,
който осъществява представителство на притежатели на финансови инструменти пред
техния емитент и представителство на общи
събрания на притежателите на финансови
инструменти, води отчетност със следното
минимално съдържание:
1. емитент и вид на финансовите инструменти;
2. уникален номер на упълномощителите;
3. дата на общото събрание на притежателите на финансови инструменти или на
извършване на действия от името и за сметка
на представляваните пред емитента;
4. име на лицето, извършило вписването.
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Чл. 126. Инвестиционният посредник поддържа система за водене на ежедневна отчетност относно балансовите и задбалансовите
си активи и пасиви, както и на приходите и
разходите.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Въвеждане в работа“ е всяка инициатива или програма за подготовка на член на
управителен или контролен орган за конкретна
нова длъжност в управителния орган, съответно контролния орган на инвестиционен
посредник.
2. „Географски произход“ е регионът, в
който лицето е придобило своята култура,
образование или професионален опит.
3. „Лица, които работят по договор за инвестиционния посредник“ са:
а) членовете на управителния орган на
инвестиционния посредник;
б) служители на инвестиционния посредник
и всяко лице, чиито услуги са предоставени
и са под контрола на инвестиционния посредник и което участва в предоставянето на
инвестиционни услуги и дейности;
в) физическо лице, което е пряко заето с
предоставянето на услуги на инвестиционния посредник по силата на споразумение за
възлагане на изпълнението на функции на
трето лице за целите на предоставяните от
инвестиционния посредник инвестиционни
услуги или дейности.
4. „Къса продажба“ е продажба по смисъла
на член 2, параграф 1, буква „б“ от Регламент
(ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и
на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите
продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (ОВ, L 86/1 от 24 март
2012 г.) (Регламент № 236/2012 г.), при която
инвестиционният посредник се е задължил
да достави финансовите инструменти, необходими за сетълмента на късата продажба.
5. „Маржин покупка“ е покупка на финансови инструменти, извършена от инвестиционен посредник за сметка на негов клиент,
при която за заплащане на финансовите
инструменти клиентът ползва паричен заем
от инвестиционния посредник.
6. „Многообразие“ е ситуация, в която характеристиките на членовете на управителния
орган и на контролния орган, включително
техните възраст, пол, географски произход,
образование и професионален опит, се различават дотолкова, че да се осигури разнообразие на мнения в управителния орган и
контролния орган.
7. „Независимост“ е модел на поведение,
който се проявява при обсъждане и вземане на решения в рамките на управителния
орган и на контролния орган и се изразява
във вземането на тези решения по вътрешно
убеждение и в съответствие със закона.
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8. „Оценка за уместност“ означава целият
процес на събиране на информация относно
даден клиент и последващата оценка от страна на инвестиционния посредник дали даден
инвестиционен продукт е подходящ за този
клиент, основана и на задълбоченото разбиране от инвестиционния посредник на продуктите, които може да препоръча на клиента или в
които може да инвестира от негово име.
9. „Пакет“ са продукти и/или услуги, които се предлагат едновременно, като същите
са налични и поотделно и клиентът запазва
правото си на избор да закупи от инвестиционния посредник всеки един компонент от
пакета поотделно.
10. „Пакетен продукт“ са продукти и/или
услуги, които се предлагат едновременно и
най-малко един от предлаганите продукти
или услуги не е наличен отделно за клиента.
11. „Под наблюдение“ е предоставяне на
услуги на клиенти под отговорността на наблюдаващия служител на инвестиционния
посредник, който притежава подходяща квалификация и опит.
12. „Подходящ опит“ е изпълнение на
задължения във връзка с предоставяне на
информация относно финансови инструменти,
инвестиционни съвети на клиенти или инвестиционни или допълнителни услуги най-малко
6 месеца въз основа на пълно работно време.
13. „Пригодност“ е степента, в която за
дадено лице се счита, че притежава добра
репутация и поотделно и колективно с други
лица достатъчно знания, умения и опит, съответстващи на спецификата на осъществяваните
от инвестиционния посредник дейности и основните рискове, на които той е изложен или
може да бъде изложен. Пригодността обхваща
и изискване лицето да е честно, почтено и
независимо, както и неговата способност да
отделя достатъчно време за изпълнение на
задълженията си в инвестиционния посредник.
14. „Робо съвет“ означава (пълно или
частично) предоставяне на инвестиционни
съвети или услуги по управление на портфейл
чрез автоматизирана или полуавтоматизирана система, използвана като инструмент за
обслужване на клиентите.
15. „Съставен продукт“ е отделният продукт и/или услуга, който представлява част
от пакета или пакетния продукт.
§ 2. (1) Всеки документ, който тази наредба
изисква да бъде съставен в писмена форма,
може да бъде съставен като електронен документ, при условие че е подписан съгласно
ЗЕДЕУУ и е осигурено съответното спазване
на другите изисквания на наредбата.
(2) В случаите, когато електронният документ съдържа електронно изявление, адресатът
на което е Комисията или заместник-председателят, то се подписва с квалифициран
електронен подпис.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. (1) Инвестиционните посредници по
чл. 10, ал. 1 и 2 от ЗПФИ извършват обучение
и оценка на пригодността на членовете на
управителните органи и на контролните органи и на лицата по чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ, за
които не е извършвана оценка на пригодност
и които са назначени преди влизане в сила на
наредбата, в срок до 12 месеца от влизането є
в сила, а значимите инвестиционни посредници в срок до 6 месеца от влизането є в сила.
(2) Инвестиционните посредници по чл. 10,
ал. 3 от ЗПФИ, финансовите холдинги и
финансовите холдинги със смесена дейност
извършват обучение и оценка на пригодността
на членовете на управителните органи и на
контролните органи, назначени преди влизане
в сила на наредбата, в срок до една година
от влизането є в сила.
(3) Резултатите от извършените оценки
на пригодността по ал. 1 и 2 се представят в
Комисията в срок 7 работни дни от извършването им.
§ 4. Инвестиционните посредници, финансовите холдинги и финансовите холдинги със
смесена дейност изготвят вътрешните правила,
политиките и процедурите по наредбата в
срок до шест месеца от влизането є в сила.
§ 5. Изискванията на тази наредба не се
прилагат за започнали преди влизането є в
сила производства.
§ 6. В Наредба № 50 от 2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването
на надзор за спазването им (обн., ДВ, бр. 52
от 2015 г.; доп., бр. 63 от 2016 г.; изм. и доп.,
бр. 11 и 66 от 2019 г.) в чл. 15 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За издаване на разрешение по чл. 61,
ал. 3 от ЗПФИ инвестиционният посредник
представя в комисията доказателства за покриване на изискванията по чл. 61, ал. 3 и 4
от ЗПФИ.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Комисията по предложение на заместник-председателя издава разрешението
по чл. 61, ал. 3 от ЗПФИ при съответното
прилагане на чл. 76.“
3. Алинеи 3 – 5 се отменят.
§ 7. Наредба № 38 от 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните
посредници (обн., ДВ, бр. 67 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 60 от 2008 г.; доп., бр. 39 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 89 от 2011 г., бр. 52 от 2015 г.,
бр. 4 от 2016 г.) се отменя.
§ 8. Наредба № 16 от 2004 г. за условията и
реда за извършване на маржин покупки, къси
продажби и заем на финансови инструменти
(загл. изм. – ДВ, бр. 45 от 2008 г.) (обн., ДВ,
бр. 65 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2008 г.,
бр. 1 от 2013 г.; изм., бр. 52 от 2015 г.) се отменя.
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§ 9. Наредбата се издава на основание
чл. 4а, ал. 2, чл. 15, ал. 8, чл. 17, ал. 2, чл. 35,
ал. 3, чл. 61, ал. 2, т. 4, чл. 62, ал. 1, чл. 64,
ал. 8, чл. 68, ал. 2 и 3, чл. 69, ал. 2, чл. 74,
а л. 3, чл. 77, а л. 6, ч л. 79, а л. 10, ч л. 81,
чл. 82, ал. 14, чл. 88, ал. 3, чл. 130, ал. 1,
т. 5 и чл. 232, ал. 2 от Закона за пазарите на
финансови инструменти и е приета с Решение № 210-Н от 21.05.2020 г. на Комисията за
финансов надзор.
Председател:
Бойко Атанасов
Приложение № 1
към чл. 12, ал. 1 и чл. 31, ал. 9
Минимално съдържание на информацията
по чл. 12, ал. 1 и чл. 31, ал. 9
I. Данни за лицето и за инвестиционния
посредник:
1. Лични данни на лицето:
1.1. Имена;
1.2. Пол;
1.3. Място и дата на раждане;
1.4. Адрес и данни за контакт;
1.5. Националност;
1.6. ЕГН, съответно личен идентификационен номер;
2. Информация за длъжността:
2.1. Наименование на длъжността;
2.2. Функция на конкретната длъжност
(посочва се дали длъжността е за член на
управителен орган, съответно на контролен
орган, със или без изпълнителни функции,
както и дали се отнася за лице по чл. 68,
ал. 1 от ЗПФИ);
2.3. Копие на сключения договор за заемане на съответната длъжност или проект на
договор, ако такъв не е подписан;
2.4. Информация дали съответният член
на управителен орган, съответно на контролен орган, заменя друг член на управителен
орган, съответно на контролен орган, когато
е приложимо;
3. Информация за лица, които са дали
препоръки:
3.1. За физическо лице – имена, а за юридическо лице – наименование;
3.2. Адрес и данни за контакт;
3.3. Естество на взаимоотношение, което
са имали или имат лицето, което е дало
препоръката, и лицето, за което е дадена
препоръката.
II. Оценка на пригодността от страна на
инвестиционния посредник:
1. Резултати от всяка извършена оценка
на пригодност;
2. Информация дали инвестиционният
посредник се определя като значим;
3. Лице за контакт с инвестиционния посредник.
III. Знания, умения и опит:
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1. Автобиография, която съдържа данни за
придобити образование и квалификации и за
професионалния опит (включително името и
характера на всички организации, за които е
работило лицето, както и естеството и продължителността на изпълняваните функции,
като по-специално се посочат дейностите,
свързани с обхвата на съответната длъжност);
2. Резултати от извършената проверка за
изпълнение на изискванията на чл. 13 и 14 от
ЗПФИ относно знания, умения и опит.
IV. Репутация, честност, почтеност:
1. Свидетелство за съдимост или еквивалентен документ – за лицата, които не са български граждани, а за българските граждани
липсата на осъждане се установява служебно
освен при технологична невъзможност за служебно набавяне на свидетелство за съдимост;
2. Резултати от извършена проверка за
изпълнение на изискванията на чл. 13 и 14
от ЗПФИ относно репу тация, честност и
почтеност за управителния орган, съответно
за контролния орган;
3. Информация за предишна оценка на
пригодност, ако е извършена от друг компетентен орган (идентификационни данни на
този орган и доказателство за резултата от
тази оценка).
V. Финансови и нефинансови интереси:
1. Информация относно финансови и нефинансови интереси, които биха могли да
породят потенциални конфликти на интереси;
2. Ако бъде установен съществен конфликт
на интереси, инвестиционният посредник
предоставя информация относно мерките за
предотвратяване, установяване и управление
на конфликта на интереси.
VI. Отделяне на време:
1. Информаци я относно минима лното
време, което член на управителния орган,
съответно на контролния орган, или лице по
чл. 68, ал. 1 от ЗПФИ, ще отделя за изпълнение на функциите в инвестиционния посредник, като информацията трябва да включва
годишни и месечни стойности;
2. Списък на други длъжности и функции, които лицето заема/изпълнява, както и
приблизителното време, което отделя за тях.
VII. Колективни знания, умения и опит
на управителния орган, съответно на контролния орган:
1. Списък с имената на членовете на управителния орган, съответно на контролния орган,
и кратко описание на техните функционални
характеристики;
2. Резултати от извършената оценка на
колективната пригодност на управителния
орган, съответно на контролния орган, чрез
матрицата по чл. 9, ал. 6, съответно методиката по чл. 9, ал. 6, както и установени
слабости и мерки по чл. 13;
3. Друга относима информация.
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Приложение № 2
към чл. 15, ал. 5
Списък на подлежащите на оценяване умения на членовете на управителния орган,
съответно на контролния орган, на инвестиционния посредник
Умение

Описание на уменията на лицето

Автентичност

Думите съответстват на делата и се държи в съответствие със заявените лични
ценности и убеждения. Открито говори за своите намерения и идеи, насърчава
открита и честна среда и правилно информира контролния орган на инвестиционния посредник относно реалната ситуация, като в същото време съзнава
рисковете и проблемите.

Език

Способност да общува устно по структуриран и традиционен начин и да пише
на националния език или на работния език по местонахождение на инвестиционния посредник.

Решителност

Вземане на навременни и добре информирани решения, като действа незабавно
или като възприема определен ход на действие, като изразява своето мнение,
без да отлага.

Общуване

Способност да предава послание по разбираем и приемлив начин и в подходящата
форма. Способност да се съсредоточава върху осигуряването и получаването на
яснота и прозрачност и насърчава активната обратна връзка.

Преценка

Способност да преценява данни и различни варианти за действие и да прави
логично заключение. Проучва, разпознава и разбира съществени елементи и
въпроси. Притежава широк поглед върху нещата и е способен да гледа отвъд
своята област на отговорност, особено когато се решават проблеми, които могат
да застрашат непрекъснатостта на дейността.

О риен т а ц и я к ъм Съсредоточава се върху осигуряването на качествена услуга и върху намиране на
к лиентите и към начини за подобряването є. Установява и проучва потребностите на клиентите,
качеството
гарантира клиентите да не поемат излишни рискове и урежда предоставянето
на точна, пълна и балансирана информация на клиентите.
Лидерство

Предоставя инструкции и насоки на група, развива и поддържа работа в екип,
мотивира и насърчава наличните човешки ресурси и гарантира, че персоналът
притежава необходимата професионална компетентност за постигането на конкретна цел. Приема критика и дава възможност за критичен дебат.

Лоялност

Идентифицира се с инвестиционния посредник и проявява съпричастност. Показва, че може да отдели достатъчно време на своята работа и може правилно
да изпълнява своите задължения, защитава интересите на инвестиционния посредник и действа обективно и критично. Разпознава и предвижда потенциални
конфликти от личен и делови интерес.

Осведоменост от- Следи развитията, йерархията и атмосферата в инвестиционния посредник. Прин о с н о в ъ н ш н а т а тежава добра информираност относно съответните финансови, икономически,
среда
социални и други развития на национално и международно ниво, които могат да
засегнат инвестиционния посредник, и интересите на заинтересованите страни
и може ефективно да използва тази информация.
Водене на прего- Идентифицира и открива общи интереси с оглед постигането на съгласие, като
вори
в същото време преследва целите на преговорите.
Убедителност

Способност да влияе на мнението на други, като прилага умение да убеждава и
използва вроден авторитет и такт. Силна личност, която отстоява принципите си.

Работа в екип

Наясно е с интереса на групата и допринася за постигането на общия резултат. Работи добре като част от екип.

Стратегическа
прозорливост

Способност да си състави реалистична представа за бъдещите развития и да я
трансформира в дългосрочни цели. Отчита рисковете, на които е изложен инвестиционният посредник, и предприема подходящи мерки, за да ги контролира.
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Описание на уменията на лицето

Ус т о й ч и в о с т н а Способност последователно да изпълнява задълженията си дори когато е под
стрес
голямо напрежение и в периоди на несигурност.
Чу вство на отго- Разбира вътрешните и външните интереси, оценява ги внимателно и ги взема
ворност
предвид. Способност да учи и да осъзнава, че действията, които извършва, засягат интересите на заинтересованите страни.
Ръководене на за- Способност ефикасно и ефективно да ръководи заседания и да създава атмосфеседания
ра, насърчаваща участието на всички при равни условия. Осведоменост относно
задълженията и отговорността на другите.

Приложение № 3
към чл. 70, ал. 1
Примерен тематичен обхват на обучението
по чл. 70, ал. 1
I. Нормативните изисквания и вътрешните
правила на инвестиционния посредник.
II. Микроикономика и макроикономика:
1. Икономически цикли, заетост, безработица, инфлация, реален и номинален БВП и
търсене и предлагане;
2. Пари, лихвени нива, финансова система,
роля на Централната банка, търсене и предлагане на пари;
3. Фискална и монетарна политика;
4. Валутни курсове.
III. Финансови пазари и финансови инструменти:
1. Финансови пазари – същност, видове и
функции;
2. Участници на финансовите пазари;
3. Регулиране на финансовия пазар в Република България;
4. Инфраструктура на финансовите пазари – системи за търговия, търсене и предлагане
на ценни книжа, правила за търговия, маржин
покупки и къси продажби, приключване на
сделки;
5. Финансови инст ру мен т и – същност,
видове и оценяване;
6. Възвръщаемост и риск.
IV. Анализ на финансови отчети:
1. Принципи при изготвянето на финансовите отчети;
2. Основни компоненти на финансовите
отчети;
3. Основни финансови коефициенти – ефективност, ликвидност, рентабилност и финансова автономност.
V. Корпоративни финанси:
1. Принципи на капиталово бюджетиране;
2. Капиталова структура на дружество – основни финансови показатели, капиталова
структура;
VI. Основи на маркетинга и маркетингови
стратегии:
1. Принципи на маркетинга;
2. Маркетингови стратегии.
4060

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО
ИМУЩЕСТВО
ПРОКУРАТУРА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ
СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ИНСТРУКЦИЯ № 1
от 8 април 2020 г.

за условията, реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,
Прокуратурата на Република България, Министерството на финансите, Министерството
на вътрешните работи, Държавна агенция
„Национална сигурност“ и Инспектората към
Висшия съдебен съвет
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Тази инструкция урежда условията, реда и сроковете за осъществяване на
взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, наричана
по-нататък „Комисията“, Прокуратурата на
Република България (Прокуратурата), Министерството на вътрешните работи (МВР),
Държавна агенция „Национална сигурност“
(ДАНС), органите по приходите на Национална агенция за приходите (НАП), органите
на Агенция „Митници“ (АМ), Инспектората
към Висшия съдебен съвет (ВСС) за пости-
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гане целта на Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
(2) За постигане целта на ЗПКОНПИ може
да се поиска информация и извън органите
и/или институциите по ал. 1.
Чл. 2. (1) Органите и/или институциите по
чл. 1 осъществяват взаимодействие при запазване на своята организационна и функционална независимост и при стриктно спазване на
процесуалноправните и материалноправните
норми, уреждащи тяхната компетентност.
(2) Взаимодействието по тази инструкция се
осъществява между централните и териториалните структури на съответните институции.
(3) Органите и/или институциите по чл. 1
си взаимодействат съобразно предоставената
им компетентност с Главния инспекторат
на Министерския съвет и с инспекторатите
по чл. 46 от Закона за администрацията за
постигане целта на ЗПКОНПИ.
Чл. 3. (1) Взаимодействието между органите
и/или институциите по чл. 1 се осъществява
чрез обмен на информация и оказване на
съдейс твие, в рамките на техните правомощия,
за постигане целта на закона.
(2) Способите на сътрудничество, видът на
информацията и редът за взаимното є предоставяне могат да се уреждат със споразумения
между ръководителите на органите и/или
институциите по чл. 1 съобразно действащото
законодателство.
Чл. 4. (1) За разрешаване на възникнали
общи въпроси, свързани с взаимодействието
между органите и/или институциите по чл. 1
по тази инструкция, могат да бъдат създавани
съвместни работни групи, които да изготвят
и предложения за нормативни промени, свързани с изпълнение на целта на ЗПКОНПИ.
(2) Групите се създават със съвместна заповед на съответните ръководители на органите
и/или институциите по чл. 1.
Г л а в а

в т о р а

РЪКОВОДСТВО, КОНТРОЛ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО
Чл. 5. Общото ръководство и контрол
на взаимодействието между органите и/или
институциите по чл. 1 по прилагането на
ЗПКОНПИ се осъществява от председателя на
Комисията, главния прокурор, министъра на
вътрешните работи, председателя на ДАНС,
министъра на финансите и главния инспектор
на Инспектората към ВСС в съответствие с
действащото законодателство.
Чл. 6. (1) За подпомагане на взаимодействието председателят на Комисията, главният
прокурор, министърът на вътрешните работи,
председателят на ДАНС, изпълнителният директор на НАП, директорът на АМ и главният
инспектор на Инспектората към ВСС със свои
заповеди определят служители за контакт.
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(2) Служителите за контакт:
1. подпомагат съответните органи при осъществяване на общото ръководство и контрол
на взаимодействието между тях;
2. осъществяват общата координация и
организаци я на взаимодействието меж д у
органите;
3. осигуряват оперативното взаимодействие
по конкретни проверки за установяване на
корупция, конфликт на интереси и на незаконно придобито имущество.
Г л а в а

т р е т а

НАЧИНИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Раздел I
Взаимодействие между Комисията, органите
на Комисията и Прокуратурата
Чл. 7. (1) Наблюдаващият прокурор незабавно изпраща информация на директора
на съответната териториална дирекция (ТД),
когато за престъпление, посочено в чл. 108,
ал. 1 ЗПКОНПИ, е образувано досъдебно
производство. Информацията съдържа номера
на производството, правната квалификация на
престъплението и координати за последваща
комуникация, които се отразяват в уведомление по образец съгласно приложение № 1.
(2) Наблюдаващият проку рор изпраща
незабавно писмено уведомление по образец
съгласно приложение № 2 на директора на
съответната ТД, когато за прест ъпление,
посочено в чл. 108, ал. 1 ЗПКОНПИ, е постановено:
1. отказ да се образува досъдебно производство на основание, посочено в чл. 108,
ал. 2 ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 24, ал. 1,
т. 2, 3, 4, 5 и 10 от НПК;
2. прекратяване на наказателното производство, когато лицето не е било привлечено като
обвиняем на основание, посочено в чл. 108,
ал. 2 ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 24, ал. 1,
т. 2, 3, 4, 5 и 10 от НПК;
3. спиране на наказателното производство,
когато лицето не е било привлечено като
обвиняем на основание, посочено в чл. 108,
ал. 3 ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 25, ал. 1,
т. 1, 2 и 3 от НПК.
(3) Наблюдаващият проку рор изпраща
незабавно уведомление по образец съгласно
приложение № 2 на директора на ТД, когато
за престъпление, посочено в чл. 108, ал. 1
ЗПКОНПИ, е постановено:
1. привличане на обвиняем;
2. внасяне на обвинителен акт, предложение за одобряване на споразумение или
предложение за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно
наказание по чл. 78а от НК;
3. налагане на обезпечителни мерки върху
имуществото на обвиняемия;
4. възобновяване на наказателно производство, спряно по ал. 2, т. 3.
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(4) Върховната касационна прокуратура
уведомява Комисията при влязъл в сила акт
на български съд, с който се признава осъдителен акт на чуждестранен съд, както и
при трансфер на наказателно производство
за престъпление, посочено в чл. 108, ал. 1
ЗПКОНПИ.
(5) Уведомленията съдържат наличната
информация относно:
1. трите имена и ЕГН на лицето, за което
е налично съответното основание по чл. 108,
ал. 1 – 3 ЗПКОНПИ;
2. престъплението, за което е било образувано досъдебното производство;
3. имуществото на лицето, ако такова е
било установено;
4. обезпечителните мерки върху имуществото на обвиняемото лице, ако такива са
били наложени, както и процесуалното основание за това;
5. информация за внесен обвинителен акт,
предложение за споразумение за решаване на
делото или предложение за освобождаване
от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание по чл. 78а от НК;
6. координати за последваща ком у ник а ц и я – т елефон и елек т ронен а д рес на
наблюдаващия прокурор, както и адрес на
прокуратурата;
7. номер на прокурорска преписка и досъдебно производство;
8. когато лицето е чуждестранен гражданин – ЛНЧ (ако е наличен), пол, държава
на произход, дата на раждане, имената на
латиница.
(6) Към уведомленията по ал. 2 и 3 се прилагат копие от постановлението за привличане
на обвиняем, съответно от обвинителния акт,
или предложение за споразумение за решаване
на делото или предложение за освобождаване
от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК. По
писмено искане на директора на съответната
ТД наблюдаващият прокурор може да предостави на същия или на определен от него
инспектор копия на наличните в делото или
преписката актове на органите на досъдебното производство или документи, свързани с
имущественото състояние на лицето.
(7) Информационният обмен между Комисията и Прокуратурата се осъществява на
хартиен носител и/или по електронен път по
ред, определен от главния прокурор и председателя на Комисията в допълнително споразумение между Комисията и Прокуратурата.
(8) Служителите, които имат достъп до
информация или им е станала известна, са
длъжни да спазват конфиденциалност и да не
я разпространяват/разкриват на трети лица.
Чл. 8. (1) При провеждане на досъдебно
производство за престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда отнемане в полза
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на държавата, конфискация или глоба или
когато по друга предвидена в закона причина
имущественото състояние е от значение за
наказателното производство, наблюдаващият
прокурор може да изиска справка от Комисията за налични предходни проверки или
производства срещу лицето, както и копия
на събраните по тях документи, свързани с
имущественото му състояние.
(2) След направеното уведомление наблюдаващият делото прокурор може да изиска от
съответната ТД последваща информация за
имущественото състояние на лицето, както и
за имуществото на притежаваните или контролираните от него юридически лица, включително и копия на съответните документи.
Чл. 9. (1) За комплексното използване на
административния капацитет на органите на
Комисията и на Прокуратурата може да се
създават съвместни екипи.
(2) След получаване на уведомление за
привлечено лице като обвиняем директорът
на ТД или административният ръководител
на съответната прокуратура при необходимост отправя предложение за създаване на
съвместен екип, като предложителят прилага
проект на споразумение съгласно приложение
№ 3. Подписаното споразумение не подлежи
на разгласяване.
Чл. 10. (1) Административният ръководител
на съответната прокуратура и директорът на
ТД определят членовете на съвместния екип.
В работата на екипа по своя преценка могат
да участват лично както административният
ръководител на съответната прокуратура, така
и директорът на ТД.
(2) Съвместният екип се състои от ръководител и членове. Ръководител на екипа е
наблюдаващият съответното досъдебно производство прокурор.
Чл. 11. (1) В петдневен срок от подписването на споразумението по чл. 9, ал. 2 екипът
провежда начална координационна среща, на
която се обсъждат основните общи действия,
координацията и редът за взаимен обмен на
информацията. По преценка на ръководителя на екипа се изготвя и съвместен план за
изпълнение на конкретните задачи.
(2) Съвместният екип провежда периодично
работни срещи, на които страните обменят
информация и планират предстоящи действия.
(3) За проведените срещи и взетите на тях
решения се съставят протоколи, преписи от
които се предоставят на всяка от страните
по споразумението по чл. 9, ал. 2.
Чл. 12. (1) На наблюдаващия прокурор от
органите на Комисията може да се предоставят
копия от относими към досъдебното производство документи, свързани с имущественото
състояние на проверяваното лице, както и с
притежаваните или контролираните от него
юридически лица. По преценка на органите
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на Комисията на наблюдаващия прокурор
може да се осигури достъп до материалите
по преписката по проверката на Комисията.
(2) На органите на Комисията от наблюдаващия прокурор може да се предоставят копия
от относими към проверката по ЗПКОНПИ
протоколи за действия по разследването или
други материали от досъдебното производство.
С разрешение на наблюдаващия прокурор на
органите на Комисията може да се осигури
достъп до материалите по досъдебното производство.
(3) Преценката по предходните алинеи е
свързана с относимостта на материалите към
целите и предмета на проверката съответно
на досъдебното производство.
Чл. 13. Когато проверката по чл. 107, ал. 2
ЗПКОНПИ завърши с решение за прекратяване
и е било установено несъответствие между
имуществото и нетния доход под 150 000 лв.
за целия проверяван период, в 10-дневен срок
Комисията уведомява наблюдаващия прокурор
и при поискване предоставя копия на събраните при проверката материали.
Чл. 14. (1) За получените уведомления по
чл. 7, ал. 2 и 3 Комисията изпраща на Върховната касационна прокуратура до 15-о число
на всеки месец информация в табличен вид
по образец съгласно приложение № 4, обобщена по прокуратури за предходния месец,
както следва:
1. номерата на съответните прокурорски
преписки и наказателни производства на
съответната прокуратура;
2. дата и номер на образуваните по тях
п роверк и в компетен т ната тери ториа лна
дирекция;
3. дата и номер на протокол за отказ за
образуване на проверка;
4. дата на осъществения контакт между
наблюдаващия прокурор и съответния орган
по чл. 16, ал. 1 ЗПКОНПИ;
5. дата на сключено споразумение за съвместен екип.
(2) Ежегодно, до края на януари, Комисията изпраща на Върховната касационна
прокуратура обобщена информация за броя
на получените от прокуратурите в страната
през предходната година уведомления по
чл. 7, ал. 2 и 3.
Раздел II
Взаимодействие между Комисията, органите
на Комисията и Министерството на вътрешните работи
Чл. 15. Комисията, органите на Комисията
и МВР обменят информация за имуществото
на лицата по чл. 108, 109, 110 и 111 ЗПКОНПИ,
за което може да се предположи, че е незаконно придобито в страната или в чужбина,
при спазване на изискванията на Закона за
Министерството на вътрешните работи.
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Чл. 16. При прилагане на инструментите
на международно оперативно сътрудничество
органите по чл. 16, ал. 1 и 2 ЗПКОНПИ и звено
„Международно сътрудничество“ на КПКОНПИ
осъществяват обмен на информация и взаимодействие с дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“ (ДМОС) – МВР. Обменът се
осъществява по установените международни
правила и сроковете за обмен на информация
по линия на Агенцията на Европейския съюз за
сътрудничество в областта на правоприлагането
(Европол) и Международната организация на
криминалната полиция „Интерпол“, както и в
изпълнение на сключените международни споразумения, по които ДМОС – МВР, координира
обмена на информация.
Раздел III
Взаимодействие между Комисията, органите
на Комисията и ДАНС
Чл. 17. (1) По мотивирано писмено искане на
органите по чл. 16, ал. 1 ЗПКОНПИ за всеки
конкретен случай Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“
(САДФР) – ДАНС, предоставя информация,
получена по реда на международния обмен,
единствено по реда и при условията на глава
шеста, раздел II от Закона за мерките срещу
изпирането на пари и при спазване на всички ограничения, поставени от съответната
чужда служба.
(2) При условията на ал. 1 САДФР – ДАНС,
събира допълнителна информация чрез международния обмен само ако същата не може
да бъде придобита в рамките на правомощията на Комисията и органите по чл. 16, ал. 1
ЗПКОНПИ.
Чл. 18. (1) Предоставянето на информация
по чл. 17 се извършва в едномесечен срок от
датата на получаване на разрешение за това,
когато такова е необходимо.
(2) Двустранният обмен на информация
между Комисията, органите по чл. 16, ал. 1
ЗПКОНПИ и ДАНС се извършва при спазване на принципа „необходимост да се знае“
по ЗЗКИ.
(3) Двустранният обмен на информация по
този раздел се осъществява писмено за всеки
конкретен случай по определения вътрешен
ред за документооборота, установен във всяко
ведомство.
(4) Получаването на информация по образувани преписки по реда на чл. 108 – 111
ЗПКОНПИ може да бъде поискано само при
наличие на уведомление за привличане като
обвиняем на основание чл. 108а, ал. 1 – 3 и
чл. 253 от НК.
Раздел IV
Взаимодействие между Комисията, органите
на Комисията и органите на НАП
Ч л . 1 9. (1) Ко м ис и я т а , о рг а н и т е н а
Комисията и органите по приходите обме-
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нят информация съобразно правомощията
си, свързана с лицата и данните по чл. 108,
ал. 1, чл. 109, ал. 1, чл. 111, чл. 114, ал. 1
ЗПКОНПИ относно:
1. тяхното имущество;
2. източниците на доходи и техния размер;
3. обичайните и извънредните разходи;
4. платените публичноправни задължения,
вкл. платени санкции по влезли в сила наказателни постановления и др.;
5. подадените данъчни декларации, вкл.
счетоводни баланси, отчети за приходи и
разходи и справки за паричните потоци на
проверяваните лица;
6. преобразуване на имуществото;
7. издадените ревизионни актове и доклади;
8. пазарна стойност на имуществото към
момента на придобиването;
9. пазарна стойност на имуществото към
момента на проверката;
10. обичайните и извънредните доходи и
разходи за издръжка на физическото лице и
на членовете на семейството му;
11. пътуванията в чужбина на проверяваното лице и на членовете на семейството
му, както и на лицата, които представляват
юридическото лице;
12. други обстоятелства, които имат значение за изясняване произхода на имуществото,
начина на придобиването и на преобразуването му;
13. данни за идентифициране на лицата по чл. 108, ал. 1, чл. 109, ал. 1, чл. 111,
чл. 114,ал. 1 ЗПКОНПИ;
14. данни за лицето, срещу което е образувано производство, имуществото, върху което е
наложено обезпечение, и собственика му, както
и данни за лицето, което държи имуществото
към момента на налагане на обезпечението,
и за пазача на съответното имущество, в т.ч.
и други данни, които са необходими за индивидуализация на имуществото, върху което е
наложено обезпечение.
(2) Исканията за предоставяне на информацията по ал. 1 се отправят от органите на
Комисията, посочени в чл. 74, ал. 1, т. 3 от
ДОПК, съответно от органите по приходите
на НАП.
(3) Органите по приходите предприемат
незабавно действия за събиране на информацията по ал. 1 и я изпращат не по-късно от
30 дни от постъпване на искането.
(4) Комисията и органите на Комисията
предоставят исканата информация на НАП не
по-късно от 30 дни от постъпване на искането.
(5) Информационният обмен между Комисията, органите на Комисията и НАП се
осъществява на хартиен носител и/или по
електронен път по ред, определен от изпъл-
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нителния директор на НАП и председателя
на Комисията в допълнително споразумение
между Комисията и НАП.
Чл. 20. (1) За целите на взаимодействието
по чл. 19 председателят и директорите на ТД
на Комисията, посочени в чл. 74, ал. 1, т. 3
от ДОПК, могат да отправят писмено искане
до органите по приходите за предприемане
на действия по осъществяване на данъчноосигурителен контрол по реда на глава петнадесета от ДОПК.
(2) По писмено искане на лицата по ал. 1
органите по приходите, извършващи действията по реда на глава петнадесета от ДОПК,
предоставят сведения за хода на същите и за
установените обстоятелства, както и копие от
събраните материали, посочени в искането.
Чл. 21. В случай на отказ да се извършат
действия по реда на глава петнадесета от
ДОПК директорът на съответната териториална дирекция на НАП незабавно писмено
уведомява заявителя по чл. 19, ал. 1 относно
причините за отказа.
Чл. 22. (1) Председателят на Комисията
и директорите на ТД информират писмено
органа по изпълнението на адреса на компетентната териториална дирекция или офис на
НАП по смисъла на чл. 8 от ДОПК съгласно
приложение № 5:
1. дали е поискана от съда отмяна на
обезпечителните мерки/замяната им с друго
равностойно обезпечение, или няма да бъде
отправено искане – в 7-дневен срок от постъпване на съобщение по чл. 134 ЗПКОНПИ
за започване на принудително изпълнение по
реда на ДОПК върху имущество и вземания,
върху които са наложени обезпечителни мерки
по реда на ЗПКОНПИ;
2. за решението на съда по повод искането
на Комисията по т. 1 – в 3-дневен срок от
постановяване на съответния съдебен акт, с
копие от постановения акт, когато искането
е уважено;
3. в срока по т. 2 – за всяка промяна в
информацията, предоставена на НАП.
(2) Влезлите в сила съдебни решения за
отнемане и издадените въз основа на тях изпълнителни листове за изпълнение на решението за отнемане се изпращат от Комисията
на Междуведомствения съвет по чл. 165 от
ЗПКОНПИ за управление на отнетото имущество.
(3) Комисията предявява по реда на чл. 220,
ал. 1 от ДОПК постановената парична равностойност за предприемане на действия по
принудително изпълнение по реда на същия
кодекс.
Чл. 23. За законосъобразното принудително
изпълнение на публичните задължения Комисията предоставя достъп до регистрите по
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чл. 170 ЗПКОНПИ на определени служители
на НАП по ред и начин, регламентирани със
споразумение между Комисията и НАП.
Чл. 24. Когато проверката по чл. 107, ал. 2
ЗПКОНПИ завърши с доклад за прекратяване
и е било установено несъответствие между
имуществото и нетния доход под 150 000 лв.
за целия проверяван период, в 10-дневен
срок Комисията уведомява изпълнителния
директор на НАП и при поискване предоставя
копия на събраните в проверката материали.
Чл. 25. (1) Взаимодействието и електронният обмен на информация между НАП и
Комисията, взаимното предоставяне на достъп
до електронни услуги или информационни
регистри и масиви на двете институции, при
спазване на нормативните изисквания, както
и взаимодействието във връзка с обезпечаване и събиране на публични вземания се
регламентират с допълнително споразумение
между Комисията и НАП.
(2) Служителите, които имат достъп до
информация или им е станала известна, са
длъжни да спазват конфиденциалност и да не
я разпространяват/разкриват на трети лица.
Раздел V
Взаимодействие между Комисията, органите
на Комисията и органите на Агенция „Митници“
Чл. 26. (1) Комисията, органите на Комисията и органите на АМ обменят информация
съобразно правомощията си.
(2) Предоставянето на информацията по
ал. 1 се осъществява:
1. въз основа на отправено искане за
предоставяне на информация, вкл. данъчна
такава, от председателя на Комисията или
директорите на съответните ТД до директора
на АМ или директорите на съответните ТД
на АМ;
2. чрез достъп за справочна дейност в
автоматизирани информационни системи
(АИС) на АМ от автоматизирани работни
места (АРМ) на Комисията чрез „Системата за
предоставяне на информация за управленски
цели от митнически и акцизни документи“
(МИСЗА) на АМ.
(3) Председателят на Комисията определя
със своя заповед оправомощени лица, на които
да бъде предоставен достъп до АИС на АМ.
(4) Редът и обхватът на предоставяната
от АМ информация се определят със споразумение между ръководителите на двете
институции.
(5) При постъпване на искане за предоставяне на информация по ал. 2, т. 1 се предприемат
незабавни действия, като същата се изпраща
не по-късно от 30 дни от постъпването му.
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(6) За информацията по ал. 1, която не е
обхваната от АИС на АМ, информационният
обмен между Комисията, органите на Комисията и органите на АМ се осъществява на
хартиен носител.
(7) При поискване от председателя на
Комисията или директорите на съответните
ТД директорът на АМ или директорите на
съответните ТД на АМ им изпращат заверени
копия на документите.
Чл. 27. (1) Председателят на Комисията
или директорите на съответните ТД на Комисията могат да отправят писмено искане до
съответните органи на АМ за осъществяване
на данъчен контрол по реда на глава петнадесета от ДОПК на данъчнозадължените лица
по Закона за акцизите и данъчните складове
и за осъществяване на митнически контрол
по реда на Закона за митниците.
(2) По писмено искане на председателя на
Комисията или директорите на съответните
ТД на Комисията митническите органи, извършващи действията по ал. 1, предоставят
сведения за хода на същите и за установените
обстоятелства, както и копие от събраните
материали, посочени в искането.
(3) В случай на отказ да се извършат действия по реда на глава петнадесета от ДОПК или
по Закона за митниците съответният директор
на ТД на АМ писмено уведомява заявителя
по ал. 1 относно причините за отказа.
Раздел VI
Взаимодействие на Комисията с Инспектората
към Висшия съдебен съвет
Чл. 28. Когато при проверка на декларациите, подадени по реда на глава девета,
раздел I „а“ от Закона за съдебната власт
(ЗСВ), се констатира несъответствие между
декларираните и установените факти в размер
на не по-малко от 20 000 лв. и при наличие
на основанията по чл. 175ж, ал. 4 или чл. 175з,
ал. 4 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС изпраща
незабавно изготвения доклад за несъответствие на Комисията. Главният инспектор се
уведомява в 14-дневен срок от приключване
на проверката за резултатите от нея.
Чл. 29. (1) Подадените до Комисията сигнали за конфликт на интереси, както и за
корупция по смисъла на ЗПКОНПИ срещу
съдия, прокурор или следовател, съдържащи
данни за действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани
с нарушаване на независимостта на съдиите,
прокурорите и следователите, се изпращат
незабавно за проверка от Инспектората към
ВСС.
(2) Когато в хода на производство по установяване конфликт на интереси, образувано
пред Комисията, се установи, че проверяваното лице е съдия, прокурор или следовател,
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производството се прекратява незабавно,
а събраните доказателства се изпращат на
Инспектората към ВСС.
Чл. 30. В производството по установяване
на конфликт на интереси по реда на глава осма
от ЗПКОНПИ Комисията и нейните органи
могат да изискват от Инспектората към ВСС
писмена информация, документи и данни от
подадените пред него декларации за имущество и интереси, относими към предмета на
производството.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази инструкция „органи
на Комисията“ са органите по чл. 16, ал. 1 и
2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.
§ 2. По смисъла на тази инструкция „органи по приходите“ са органите по чл. 7, ал. 1
и 2 от Закона за Националната агенция за
приходите.
§ 3. По смисъла на тази инструкция „Митнически органи“ са органите по § 1, т. 9 от
ДР на Закона за митниците.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Инструкцията се издава на основание
чл. 24, ал. 2 от ЗПКОНПИ.
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§ 5. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 6. Тази инструкция отменя Инструкция
№ 513 от 2013 г. за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между Комисията за отнемане на незаконно придобитото
имущество, Държавна агенция „Национална
сигурност“, Министерството на вътрешните
работи, органите към министъра на финансите
и Прокуратурата на Република България (ДВ,
бр. 30 от 2013 г.).
Председател на Комисията за
противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно
придобитото имущество:
Сотир Цацаров
Главен прокурор на Република България:
Иван Гешев
Министър на финансите:
Владислав Горанов
Министър на вътрешните работи:
Младен Маринов
Председател на Държавна агенция
„Национална сигурност“:
Димитър Георгиев
Главен инспектор на Инспектората
към Висшия съдебен съвет:
Теодора Точкова
Приложение № 1
към чл. 7, ал. 1
ДО
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА
НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО
ИМУЩЕСТВО
Гр. .....................

На основание чл. 7, ал. 1 от Инструкцията за условията, реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между КПКОНПИ, органите на Комисията, ПРБ, МВР, ДАНС, НАП,
АМ и ИВСС Ви уведомявам, че на ........................./20.... г. е образувано досъдебно производство
№ ........................./20.... г. по описа на ........................., пр. пр. № ......................../20.... г. по описа на
......................... прокуратура, за престъпление по чл. ......................... от НК.
Прокурор:
(.....................)
телефон:
...........................................
e-mail:
............................................
адрес за
кореспонденция: ................
............................................
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Приложение № 2
към чл. 7, ал. 2 и 3
ДО
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА
НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО
ИМУЩЕСТВО
Гр. .....................
На основание чл. 110, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество Ви уведомявам, че на ......................... 20... г. – лицето
......................... с ЕГН/ЛНЧ ......................... е привлечено като обвиняем по чл. ........................ от НК
по досъдебно производство № ......................... по описа на ........................., пр. пр. № .........................
по описа на ......................... прокуратура.
За ......................... (предишното действие на наблюдаващия прокурор/съда) сме Ви уведомили с
писмо № ......................... от ......................... 20... г.
*изберете приложимото
Уведомяваме Ви, че на ......................... (дата) на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 във връзка с
чл. 24, ал. 1, т.
(т. 2, 3, 4, 5 или 10) НПК е постановен отказ да се образува досъдебно
производство по пр. пр. № ........................./......................... 20... г. на ......................... прокуратура.
или
Уведомяваме Ви, че на ......................... (дата) на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 във връзка с
чл. 24, ал. 1, т.
(т. 2, 3, 4, 5 или 10) НПК е постановено прекратяване на досъдебно производство № ...................../..................... 20.... г. по пр. пр. № ...................../..................... 20....... г. на
......................... прокуратура.
За ......................... (предишното действие на наблюдаващия прокурор/съда) сме Ви уведомили с
писмо № ......................... от ......................... 20... г.
или
Уведомяваме Ви, че на ......................... (дата) на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 във връзка с
чл. 25, ал. 1, т.
(т. 1, 2 или 3) НПК е постановено спиране на наказателното производство
по досъдебно производство № ........................./......................... 20... г. по пр. пр. № ........................./
......................... 20... г. на ......................... прокуратура.
За ......................... (предишното действие на наблюдаващия прокурор/съда) сме Ви уведомили с
писмо № ......................... от ......................... 20... г.
или
Уведомяваме Ви, че на ......................... (дата) е възобновено наказателното производство по
досъдебно производство № ........................./......................... 20.... г. по пр. пр. № ........................./.........
................ 20... г. на ......................... прокуратура, което е било спряно на основание чл. 244, ал. 1,
т. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1, т.
(т. 1, 2 или 3) НПК. За спирането на производството сме
Ви уведомили с писмо № ......................... от ......................... 20... г.
или
Уведомяваме Ви, че на ......................... (дата) досъдебно производство № ........................./
......................... 20.... г. по пр. пр. № ........................./......................... 20... г. на ......................... прокуратура е внесено в ......................... съд – гр. ........................, с обвинителен акт предложение за
споразумение за решаване на делото или предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а НК.
За ......................... (предишното действие на наблюдаващия прокурор/съда) сме Ви уведомили с
писмо № ......................... от ......................... 20... г.
Прокурор:
(.....................)
телефон:
...........................................
e-mail:
............................................
адрес за
кореспонденция: ................
............................................
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Към настоящия момент по отношение на лицето .......................................... не е установено
имущество/е установено следното имущество ....................., като същото е/не е предмет на разследването.
По делото не са постановени обезпечителни мерки/са постановени обезпечителни мерки на
основание чл. 72 НПК/ЗМИП/ЗМФТ върху следното имущество .....................
Приложение № 3
към чл. 9, ал. 2
СПОРАЗУМЕНИЕ
за създаване на съвместен екип
На основание чл. 9, ал. 1 от инструкцията по чл. 24, ал. 2 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Прокуратурата
на Република България се сключи настоящото споразумение от административния ръководител на ..................... прокуратура – гр. ....................., и директора на Териториална дирекция –
гр. ....................., за създаване на съвместен екип по досъдебно производство № ..................... по
описа на ..........., пр. пр. № ..................... по описа на .........................................
Страните се споразумяха да се създаде съвместен екип и да се извършват съвместни действия
в съответствие с чл. 9 – 12 от инструкцията по чл. 24, ал. 2 ЗПКОНПИ.
Ръководител на съвместния екип е прокурор.................................................................................
Членове на съвместния екип са:
Прокурори..................................................................................................................................................
Разследващи органи..................................................................................................................................
Инспектори.................................................................................................................................................
Срок за провеждане на началната координационна среща – ...........................................................
(дата)
Основни задачи на екипа .......................................................................................................................
Изготвено в ....................................................................................................
..........................................
(населено място)
(дата)
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
ДИРЕКТОР НА
НА ..................................... ПРОКУРАТУРА
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ
гр. .....................................................................
гр. ........................................................
(...........................................................................)
(...............................................................)
Приложение № 4
към чл. 14, ал. 1

ТД ...........................
Месец .....................
№

Окръжна и Номер на
районна про- пр. препикуратура
ска (ДП)

Дата и номер на образуване на
проверка в
ТД

Дата и номер Дата на конДата на сключено
на протокол за такт между споразумение за съвотказ за обра- ОП/РП и ТД местен екип между
зуване на проОП/РП и ТД
верка

Приложение № 5
към чл. 22, ал. 1
ТД на НАП
1.

Адрес за контакт

Населени места в териториалния обхват/длъжници със
специфична компетентност
ТД на НАП – Бургас

1.1. Бургас

гр. Бургас, ул. Цар Пе- Бу ргас, Созопол, Царево, Ма лко Търново, Грудово,
тър № 5б, ет. 7
Карнобат, Сунгурларе, Камено, Айтос, Руен, Поморие,
ro02_delov@ro02.nra.bg Несебър, Обзор

1.2. Офис Сливен

гр. Сливен, ул. Столи- Сливен, Котел, Твърдица, Нова Загора
пин № 19
ro20_delov@ro20. nra.bg
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Населени места в териториалния обхват/длъжници със
специфична компетентност

гр. Ямбол, ул. Търгов- Ямбол, Болярово, Елхово, Тунджа, Стралджа
ска № 2
ro28_delov@ro28. nra.bg
ТД на НАП – Варна

2.
2.1. Варна

гр. Варна, бул. Осми Варна, Аврен, Белослав, Аксаково, Долен чифлик, ПроПриморски полк № 128 вадия, Дългопол, Ветрино, Девня, Вълчидол
ro03_delov@ro03. nra.bg

2.2. Офис Добрич гр. Добрич, ул. Неза- Добрич, Тервел, Генерал Тошево, Шабла, Каварна, Балчик
висимост № 7
ro08_delov@ro08.nra.bg
2.3. Офис Силист- гр. Силистра,
Силистра, Тутракан, Дулово
ра
Г. Скобелев № 8
ro19_delov@ro19.nra.bg
2.4. Офис Разград гр. Разград, пл. Неза- Разград, Цар Калоян, Кубрат, Завет, Исперих, Самуил,
висимост № 1
Лозница
ro17_delov@ro17.nra.bg
2.5. Офис Русе

гр. Русе, ул. Пиротска Русе, Сливо поле, Ветово, Иваново, Бяла, Ценово, Две
№ 24
могили, Борово
ro18_delov@ro18.nra.bg

2.6. О фис Т ърг о - гр. Търговище,
Търговище, Попово, Опака, Омуртаг, Антоново
вище
пл. Свобода № 1
ro25_delov@ro25.nra.bg
2.7. Офис Шумен

гр. Шумен, пл. Осво- Шумен, Нови пазар, Каолиново, Каспичан, Никола Козбождение № 2
лево, Преслав, Върбица, Смядово, Хитрино, Венец
ro27_delov@ro27.nra.bg

3.

ТД на НАП – Велико Търново

3.1

В е л и ко Т ъ р - гр. Велико Търново, Велико Търново, Павликени, Сухиндол, Свищов, Полски
ново
пл. Център № 2
Тръмбеш, Стражица, Горна Оряховица, Лясковец, Елена,
ro04_delov@ro04.nra.bg Златарица

3.2. Офис Видин

гр. Видин, ул. Шести Видин, Ново село, Брегово, Бойница, Кула, Грамада, Максептември № 12
реш, Димово, Дунавци, Арчар, Белоградчик, Дреновец,
ro05_delov@ro05.nra.bg Ружинци, Чупрене

3.3. Офис Враца

гр. Враца, ул. Васил Враца, Криводол, Козлодуй, Хайредин, Оряхово, Мизия,
Кънчов № 86
Кнежа, Бяла Слатина, Борован, Мездра, Роман
ro06_delov@ro06.nra.bg

3.4. Офис Габрово гр. Габрово, ул. Апри- Габрово, Севлиево, Дряново, Трявна, Плачковци
ловска № 7
ro07_delov@ro07.nra.bg
3.5. Офис Ловеч

гр. Ловеч, ул. Търгов- Ловеч, Луковит, Тетевен, Ябланица, Троян, Априлци,
ска № 43
Угърчин
ro11_delov@ro11.nra.bg

3.6. Офис Монтана гр. Монтана, ул. Л. Ка- Монтана, Лом, Брусарци, Медковец, Вълчедръм, Якимово,
равелов № 11
Бойчиновци, Берковица, Вършец
ro12_delov@ro12.nra.bg
3.7.

Офис Плевен

гр. Плевен, ул. Дойран Плевен, Червен бряг, Долни Дъбник, Долна Митрополия,
№ 43
Гулянци, Никопол, Белене, Летница
ro15_delov@ro15.nra.bg

С Т Р.

78
ТД на НАП

4.
4.1. Пловдив
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ТД на НАП – Пловдив

гр. Пловдив, ул. Ско- Пловдив, Асеновград, Първомай, Стамболийски, Съедипие № 106
нение, Хисаря, Карлово, Калояново, Брезово, Раковски,
ro16_delov@ro16. nra.bg Садово

4.2. Офис Кърджа- гр. Кърджали, ул. Дес- Кърджали, Ардино, Черноочене, Крумовград, Момчилград,
ли
пот Слав № 1
Джебел, Кирково
ro09_delov@ro09. nra.bg
4.3. Офис Па зар - гр. Пазарджик,
Пазарджик, Пещера, Брацигово, Батак, Велинград, Ракиджик
ул. Асен Златаров № 7 тово, Сърница, Септември, Варвара, Белово, Виноградец,
ro13_delov@ro13. nra.bg Калугерово, Панагюрище, Попинци, Стрелча, Черногорово
4.4. Офис Смолян гр. Смолян, бул. Бъл- Смолян, Доспат, Борино, Девин, Лъки, Чепеларе, Баните,
гария № 12
Мадан, Неделино, Златоград, Рудозем
ro21_delov@ro21. nra.bg
4.5. О ф и с С т а р а г р . С т а р а З а г о р а , Стара Загора, Чирпан, Павел баня, Казанлък, Мъглиж,
Загора
ул. Кенали № 1
Раднево, Тополовград, Гълъбово
ro24_delov@ro24. nra.bg
4.6. Офис Хасково гр. Хасково, бул. Бъл- Хасково, Димитровград, Минерални бани, Харманли, Сигария № 152, ет. 8
меоновград, Маджарово, Свиленград, Любимец, Капитан
ro26_delov@ro26. nra.bg Андреево, Ивайловград, Стамболово
5.
5.1. София

ТД на НАП – София
гр. София, ул. Аксаков длъжници, регистрирани на територията на гр. София –
№ 21
Столична община (като ФЛ с ЛНЧ и др.), включително
ro22_delov@ro22.nra.bg Перник, Радомир, Ковачевци, Брезник, Трън, Земен

5.2. Офис Кюстен- гр. Кюстендил, ул. Де- Кюстендил, Дупница, Бобошево, Кочериново, Рила, Садил
мокрация № 55
парева баня, Бобовдол, Невестино, Гърляно, Гюешево,
ro10_delov@ro10.nra.bg Трекляно, Драговищица
5.3. Офис Благоев- г р . Б л а г о е в г р а д , Благоевград, Симитли, Кресна, Сандански, Струмяни,
град
ул. Гьорче Петров № 2 Петрич, Гоце Делчев, Разлог, Банско, Якоруда, Сатовча
ro01_delov@ro01.nra.bg
5.4. СДО София

6.
6.1. ГДО София

4124

гр. София, ул. Гурко длъжници, регистрирани в дирекция „Средни данъкоплат
№ 12
ци и осигурители“
s d o2 2 2 5_d elov @ ro2 2 .
nra.bg
ТД ГДО – София
гр. София,
длъжници, регистрирани в ТД на НАП „Големи данъкоул. Аксаков № 29
платци и осигурители“
ro29_delov@ro29.nra.bg
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 326-ЖЗ
от 14 май 2020 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за
Комисията за финансов надзор и чл. 230, ал. 2
от Кодекса за застраховането Комисията за фи
нансов надзор реши:
Разрешава преобразуване чрез вливане на
„Групама Животозастраховане Експрес“ – ЕАД,
ЕИК 175294549, със седалище и адрес на управ
ление: гр. София 1124, бул. Цариградско шосе
№ 47а, бл. В, ет. 3, в „Групама Животозастрахова
не“ – ЕАД, ЕИК 131272330, със седалище и адрес
на управление: гр. София 1124, бул. Цариградско
шосе № 47а, бл. В, ет. 3.

4063

Председател:
Б. Атанасов

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-45
от 27 май 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за ка
дастъра и имотния регистър (ЗКИР) във връзка със
заявления вх. № 09-46571/27.03.2020 г., вх. № 0946566/27.03.2020 г., вх. № 09-46614/27.03.2020 г.,
вх. № 09-46589/27.03.2020 г. и вх. № 09-46574/
27.03.2020 г. на СГКК – Плевен, и приложените
към тях документи и материали, определени по
чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на
МРРБ за съдържанието, създаването и поддър
жането на кадастралната карта и кадастралните
регистри, и за отстраняване на явна фактическа
грешка одобрявам изменението в кадастралната
карта и кадастралните регистри на:
I. С. Девенци, EKATTE 20383, община Чер
вен бряг, одобрени със Заповед № РД-18-1219
от 12.06.2018 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 20383.22.131:
площ: 60 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 20383.29.112:
площ: 53 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 20383.165.122:
площ: 93 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 20383.165.123:
площ: 1710 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 20383.165.124:
площ: 108 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 20383.214.217:
площ: 14 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 20383.217.214:
площ: 158 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 20383.359.332:
площ: 207 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 20383.359.333:
площ: 132 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 20383.359.334:
площ: 365 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 20383.359.335:
площ: 59 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 20383.359.336:
площ: 409 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 20383.359.337:
площ: 14 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 20383.359.338:
площ: 3730 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 20383.22.101:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Червен бряг, площ преди промяната:
9448 кв. м, площ след промяната: 8946 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.29.16:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Червен бряг, площ пре
ди промяната: 474 кв. м, площ след промяната:
470 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.29.101:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Червен бряг, площ преди промяната:
2941 кв. м, площ след промяната: 2796 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.72.1:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Червен бряг, площ преди промяната:
14 227 кв. м, площ след промяната: 13 770 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.72.149:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ
жение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 4133 кв. м, площ след промяната:
4095 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.72.220: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 10 176 кв. м, площ след промяната:
10 140 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.80.78: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 11 246 кв. м, площ след промяната:
11 232 кв. м;

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

поземлен имот с идентификатор 20383.80.79:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 8045 кв. м, площ след промяната:
8041 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.92.84:
за местен път, собственост на Община Червен
бряг, площ преди промяната: 4673 кв. м, площ
след промяната: 4668 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.105.97:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 8739 кв. м, площ след промяната:
8734 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.105.98: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 11 322 кв. м, площ след промяната:
11 315 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.116.99:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ
жение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 2900 кв. м, площ след промяната:
2878 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.116.102:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Червен бряг, площ преди промяната:
6452 кв. м, площ след промяната: 5767 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.117.3:
нива, собственост на Виолета Борисова Станева,
площ преди промяната: 7500 кв. м, площ след
промяната: 7473 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.117.4:
нива, собственост на Спас Горанов Спасков,
площ преди промяната: 2001 кв. м, площ след
промяната: 1989 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.117.124:
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 6222 кв. м, площ след промяната:
6184 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.165.2:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Червен бряг, площ преди промяната:
15 650 кв. м, площ след промяната: 14 141 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.165.3:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Червен бряг, площ преди промяната:
16 913 кв. м, площ след промяната: 14 211 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.165.4:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Червен бряг, площ преди промяната:
10 033 кв. м, площ след промяната: 8562 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.165.74: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на Община Червен бряг, площ преди промяната:
37 472 кв. м, площ след промяната: 48 362 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.165.101:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 11 047 кв. м, площ след
промяната: 10 188 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.165.103:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Червен бряг, площ преди промяната:
7092 кв. м, площ след промяната: 6406 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 20383.165.111:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 19 092 кв. м, площ след
промяната: 16 136 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.165.121:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 8045 кв. м, площ след
промяната: 7143 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.174.148:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ
жение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 57 766 кв. м, площ след промяната:
57 763 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.274.288:
дере, собственост на Община Червен бряг, площ
преди промяната: 44 055 кв. м, площ след про
мяната: 43 875 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.359.1:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Червен бряг, площ преди промяната:
10 217 кв. м, площ след промяната: 8712 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.359.2:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Червен бряг, площ преди промяната:
15 919 кв. м, площ след промяната: 11 461 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.359.3:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Червен бряг, площ преди промяната:
11 423 кв. м, площ след промяната: 7098 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.359.102:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Червен бряг, площ преди промяната:
11 573 кв. м, площ след промяната: 9745 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.359.111:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Червен бряг, площ преди промяната:
7899 кв. м, площ след промяната: 6775 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.359.331:
за път от републиканската пътна мрежа, соб
ственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 22 618 кв. м, площ след промяната:
31 148 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.409.314:
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 2215 кв. м, площ след промяната:
2200 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20383.425.430:
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 4270 кв. м, площ след промяната:
4262 кв. м.
II. С. Горник, EKATTE 16540, община Чер
вен бряг, одобрени със Заповед № РД-18-1218
от 12.06.2018 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 16540.7.165:
площ: 1549 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 16540.7.166:
площ: 38 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
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поземлен имот с идентификатор 16540.7.167:
площ: 154 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 16540.7.168:
площ: 847 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 16540.7.169:
площ: 49 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 16540.17.160:
площ: 226 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 16540.48.156:
площ: 9 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 16540.48.157:
площ: 1152 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 16540.48.158:
площ: 449 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 16540.48.159:
площ: 554 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 16540.48.160:
площ: 44 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 16540.48.161:
площ: 11 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 16540.49.155:
площ: 4 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 16540.49.156:
площ: 257 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 16540.49.157:
площ: 6 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 16540.50.157:
площ: 1834 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 16540.50.158:
площ: 5074 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 16540.50.159:
площ: 2 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 16540.53.196:
площ: 900 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 16540.53.197:
площ: 10 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 16540.107.26:
площ: 180 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 16540.7.18:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 129 182 кв. м, площ след
промяната: 128 867 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16540.7.19:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
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площ преди промяната: 283 кв. м, площ след
промяната: 224 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16540.7.20: ни
ско застрояване (до 10 м), собственост на Община
Червен бряг, площ преди промяната: 2053 кв. м,
площ след промяната: 1990 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16540.7.151:
за местен път, собственост на Община Червен
бряг, площ преди промяната: 16 400 кв. м, площ
след промяната: 10 559 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16540.7.164:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 2630 кв. м, площ след промяната:
2615 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16540.17.2:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 84 052 кв. м, площ след
промяната: 83 907 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16540.50.113:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 2401 кв. м, площ след промяната:
2304 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16540.50.151:
за местен път, собственост на Община Червен
бряг, площ преди промяната: 13 058 кв. м, площ
след промяната: 6245 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16540.53.10:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 105 214 кв. м, площ след
промяната: 105 213 кв. м.
III. Гр. Койнаре, EK ATTE 37863, община
Червен бряг, одобрени със Заповед № РД-18-1238
от 13.06.2018 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 37863.160.1000:
площ: 55 кв. м, напоителен канал, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37863.160.1001:
площ: 1484 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37863.195.1000:
площ: 5926 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37863.195.1001:
площ: 55 кв. м, нива, собственост на ЕТ „Свето
слав Илчовски“;
поземлен имот с идентификатор 37863.195.1002:
площ: 124 кв. м, пасище, собственост на Община
Червен бряг;
поземлен имот с идентификатор 37863.202.999:
площ: 3254 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37863.202.1000:
площ: 32 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37863.202.1001:
площ: 155 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37863.203.707:
площ: 25 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 37863.203.708:
площ: 1053 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37863.203.709:
площ: 19 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37863.204.1000:
площ: 1051 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37863.205.696:
площ: 34 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37863.205.697:
площ: 342 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37863.237.735:
площ: 3608 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37863.113.612:
площ: 5297 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37863.113.613:
площ: 44 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37863.116.1000:
площ: 164 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37863.117.1000:
площ: 1981 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37863.118.999:
площ: 2792 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37863.129.623:
площ: 14 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37863.129.624:
площ: 40 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37863.129.625:
площ: 3795 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37863.601.131:
площ: 991 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37863.602.556:
площ: 46 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 37863.160.433:
напоителен канал, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 52 337 кв. м, площ след
промяната: 52 227 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.160.579:
напоителен канал, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 14 295 кв. м, площ след
промяната: 13 896 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.160.834:
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 1958 кв. м, площ след промяната:
1953 кв. м;

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

поземлен имот с идентификатор 37863.195.1:
нива, собственост на „Агротекс – НД“ – ООД,
площ преди промяната: 11 103 кв. м, площ след
промяната: 11 043 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.195.12:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 561 028 кв. м, площ след
промяната: 560 391 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.195.15:
нива, собственост на Лукан Савчев Томов, площ
преди промяната: 1200 кв. м, площ след промя
ната: 1176 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.195.16:
нива, собственост на Тодор Динков Пенчов, площ
преди промяната: 540 кв. м, площ след промя
ната: 528 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.195.17:
нива, собственост на Иванка Дилкова Дикова,
площ преди промяната: 480 кв. м, площ след
промяната: 469 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.195.18:
нива, собственост на Христо Василев Тетевенски
и Стефан Христов Тетевенски, площ преди промя
ната: 450 кв. м, площ след промяната: 439 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.195.22:
нива, собственост на ЕТ „Светослав Илчовски“,
площ преди промяната: 3770 кв. м, площ след
промяната: 3733 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.195.30:
нива, собственост на ЕТ „Светослав Илчовски“,
площ преди промяната: 10 613 кв. м, площ след
промяната: 10 455 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.195.37:
нива, собственост на ЕТ „Светослав Илчовски“,
площ преди промяната: 23 792 кв. м, площ след
промяната: 22 727 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.195.38:
нива, собственост на ЕТ „Светослав Илчовски“,
площ преди промяната: 22 942 кв. м, площ след
промяната: 22 487 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.195.432:
напоителен канал, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 18 498 кв. м, площ след
промяната: 18 458 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.195.450:
за път от републиканската пътна мрежа, соб
ственост на държавата, площ преди промяната:
45 007 кв. м, площ след промяната: 32 104 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.195.999:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Червен бряг, площ пре
ди промяната: 253 кв. м, площ след промяната:
249 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.205.1:
нива, собственост на „Серес“ – ЕАД, площ преди
промяната: 16 501 кв. м, площ след промяната:
16 486 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.205.2:
нива, собственост на „Малина“ – ЕООД, площ
преди промяната: 5001 кв. м, площ след промя
ната: 4952 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.205.4:
нива, собственост на Община Червен бряг, площ
преди промяната: 958 кв. м, площ след промя
ната: 897 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 37863.205.6:
нива, собственост на Светослав Бож идаров
Илчовски и Пело Начев Бозушки, площ преди
промяната: 7250 кв. м, площ след промяната:
7180 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.205.7:
нива, собственост на Христо Маринов Иванов,
площ преди промяната: 3449 кв. м, площ след
промяната: 3417 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.205.8:
нива, собственост на ЕТ „Светослав Илчовски“,
площ преди промяната: 17 670 кв. м, площ след
промяната: 17 349 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.205.10:
нива, собственост на „Агротекс – НД“ – ООД,
площ преди промяната: 7786 кв. м, площ след
промяната: 7709 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.205.11:
нива, собственост на Анка Мартинова Пенева,
площ преди промяната: 4279 кв. м, площ след
промяната: 4238 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.205.694:
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 4609 кв. м, площ след промяната:
4566 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.205.695:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Червен бряг, площ пре
ди промяната: 142 кв. м, площ след промяната:
129 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.235.426:
водно течение, река, собственост на държава
та – МОСВ, площ преди промяната: 50 723 кв. м,
площ след промяната: 50 658 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.235.726:
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 8206 кв. м, площ след промяната:
8184 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.235.732:
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 8864 кв. м, площ след промяната:
8857 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.237.1:
овощна градина, собственост на Светослав Бо
жидаров Илчовски и Горан Павлов Бенински,
площ преди промяната: 1800 кв. м, площ след
промяната: 1544 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.237.3:
овощна градина, собственост на ЕТ „Светослав
Илчовски“, площ преди промяната: 5597 кв. м,
площ след промяната: 5459 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.237.82:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Червен бряг, площ пре
ди промяната: 137 кв. м, площ след промяната:
127 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.237.667:
напоителен канал, собственост на Община Червен
бряг, площ преди промяната: 9635 кв. м, площ
след промяната: 9569 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.113.173:
за път от републиканската пътна мрежа, соб
ственост на държавата, площ преди промяната:
41 011 кв. м, площ след промяната: 28 663 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 37863.113.556:
напоителен канал, собственост на Община Червен
бряг, площ преди промяната: 15 499 кв. м, площ
след промяната: 15 063 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.116.130:
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 3616 кв. м, площ след промяната:
3195 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.227.14:
пасище, собственост на Йордан Ганов Печовски,
площ преди промяната: 5400 кв. м, площ след
промяната: 5081 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.602.2:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 12 277 кв. м, площ след
промяната: 12 180 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.602.3:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 7148 кв. м, площ след
промяната: 6960 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.602.4:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 4855 кв. м, площ след
промяната: 4725 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.602.5:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 6407 кв. м, площ след
промяната: 6158 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.602.6:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 8008 кв. м, площ след
промяната: 7614 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.602.7:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 9399 кв. м, площ след
промяната: 8831 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37863.602.36:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 8348 кв. м, площ след промяната:
8333 кв. м.
IV. С. Лепица, EKATTE 43311, община Чер
вен бряг, одобрени със Заповед № РД-18-1220
от 12.06.2018 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 43311.54.578:
площ: 51 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43311.54.579:
площ: 63 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43311.55.616:
площ: 45 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43311.56.495:
площ: 2167 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43311.58.611:
площ: 715 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
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поземлен имот с идентификатор 43311.56.6:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 43 635 кв. м, площ след
промяната: 43 571 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43311.56.8:
пасище, собственост на Атанас Върбанов Ми
хайлов, площ преди промяната: 3519 кв. м, площ
след промяната: 3495 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43311.56.494: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 9828 кв. м,
площ след промяната: 7604 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43311.58.16:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след
промяната: 1958 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43311.58.17:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 2840 кв. м, площ след
промяната: 2674 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43311.58.497:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 3320 кв. м, площ след промяната:
2813 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43311.58.579:
водно течение, река, собственост на държава
та – МОСВ, площ преди промяната: 421 кв. м,
площ след промяната: 408 кв. м.
V. С. Рупци, EK ATTE 63361, община Чер
вен бряг, одобрени със Заповед № РД-18-1224
от 12.06.2018 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 63361.239.445:
площ: 1318 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 63361.239.446:
площ: 1245 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 63361.201.439:
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 6493 кв. м, площ след промяната:
6478 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63361.201.980:
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 1452 кв. м, площ след промяната:
1442 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63361.237.190:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 754 кв. м, площ след
промяната: 433 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63361.238.191:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 24 054 кв. м, площ след
промяната: 22 417 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63361.238.690:
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Червен бряг, площ преди
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промяната: 3794 кв. м, площ след промяната:
3772 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63361.239.202:
за път от републиканската пътна мрежа, соб
ственост на държавата, площ преди промяната:
9284 кв. м, площ след промяната: 8728 кв. м.
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.

4125

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-46
от 27 май 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона
за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) във
връзка със заявление вх. № 09-44783-23.03.2020 г.
от СГКК – Плевен, и приложените към него до
кументи 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: с. Глава, EKATTE
14934, община Червен бряг, одобрени със Заповед
№ РД-18-1217 от 12.06.2018 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 14934.37.660:
площ: 65 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 14934.58.586:
площ: 2680 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 14934.61.651:
площ: 4747 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 14934.61.652:
площ: 33 кв. м, за селскостопански, горски, ве
домствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 14934.61.653:
площ: 26 кв. м, за селскостопански, горски, ве
домствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 14934.101.332:
площ: 216 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 14934.125.599:
площ: 7 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 14934.125.600:
площ: 145 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 14934.232.2:
площ: 231 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

поземлен имот с идентификатор 14934.270.645:
площ: 29 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 14934.270.646:
площ: 20 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 14934.10.599:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 3578 кв. м, площ след промяната:
3362 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.61.221:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 5709 кв. м, площ след промяната:
1702 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.61.225:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 4602 кв. м, площ след промяната:
71 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.61.337:
за път от републиканската пътна мрежа, соб
ственост на държавата, площ преди промяната:
20 387 кв. м, площ след промяната: 25 243 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.61.338:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 5402 кв. м, площ след промяната:
5378 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.62.201:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ
жение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 10 281 кв. м, площ след промяната:
10 278 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.63.16:
нива, собственост на Гено Петров Генчовски,
площ преди промяната: 15 001 кв. м, площ след
промяната: 14 947 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.63.19:
нива, собственост на Гена Маринова Гешева,
площ преди промяната: 4000 кв. м, площ след
промяната: 3681 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.63.20:
нива, собственост на „Агротекс – Нд“ – ООД,
площ преди промяната: 1300 кв. м, площ след
промяната: 1145 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.63.21:
нива, собственост на „Агротекс – Нд“ – ООД,
площ преди промяната: 1300 кв. м, площ след
промяната: 1105 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.63.25:
нива, собственост на Община Червен бряг, площ
преди промяната: 2398 кв. м, площ след промя
ната: 1915 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.63.30:
нива, собственост на Георги Димитров Дилкин
ски, площ преди промяната: 3500 кв. м, площ
след промяната: 3407 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.63.31:
нива, собственост на Георги Димитров Дилкин
ски, площ преди промяната: 3500 кв. м, площ
след промяната: 3339 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 14934.65.10:
нива, собственост на „Агротекс – Нд“ – ООД,
площ преди промяната: 5001 кв. м, площ след
промяната: 4521 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.65.11:
нива, собственост на „А гротекс-Нд“ – ООД,
площ преди промяната: 3246 кв. м, площ след
промяната: 3063 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.65.12:
нива, собственост на Сашо Иванов Трифонов,
площ преди промяната: 6500 кв. м, площ след
промяната: 6229 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.65.13:
нива, собственост на „Агротекс – Нд“ – ООД,
площ преди промяната: 4050 кв. м, площ след
промяната: 3948 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.65.14:
нива, собственост на „Агротекс – Нд“ – ООД,
площ преди промяната: 4050 кв. м, площ след
промяната: 4002 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.65.15:
нива, собственост на „Агротекс – Нд“ – ООД,
площ преди промяната: 5100 кв. м, площ след
промяната: 5097 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.65.603:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 4699 кв. м, площ след промяната:
4667 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.67.1:
нива, собственост на „Агротекс – Нд“ – ООД, и
Драган Петков Агленски, площ: 2100 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.67.2:
нива, собственост на Кирил Стоилов Христов,
площ преди промяната: 10 851 кв. м, площ след
промяната: 10 794 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.67.674:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 3034 кв. м, площ след промяната:
3032 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.68.1:
нива, собственост на Стоил Арсов Деянов, площ
преди промяната: 5067 кв. м, площ след промя
ната: 5040 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.68.2:
нива, собственост на Данаил Бончев Минков и
Никола Цанов Брестенски, площ преди промяна
та: 6600 кв. м, площ след промяната: 6556 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.68.3:
нива, собственост на Георги Иванов Димитров,
площ преди промяната: 9254 кв. м, площ след
промяната: 9178 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.68.5:
нива, собственост на „Агротекс – Нд“ – ООД,
площ преди промяната: 1060 кв. м, площ след
промяната: 1010 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.68.660:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Червен бряг, площ пре
ди промяната: 851 кв. м, площ след промяната:
846 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.72.1:
нива, собственост на Бончо Минков Вълов, площ
преди промяната: 4999 кв. м, площ след промя
ната: 4910 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 14934.72.2:
нива, собственост на Бистра Величкова Бойчева,
„Агротекс – Нд“ – ООД, и Христо Ценов Христов,
площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след
промяната: 4897 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.72.3:
нива, собственост на Бончо Минков Вълов,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2957 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.72.4:
нива, собственост на ЕТ „Светослав Илчовски“,
площ преди промяната: 2401 кв. м, площ след
промяната: 2367 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.72.5:
нива, собственост на Славчо Гетов Георгиев,
площ преди промяната: 1730 кв. м, площ след
промяната: 1696 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.72.6:
нива, собственост на „Агротекс – Нд“ – ООД,
площ преди промяната: 1736 кв. м, площ след
промяната: 1697 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.72.7:
нива, собственост на „Агротекс – Нд“ – ООД,
площ преди промяната: 2570 кв. м, площ след
промяната: 2539 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.72.208:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ
жение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 6083 кв. м, площ след промяната:
5981 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.72.209:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 5642 кв. м, площ след промяната:
5637 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.73.1:
нива, собственост на Данаил Бончев Минков и
Начо Недков Недковски, площ преди промяната:
860 кв. м, площ след промяната: 856 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.73.2:
нива, собственост на Данаил Бончев Минков и
Петър и Томо Гетови Вълови, площ преди промя
ната: 905 кв. м, площ след промяната: 898 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.73.3:
нива, собственост на Бончо Минков Вълов,
площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след
промяната: 996 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.73.5:
нива, собственост на „Агротекс – Нд“ – ООД,
площ преди промяната: 1780 кв. м, площ след
промяната: 1763 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.73.6:
нива, собственост на Филипа Младенова Ки
ровска, площ преди промяната: 8891 кв. м, площ
след промяната: 8872 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.73.7:
нива, собственост на „Агротекс – Нд“ – ООД,
площ преди промяната: 10 099 кв. м, площ след
промяната: 9894 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.74.615:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 2024 кв. м, площ след промяната:
2020 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.106.1:
нива, собственост на „Агротекс – Нд“ – ООД,
и Михаил Иванов Поповски, площ преди про
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мяната: 16 600 кв. м, площ след промяната:
16 095 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.106.231:
за път от републиканската пътна мрежа, соб
ственост на държавата, площ преди промяната:
4055 кв. м, площ след промяната: 4370 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.106.643:
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 1707 кв. м, площ след промяната:
1684 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.177.1:
нива, собственост на „Агротекс – Нд“ – ООД,
Герго Крачунов Василев и Михаил Иванов Не
дков, площ преди промяната: 1306 кв. м, площ
след промяната: 1296 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.177.224:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ
жение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 26 747 кв. м, площ след промяната:
26 735 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.177.584:
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 4776 кв. м, площ след промяната:
4773 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.178.1:
лозе, собственост на „Агротекс – Нд“ – ООД,
Пено Гергов Пенов, Иван Симеонов Гергов и
Иванка Цветанова Цветкова, площ преди промя
ната: 1555 кв. м, площ след промяната: 1535 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.223.3:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 142 267 кв. м, площ след
промяната: 141 879 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14934.223.321:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ
жение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 5854 кв. м, площ след промяната:
5807 кв. м.
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.

4126

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-47
от 27 май 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) във връзка
със заявления вх. № 09-85866 и вх. № 09-85913 от
1.10.2019 г. от СГКК – Видин, и приложените към
тях 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
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и кадастралните регистри на: с. Септемврийци,
EKATTE 66278, община Димово, одобрени със
Заповед № РД-18-807 от 21.03.2018 г. на изпъл
нителния 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 66278.112.41:
площ: 3354 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 66278.112.42:
площ: 5615 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 66278.200.15:
площ: 2325 кв. м, нива, собственост на „Силвия
7“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 66278.200.16:
площ: 5625 кв. м, нива, собственост на „Силвия
7“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 66278.205.35:
площ: 324 кв. м, нива, собственост на Веселин
Божидаров Данев;
поземлен имот с идентификатор 66278.205.36:
площ: 396 кв. м, нива, собственост на Веселин
Божидаров Данев;
поземлен имот с идентификатор 66278.205.37:
площ: 257 кв. м, нива, ДПФ;
поземлен имот с идентификатор 66278.205.38:
площ: 45 кв. м, нива, собственост на Веселин
Божидаров Данев;
поземлен имот с идентификатор 66278.205.39:
площ: 1479 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Димово;
поземлен имот с идентификатор 66278.205.40:
площ: 10 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 66278.205.41:
площ: 56 кв. м, нива, собственост на „Силвия
7“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.121:
площ: 59 192 кв. м, за местен път, собственост
на Община Димово;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.122:
площ: 588 кв. м, за местен път, собственост на
Община Димово;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.123:
площ: 458 кв. м, за местен път, собственост на
Община Димово;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.124:
площ: 2305 кв. м, за местен път, собственост на
Община Димово;
поземлен имот с идентификатор 66278.320.202:
площ: 26 177 кв. м, за местен път, собственост
на Община Димово;
поземлен имот с идентификатор 66278.320.203:
площ: 1293 кв. м, за местен път, собственост на
Община Димово;
поземлен имот с идентификатор 66278.320.204:
площ: 776 кв. м, за местен път, собственост на
Община Димово;
поземлен имот с идентификатор 66278.320.205:
площ: 1113 кв. м, за местен път, собственост на
Община Димово.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 66278.102.30:
нива, собственост на Община Димово, площ преди
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промяната: 15 756 кв. м, площ след промяната:
15 439 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.102.457:
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Димово, площ преди промя
ната: 682 кв. м, площ след промяната: 637 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.110.19: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве
ност на Община Димово, площ преди промяната:
500 кв. м, площ след промяната: 490 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.110.22: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промя
ната: 982 кв. м, площ след промяната: 974 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.110.90:
нива, собственост на Илия Ангелов Чукурланов,
площ преди промяната: 5503 кв. м, площ след
промяната: 4605 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.110.100:
нива, собственост на Асен Тодоров Ангелов,
площ преди промяната: 5499 кв. м, площ след
промяната: 5119 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.110.110:
нива, собственост на „Сортови семена Вар
дим“ – ЕАД, площ преди промяната: 10 002 кв. м,
площ след промяната: 9487 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.110.120:
нива, собственост на Димитър Иванов Каменов,
площ преди промяната: 6000 кв. м, площ след
промяната: 5761 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.110.130:
нива, собственост на Мария Поп Василева, площ
преди промяната: 8001 кв. м, площ след промя
ната: 7792 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.110.140:
нива, собственост на Еленко Ангелов Станков,
площ преди промяната: 7003 кв. м, площ след
промяната: 6867 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.110.150:
нива, собственост на „Росагрофонд“ – ООД,
площ преди промяната: 16 004 кв. м, площ след
промяната: 15 691 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.110.160:
нива, собственост на Ангел Йонков Каменов,
площ преди промяната: 6003 кв. м, площ след
промяната: 5884 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.110.170:
нива, собственост на Григор Марков Йонков,
площ преди промяната: 3002 кв. м, площ след
промяната: 2942 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.110.180:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 4502 кв. м,
площ след промяната: 4413 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.110.190:
нива, собственост на Веселин Божидаров Данев,
площ преди промяната: 5999 кв. м, площ след
промяната: 5884 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.110.200:
нива, собственост на Райна Николова Велчева,
площ преди промяната: 4001 кв. м, площ след
промяната: 3915 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.110.210:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 3503 кв. м,
площ след промяната: 3435 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.110.220:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 4002 кв. м,
площ след промяната: 3918 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 66278.112.11:
друг вид трайно насаждение, собственост на
Невена Илиева Динова, площ преди промяната:
10 003 кв. м, площ след промяната: 9872 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.112.12:
друг вид трайно насаждение, собственост на Иван
ка Вельова Варадинова и Юри Вельов Трифонов,
площ преди промяната: 10 003 кв. м, площ след
промяната: 9904 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.112.20:
друг вид трайно насаждение, собственост на
Петър Тошев Йонков, площ преди промяната:
6000 кв. м, площ след промяната: 5898 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.112.21:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Димово, площ преди
промяната: 4075 кв. м, площ след промяната:
4036 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.112.30:
друг вид трайно насаждение, ДПФ, площ преди
промяната: 5502 кв. м, площ след промяната:
5386 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.112.40:
друг вид трайно насаждение, собственост на
Петко Иванов Цветков, площ преди промяната:
8002 кв. м, площ след промяната: 7432 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.115.320:
нива, собственост на Красимир Веселинов Пран
гаджийски, площ преди промяната: 5000 кв. м,
площ след промяната: 4856 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.115.330:
нива, собственост на Владимир Рангелов Ганев,
площ преди промяната: 3002 кв. м, площ след
промяната: 2980 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.115.391:
нива, собственост на „Сортови семена Вар
дим“ – ЕАД, площ преди промяната: 11 003 кв. м,
площ след промяната: 10 359 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.115.394:
нива, собственост на Община Димово, площ пре
ди промяната: 1288 кв. м, площ след промяната:
1098 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.137.15:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 3662 кв. м,
площ след промяната: 3574 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.137.21:
нива, собственост на Никола Николов Петров,
площ преди промяната: 9553 кв. м, площ след
промяната: 9480 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.195.455:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Димово, площ преди
промяната: 2783 кв. м, площ след промяната:
2752 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.205.12:
нива, собственост на Веселин Божидаров Данев,
площ преди промяната: 4091 кв. м, площ след
промяната: 3514 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.205.13:
нива, собственост на Веселин Божидаров Данев,
площ преди промяната: 2673 кв. м, площ след
промяната: 2077 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.205.16:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 3601 кв. м,
площ след промяната: 3153 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 66278.205.17:
нива, собственост на Веселин Божидаров Данев,
площ преди промяната: 2662 кв. м, площ след
промяната: 2485 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.205.18:
нива, собственост на Цоло Илиев Цолов, площ
преди промяната: 1260 кв. м, площ след промя
ната: 729 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.205.34:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Димово, площ преди
промяната: 725 кв. м, площ след промяната:
614 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.205.487:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ
жение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 976 кв. м, площ след промяната:
948 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.207.1:
нива, собственост на Замфира Петрова Петрова,
площ преди промяната: 1735 кв. м, площ след
промяната: 1642 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.207.2:
нива, собственост на Герго Иванов Ганов, площ
преди промяната: 1632 кв. м, площ след промя
ната: 1487 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.207.3:
нива, собственост на Веселин Божидаров Данев,
площ преди промяната: 2679 кв. м, площ след
промяната: 2494 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.207.4:
нива, собственост на Васил Иванов Караилански,
площ преди промяната: 2132 кв. м, площ след
промяната: 1934 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.207.5:
нива, собственост на Гано Иванов Ганов, площ
преди промяната: 2079 кв. м, площ след промя
ната: 1871 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.207.6:
нива, собственост на Русин Иванов Лозанов,
площ преди промяната: 6448 кв. м, площ след
промяната: 5727 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.207.7:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 1744 кв. м,
площ след промяната: 1302 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.207.8:
нива, собственост на Веселин Божидаров Данев,
площ преди промяната: 468 кв. м, площ след
промяната: 254 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.207.9:
нива, собственост на Община Димово, площ
преди промяната: 1684 кв. м, площ след промя
ната: 990 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.207.38:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ
жение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 2081 кв. м, площ след промяната:
2064 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.210.361:
пасище, собственост на Община Димово, площ
преди промяната: 6609 кв. м, площ след промя
ната: 2929 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.274.2:
нива, собственост на Петър Станков Младенов,
площ преди промяната: 1104 кв. м, площ след
промяната: 1080 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 66278.274.3:
нива, собственост на Никола Николов Петров,
площ преди промяната: 2056 кв. м, площ след
промяната: 1982 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.274.4:
нива, собственост на Лозан Георгиев Вълчев,
площ преди промяната: 3009 кв. м, площ след
промяната: 2814 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.274.21:
лозе, собственост на Община Димово, площ пре
ди промяната: 2901 кв. м, площ след промяната:
2695 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.274.24:
нива, собственост на Петър Младенов Петров,
площ преди промяната: 2201 кв. м, площ след
промяната: 2142 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.274.28:
нива, собственост на „Сортови семена Вар
дим“ – ЕАД, площ преди промяната: 8002 кв. м,
площ след промяната: 7941 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.274.134:
пасище, собственост на Община Димово, площ
преди промяната: 27 915 кв. м, площ след про
мяната: 27 654 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.2:
пасище, собственост на Дино Върбанов Начов,
площ: 4612 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.3:
пасище, собственост на „Сортови семена Вар
дим“ – ЕАД, площ преди промяната: 2693 кв. м,
площ след промяната: 2365 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.11:
пасище, собственост на „Сортови семена Вар
дим“ – ЕАД, площ преди промяната: 2264 кв. м,
площ след промяната: 2091 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.15:
пасище, собственост на Община Димово, площ
преди промяната: 2132 кв. м, площ след промя
ната: 2010 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.17:
пасище, собственост на „Сортови семена Вар
дим“ – ЕАД, площ преди промяната: 9300 кв. м,
площ след промяната: 9069 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.19:
пасище, собственост на Александър Цеков Цонов,
площ преди промяната: 2001 кв. м, площ след
промяната: 1942 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.22:
пасище, собственост на Илия Станков Начев,
площ преди промяната: 1940 кв. м, площ след
промяната: 1868 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.23:
пасище, собственост на Никола Стоянов Петков,
площ преди промяната: 1941 кв. м, площ след
промяната: 1832 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.28:
пасище, ДПФ, площ преди промяната: 6578 кв. м,
площ след промяната: 6110 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.29:
пасище, собственост на Никола Николов Петров,
площ преди промяната: 14 388 кв. м, площ след
промяната: 14 334 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.31:
пасище, собственост на Никола Николов Петров,
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площ преди промяната: 684 кв. м, площ след
промяната: 633 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.32:
пасище, собственост на Никола Николов Петров,
площ преди промяната: 4242 кв. м, площ след
промяната: 4073 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.51:
пасище, собственост на Анто Костов Станков,
площ преди промяната: 2032 кв. м, площ след
промяната: 1966 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.75:
нива, собственост на „365 Дивелопмънтс“ – ЕООД,
площ преди промяната: 80 140 кв. м, площ след
промяната: 79 582 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.82:
нива, собственост на Красимир Веселинов Пран
гаджийски и Огнян Митков Тодоров, площ преди
промяната: 30 341 кв. м, площ след промяната:
28 684 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.84:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 28 718 кв. м,
площ след промяната: 28 042 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.90:
лозе, собственост на „Винарска изба Розова до
лина“ – АД, площ преди промяната: 8702 кв. м,
площ след промяната: 8610 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.92:
нива, собственост на Огнян Митков Тодоров,
площ преди промяната: 3001 кв. м, площ след
промяната: 2824 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.113:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Димово, площ преди
промяната: 764 кв. м, площ след промяната:
702 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.115:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Димово, площ преди
промяната: 132 кв. м, площ след промяната:
125 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.116:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Димово, площ преди
промяната: 2105 кв. м, площ след промяната:
2092 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.310.2:
нива, собственост на Томо Луков Иванов, площ
преди промяната: 3035 кв. м, площ след промя
ната: 2591 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.310.3:
нива, собственост на Васил Каменов Петров,
площ преди промяната: 2009 кв. м, площ след
промяната: 1694 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.310.4:
нива, собственост на Община Димово, площ
преди промяната: 6507 кв. м, площ след промя
ната: 5964 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.310.6:
пасище, собственост на „Адванс Терафонд“ –
АДСИЦ, площ преди промяната: 6337 кв. м, площ
след промяната: 5321 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.310.8:
пасище, собственост на Община Димово, площ
преди промяната: 6780 кв. м, площ след промя
ната: 6151 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 66278.310.17:
нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди
промяната: 16 006 кв. м, площ след промяната:
15 840 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.310.19:
нива, собственост на Огнян Митков Тодоров,
площ преди промяната: 15 003 кв. м, площ след
промяната: 14 313 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.310.20:
нива, собственост на Община Димово, площ
преди промяната: 3030 кв. м, площ след промя
ната: 2896 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.310.500:
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Димово, площ преди промя
ната: 697 кв. м, площ след промяната: 678 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.320.5:
нива, собственост на „Био Верде БГ“ – ЕООД,
площ преди промяната: 4743 кв. м, площ след
промяната: 4710 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.320.8:
пасище, собственост на Динчо Милков Тодоров,
площ преди промяната: 2773 кв. м, площ след
промяната: 2670 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.320.9:
пасище, собственост на Георги Йонко Маринов,
площ преди промяната: 1922 кв. м, площ след
промяната: 1537 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.320.10:
пасище, собственост на Лозан Иванов Лозанов,
площ преди промяната: 2284 кв. м, площ след
промяната: 1588 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.320.11:
пасище, собственост на Христо Ценков Божинов,
площ преди промяната: 7470 кв. м, площ след
промяната: 5945 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.320.12:
пасище, собственост на Община Димово, площ
преди промяната: 43 891 кв. м, площ след про
мяната: 41 946 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.320.201:
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Димово, площ преди промя
ната: 934 кв. м, площ след промяната: 921 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.325.2:
нива, собственост на Община Димово, площ
преди промяната: 5567 кв. м, площ след промя
ната: 5001 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.325.3:
нива, собственост на Кирил Ценков Каменов,
площ преди промяната: 6126 кв. м, площ след
промяната: 5888 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.325.4:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 24 838 кв. м,
площ след промяната: 23 725 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.325.8:
нива, собственост на Веселин Божидаров Данев,
площ преди промяната: 7740 кв. м, площ след
промяната: 7685 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.325.349:
дере, собственост на Община Димово, площ пре
ди промяната: 1413 кв. м, площ след промяната:
1379 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 66278.335.19:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 10 011 кв. м,
площ след промяната: 10 000 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.340.1:
пасище, собственост на Община Димово, площ
преди промяната: 2451 кв. м, площ след промя
ната: 2346 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.340.366:
дере, собственост на Община Димово, площ пре
ди промяната: 2620 кв. м, площ след промяната:
2563 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.355.372:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Димово, площ преди
промяната: 11 023 кв. м, площ след промяната:
11 000 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.373.35:
пасище, собственост на Община Димово, площ
преди промяната: 56 347 кв. м, площ след про
мяната: 56 155 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.374.10:
пасище, собственост на Община Димово, площ
преди промяната: 4741 кв. м, площ след промя
ната: 4701 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.375.8:
нива, собственост на „Теди“ – ООД, площ преди
промяната: 17 017 кв. м, площ след промяната:
16 735 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.375.45: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве
ност на Община Димово, площ преди промяната:
2428 кв. м, площ след промяната: 2419 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66278.375.407:
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Димово, площ преди промя
ната: 2304 кв. м, площ след промяната: 2186 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 66278.112.23:
площ: 2984 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Димово;
поземлен имот с идентификатор 66278.200.9:
площ: 8555 кв. м, нива, собственост на „Силвия
7“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.110:
площ: 45 476 кв. м, за местен път, собственост
на Община Димово;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.111:
площ: 3760 кв. м, за друг поземлен имот за дви
жение и транспорт, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 66278.275.112:
площ: 222 кв. м, за друг поземлен имот за дви
жение и транспорт, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 66278.320.153:
площ: 17 867 кв. м, за местен път, собственост
на Община Димово.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ по реда на Администра
тивнопроцесуалния кодекс пред административния
съд по местонахождение на имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4127
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ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 150
от 28 април 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Об
щинският съвет „Марица“ одобрява проекта за
изменение на общия устройствен план на община
„Марица“ в обхвата на:
– структурна единица 307 – Смф (смесена
многофункционална структурна единица/зона),
по кадастралната карта на с. Калековец, мест
ности Чорбалъка, Голямата телкия и Баш пара,
община „Марица“, област Пловдив, включващо
поземлени имоти в масив 13 и част от масив 14;
– структурна единица 325 – Смф (смесена
многофункционална структурна единица/зона),
по кадастралната карта на с. Скутаре, местности
Чалъка, Стари лозя, Баш пара и Грезен, община
„Марица“, област Пловдив, включващо поземлени
имоти в масив 6, масив 7, масив 8 и масив 9.
Председател:
Г. Трендафилова
3820
РЕШЕНИЕ № 152
от 28 април 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Об
щинският съвет „Марица“ одобрява проекта за
изменение на ОУП на община „Марица“, нераз
делна част от докладната, касаещо разширение на
структурна единица 606 – Псп (складово-произ
водствена устройствена структурна единица/зона),
по кадастралната карта на с. Манолско Конаре,
местност Автойски път, община „Марица“, включ
ващо поземлен имот с идентификатор № 47113.18.2
по кадастралната карта на с. Манолско Конаре,
местност Автойски път, община „Марица“, област
Пловдив, съгласно приложения проект с площ
и регистър координати на граничните точки по
приложената ситуация.
Председател:
Г. Трендафилова
3821
РЕШЕНИЕ № 153
от 28 април 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общин
ският съвет „Марица“ одобрява проекта за измене
ние на ОУП на община „Марица“, неразделна част
от докладната, касаещо разширение на структурна
единица 527 – Смф (смесена многофункционална
устройствена структурна единица/зона), по кадас
тралната карта на с. Рогош, местност Кераните,
община „Марица“, включващо поземлен имот с
идентификатор № 62858.18.53 по кадастралната
карта на с. Рогош, местност Кераните, община
„Марица“, област Пловдив, съгласно приложения
проект с площ и регистър координати на гранич
ните точки по приложената ситуация.
Председател:
Г. Трендафилова
3822
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РЕШЕНИЕ № 154
от 28 април 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Об
щинският съвет „Марица“ одобрява проекта за
изменение на ОУП на община „Марица“, нераз
делна част от докладната, касаещо разширение на
структурна единица 239 – Смф (смесена много
функционална устройствена структурна единица/
зона), по кадастралната карта на с. Труд, местност
Кошовете, община „Марица“, включващо поземлен
имот с идентификатор № 73242.225.909 по кадас
тралната карта на с. Труд, местност Кошовете,
община „Марица“, област Пловдив, съгласно при
ложения проект с площ и регистър координати
на граничните точки по приложената ситуация.
Председател:
Г. Трендафилова
3823
99. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 юни 2020 г.
4187
5. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съоб
щава, че е издал Разрешение за строеж № РС-30 от
1.06.2020 г. за обект: АМ „Хемус“, от края на ПВ
„Каленик“ до пресичането с път II-35, включително
ПВ „Плевен“, от км 122+260 до км 126+780 и от
км 127+075 до км 139+340, при условията на чл. 60
от АПК. Предварителното 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 Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
4186
73. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Определя на основание чл. 180, ал. 2, т. 4
от ЗСВ датата, часа и мястото на провеждане на
писмения изпит по конкурса за първоначално
назначаване на длъжност съдия в Софийския
градски съд – граж данска колегия, обявен с
решение на Съдийската колегия на Висшия
съдебен съвет по протокол № 32 от 8.10.2019 г.,
както следва: дата – 19 юни 2020 г., час – 9,00,
място – сградата на Националния институт на
правосъдието, ул. Екзарх Йосиф № 14, София.
2. Определя на основание чл. 180, ал. 2, т. 4
от ЗСВ датата, часа и мястото на провеждане на
писмения изпит по конкурса за първоначално
назначаване на длъжност съдия в Окръжния
съд – Враца – наказателна колегия, обявен с
решение на Съдийската колегия на Висшия
съдебен съвет по протокол № 32 от 8.10.2019 г.,
както следва: дата – 25 юни 2020 г., час – 9,00,
място – сградата на Националния институт на
правосъдието, ул. Екзарх Йосиф № 14, София.
4185

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

1. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Матей Станчев Станчев, наследник на Станчо
Матев Станчев, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 53850.50.2, намиращ се
в землището на с. Оризово, община Братя Даска
лови, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 118 на Министерския съвет от
20.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3881
2. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Заго
ра, област Стара Загора, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съ
общава на Пенка Иванова Генова, Христо Генов
Генов и Иван Генов Генов, наследници на Гено
Христов Генов, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 53850.50.201, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 53850.50.3, намиращ се в землището на с. Ори
зово, община Братя Даскалови, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 118 на
Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3882
3. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Антоанета Пеева Петрова, наследница на Пейо
Матев Стойчев (Пею Матев Станчев), собственик
на поземлен имот с идентификатор по КККР
53850.50.211, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 53850.50.16, намиращ се
в землището на с. Оризово, община Братя Даска
лови, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 118 на Министерския съвет от
20.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
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собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3883
4. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Петьо Ганчев Карев и Митко Ганчев Карев,
наследници на Мичо Мичев Златанов, собственик
на поземлен имот с идентификатор по КККР
53850.53.419, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 53850.53.4, намиращ се в
землището на с. Оризово, община Братя Даска
лови, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 118 на Министерския съвет от
20.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3884
5. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Гено Христов Маджуров, наследник на Христо
Генов Маджуров, съсобственик на поземлен имот
с идентификатор по КККР 53850.53.413, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 53850.53.21, намиращ се в землището на
с. Оризово, община Братя Даскалови, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 118 на Министерския съвет от 20.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3885
6. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Нели Атанасова Атанасова, наследница на Нейко
Атанасов Нейков, собственик на поземлен имот с
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идентификатор по КККР 53850.53.415, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 53850.53.22, намиращ се в землището на
с. Оризово, община Братя Даскалови, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 118 на Министерския съвет от 20.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3886
7. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на обект „Позиция 5 „Модернизация на железо
пътен участък Оризово – Михайлово“ от проект
„Рехабилитация на железопътния участък Плов
див – Бургас, Фаза 2“, на територията на община
Братя Даскалови и община Стара Загора, област
Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Мариана
Калчева Димитрова, наследница на Калчо Ди
митров Калчев, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 53850.54.297, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 53850.54.16, намиращ се в землището на с. Ори
зово, община Братя Даскалови, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 118 на
Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3887
8. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на обект „Позиция 5 „Модернизация на железо
пътен участък Оризово – Михайлово“ от проект
„Рехабилитация на железопътния участък Плов
див – Бургас, Фаза 2“, на територията на община
Братя Даскалови и община Стара Загора, област
Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Максим
Евтимов Емилов, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 53850.54.316, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 53850.54.42, намиращ се в землището на
с. Оризово, община Братя Даскалови, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 118 на Министерския съвет от 20.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3888
9. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
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община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Анастасия Въчкова Луканова и Атанаска Манева
Ковачева, наследнички на Иван Велчев Боев,
собственик на поземлен имот с идентификатор по
КККР 55484.34.525, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП с № 55484.34.23, намиращ
се в землището на с. Партизанин, община Братя
Даскалови, област Стара Загора, за постановява
нето на Решение № 118 на Министерския съвет от
20.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3890
10. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Стояна Тошева Атанасова-Радева и Радка То
шева Атанасова, собственички на поземлен имот
с идентификатор по КККР 55484.34.531, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 55484.34.29, намиращ се в землището на с. Пар
тизанин, община Братя Даскалови, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 118 на
Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3891
11. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Стефка Дойчева Попова, Георги Дойчев Попов и
Марушка Стоилова Тенева, наследници на Георги
Дойчев Гочев, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 55484.34.533, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 55484.34.30, намиращ се в землището на с. Пар
тизанин, община Братя Даскалови, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 118 на
Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3892

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

12. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Николина Стефанова Беланже, наследница
на Тодорка Златанова К ирова, собственица
на поземлен имот с идентификатор по КККР
55484.34.539, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 55484.34.62, намиращ се
в землището на с. Партизанин, община Братя
Даскалови, област Стара Загора, за постановява
нето на Решение № 118 на Министерския съвет от
20.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3893
13. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Генчо Добрев Добрев, наследник на Марийка
Георгиева Добрева, собственица на поземлен имот
с идентификатор по КККР 55484.34.541, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 55484.34.63, намиращ се в землището на с. Пар
тизанин, община Братя Даскалови, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 118 на
Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3894
14. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на обект „Позиция 5 „Модернизация на железо
пътен участък Оризово – Михайлово“ от проект
„Рехабилитация на железопътния участък Плов
див – Бургас, Фаза 2“, на територията на община
Братя Даскалови и община Стара Загора, област
Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Милена
Цвяткова Тонтирева, наследница на Недялка
Тотева Генова, собственица на поземлен имот с
идентификатор по КККР 55484.35.430, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 55484.35.1, намиращ се в землището на с. Пар
тизанин, община Братя Даскалови, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 118 на
Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което се
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отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3895
15. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Донка Иванова Димитрова, наследница на Стоил
Златанов Милчев, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 55484.35.434, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 55484.35.3, намиращ се в землището на с. Пар
тизанин, община Братя Даскалови, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 118 на
Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3896
16. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Ноньо Георгиев Георгиев и Денка Колева
Делева, наследници на Кольо Георгиев Желев,
собственик на поземлен имот с идентификатор по
КККР 55484.35.438, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП с № 55484.35.5, намиращ
се в землището на с. Партизанин, община Братя
Даскалови, област Стара Загора, за постановява
нето на Решение № 118 на Министерския съвет от
20.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3897
17. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Антоанета Иванова Салас, наследница на Иван
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Танев Георгиев, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 55484.35.440, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 55484.35.6, намиращ се в землището на с. Пар
тизанин, община Братя Даскалови, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 118 на
Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3898
18. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Алина Танева Манева и Ангел Мирчев Ди
митров, наследници на Станко Жеков Иванов,
собственик на поземлен имот с идентификатор по
КККР 55484.35.447, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП с № 55484.35.7, намиращ
се в землището на с. Партизанин, община Братя
Даскалови, област Стара Загора, за постановява
нето на Решение № 118 на Министерския съвет от
20.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3899
19. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Минчо Тодоров Хитров и Яница Минчева
Влаева, наследници на Георги Вълчанов Генов,
собственик на поземлен имот с идентификатор по
КККР 55484.36.505, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП с № 55484.36.9, намиращ
се в землището на с. Партизанин, община Братя
Даскалови, област Стара Загора, за постановява
нето на Решение № 118 на Министерския съвет от
20.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3900
20. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
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проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Панчо Николов Тонев, наследник на Бою
Янков Иванов, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 55484.36.519, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 55484.36.54, намиращ се в землището на с. Пар
тизанин, община Братя Даскалови, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 118 на
Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3901
21. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Нора Тодорова Стойчева и Недка Христова
Гогова, наследнички на Христо Георгиев Христов,
собственик на поземлен имот с идентификатор по
КККР 80793.9.206, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП с № 80793.9.35, намиращ
се в землището на с. Черна гора, община Братя
Даскалови, област Стара Загора, за постановява
нето на Решение № 118 на Министерския съвет от
20.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3902
22. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Заго
ра, област Стара Загора, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съ
общава на Янка Николова Василева, наследница
на Делка Александрова Василева, собственица
на поземлен имот с идентификатор по КККР
80793.10.38, намиращ се в землището на с. Чер
на гора, община Братя Даскалови, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 118 на
Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3903
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23. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Йордан Илиев Иванов, наследник на Илия
Генов Калайджиев, собственик на поземлен имот
с идентификатор по КККР 80793.11.68, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 80793.11.9, намиращ се в землището на с. Чер
на гора, община Братя Даскалови, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 118 на
Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3904
24. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на обект „Позиция 5 „Модернизация на железо
пътен участък Оризово – Михайлово“ от проект
„Рехабилитация на железопътния участък Плов
див – Бургас, Фаза 2“, на територията на община
Братя Даскалови и община Стара Загора, област
Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Красимир
Нецов Минев, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 80793.11.74, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 80793.11.12, намиращ се в землището на с. Чер
на гора, община Братя Даскалови, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 118 на
Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3905
25. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Николина Иванова Александрова и Стойчо
Иванов Стойчев, наследници на Иван Стой
чев Иванов, съсобственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 80793.11.82, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 80793.11.16, намиращ се в землището на с. Чер
на гора, община Братя Даскалови, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 118 на
Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което се
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отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3906
26. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Гено Дойчев Генов, собственик на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 80793.11.86 и
80793.11.87, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 80793.11.34, намиращ
се в землището на с. Черна гора, община Братя
Даскалови, област Стара Загора, за постановява
нето на Решение № 118 на Министерския съвет от
20.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3907
27. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на обект „Позиция 5 „Модернизация на железо
пътен участък Оризово – Михайлово“ от проект
„Рехабилитация на железопътния участък Плов
див – Бургас, Фаза 2“, на територията на община
Братя Даскалови и община Стара Загора, област
Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3 от Зако
на за държавната собственост съобщава на Иван
Ангелов Иванов, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 80793.15.220, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 80793.15.97, намиращ се в землището на с. Чер
на гора, община Братя Даскалови, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 118 на
Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3908
28. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Ангел Димитров Станинов, наследник на Неда
Матева Боева, собственица на поземлен имот с
идентификатор по КККР 80793.15.211, образуван
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от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 80793.15.113, намиращ се в землището на
с. Черна гора, община Братя Даскалови, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 118 на Министерския съвет от 20.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3909
29. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на обект „Позиция 5 „Модернизация на железо
пътен участък Оризово – Михайлово“ от проект
„Рехабилитация на железопътния участък Плов
див – Бургас, Фаза 2“, на територията на община
Братя Даскалови и община Стара Загора, област
Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Демир
Тотев Василев, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 80793.15.195, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 80793.15.121, намиращ се в землището на
с. Черна гора, община Братя Даскалови, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 118 на Министерския съвет от 20.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3910
30. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на обект „Позиция 5 „Модернизация на железо
пътен участък Оризово – Михайлово“ от проект
„Рехабилитация на железопътния участък Плов
див – Бургас, Фаза 2“, на територията на община
Братя Даскалови и община Стара Загора, област
Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Иванка
Тотева Демирева, собственица на поземлен имот
с идентификатор по КККР 80793.15.193, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 80793.15.122, намиращ се в землището на
с. Черна гора, община Братя Даскалови, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 118 на Министерския съвет от 20.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3911
31. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Заго
ра, област Стара Загора, на основание чл. 34б,
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ал. 3 от Закона за държавната собственост съ
общава на Марийка Василева Танева и Жулиета
Пенева Танева, наследници на Пеньо (Пеню)
Желязков Танев, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 80793.15.187, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 80793.15.125, намиращ се в землището на
с. Черна гора, община Братя Даскалови, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 118 на Министерския съвет от 20.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3912
32. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Тодор Желев Тодоров и Живко Желев Иванов,
наследници на Иванка Желязкова Иванова, соб
ственица на поземлен имот с идентификатор по
КККР 80793.15.185, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП с № 80793.15.126, намиращ
се в землището на с. Черна гора, община Братя
Даскалови, област Стара Загора, за постановява
нето на Решение № 118 на Министерския съвет от
20.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3913
33. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Мария Йорданова Вълчева, Иван Костов Ива
нов, Николай Тончев Трандев, Танка Минчева
Даскалова и Боян Борисов Даскалов, наследни
ци на Неделчо Николов Михайлов, собственик
на поземлен имот с идентификатор по КККР
80793.15.181, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 80793.15.128, намиращ
се в землището на с. Черна гора, община Братя
Даскалови, област Стара Загора, за постановява
нето на Решение № 118 на Министерския съвет от
20.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3914
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34. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Деяна Георгиева Стаматова, собственица на
поземлени имоти с идентификатори по КККР
80793.16.178 и 80793.16.179, образувани от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП с № 80793.16.4,
намиращ се в землището на с. Черна гора, об
щина Братя Даскалови, област Стара Загора, за
постановяването на Решение № 118 на Минис
терския съвет от 20.02.2020 г., с което се отчуж
дават имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3915
35. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Богомил Николов Петров, наследник на Никола
Благоев Петров, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 80793.16.181, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 80793.16.5, намиращ се в землището на с. Чер
на гора, община Братя Даскалови, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 118 на
Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3916
36. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Христо Жеков Жеков, Кирил Христов Жеков
и Жени Христова Жекова, наследници на Кирил
Дешков Захариев, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 80793.16.183, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 80793.16.6, намиращ се в землището на с. Чер
на гора, община Братя Даскалови, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 118 на
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Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3917
37. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Пенка Минкова Златарева, Петрана Христова
Йонкова и Виолета Христова Шимертова, на
следници на Петра Колева Тонева, собственица
на поземлен имот с идентификатор по КККР
80793.16.201, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 80793.16.28, намиращ
се в землището на с. Черна гора, община Братя
Даскалови, област Стара Загора, за постановява
нето на Решение № 118 на Министерския съвет от
20.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3918
38. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобща
ва на Пенка Минкова Златарева, собственица
на поземлен имот с идентификатор по КККР
80793.16.203, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 80793.16.29, намиращ
се в землището на с. Черна гора, община Братя
Даскалови, област Стара Загора, за постановява
нето на Решение № 118 на Министерския съвет от
20.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3919
39. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
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на Петрана Христова Йонкова, собственица
на поземлен имот с идентификатор по КККР
80793.16.205, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 80793.16.30, намиращ
се в землището на с. Черна гора, община Братя
Даскалови, област Стара Загора, за постановява
нето на Решение № 118 на Министерския съвет от
20.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3920
40. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Тянка Христова Илиманова-Бакалова, наследница
на Христо Минков Тонев (Илиманов), собственик
на поземлен имот с идентификатор по КККР
80793.23.190, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 80793.23.22, намиращ
се в землището на с. Черна гора, община Братя
Даскалови, област Стара Загора, за постановява
нето на Решение № 118 на Министерския съвет от
20.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3921
41. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на обект „Позиция 5 „Модернизация на железо
пътен участък Оризово – Михайлово“ от проект
„Рехабилитация на железопътния участък Плов
див – Бургас, Фаза 2“, на територията на община
Братя Даскалови и община Стара Загора, област
Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Даньо
Ленков Ленов, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 48502.55.265, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 48502.55.8, намиращ се в землището на с. Ми
хайлово, община Стара Загора, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 118 на
Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3922
42. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
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проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Марчо Велчев Марчев, наследник на Велчо
Марчев Велчев, съсобственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 48502.55.255, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 48502.55.11, намиращ се в землището на
с. Михайлово, община Стара Загора, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 118 на
Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3923
43. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на обект „Позиция 5 „Модернизация на железо
пътен участък Оризово – Михайлово“ от проект
„Рехабилитация на железопътния участък Плов
див – Бургас, Фаза 2“, на територията на община
Братя Даскалови и община Стара Загора, област
Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Наньо
Йовков Нанев, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 48502.55.259, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 48502.55.13, намиращ се в землището на
с. Михайлово, община Стара Загора, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 118 на
Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3924
44. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Диана Вълчева Параскова, съсобственица
на поземлен имот с идентификатор по КККР
48502.55.261, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 48502.55.14, намиращ
се в землището на с. Михайлово, община Стара
Загора, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 118 на Министерския съвет от
20.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3925
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45. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Биляна Тотева Петкова, Иван Петков Петков
и Беляна Петкова Петкова, наследници на Ганьо
Петков Ганев, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 48502.57.695, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 48502.57.180, намиращ се в землището на
с. Михайлово, община Стара Загора, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 118 на
Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3926
46. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на обект „Позиция 5 „Модернизация на железо
пътен участък Оризово – Михайлово“ от проект
„Рехабилитация на железопътния участък Плов
див – Бургас, Фаза 2“, на територията на община
Братя Даскалови и община Стара Загора, област
Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Мариана
Цончева Богоева-Ганина, наследница на Петко
Петков Дончев, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 65317.16.16, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 65317.16.1, намиращ се в землището на с. Са
муилово, община Стара Загора, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 118 на
Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3927
47. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Таньо Иванов Танев, собственик на поземлен имот
с идентификатор по КККР 65317.23.20, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 65317.23.2, намиращ се в землището на с. Са
муилово, община Стара Загора, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 118 на
Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което се
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отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3928
48. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Златка Димитрова Дончева, наследница на Дончо
Стойчев Дончев, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 65317.23.23, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 65317.23.9, намиращ се в землището на с. Са
муилово, община Стара Загора, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 118 на
Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3929
49. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Вида Костова Трайкова, наследница на Костадин
Банков Петров, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 11675.10.59, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 11675.10.6, намиращ се в землището на с. Во
деничарово, община Стара Загора, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 118 на
Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3930
50. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Братя Даскалови и община Стара Загора,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Руска Иванова Иванова, Ивайло Иванов Вълчев
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и Милен Иванов Вълчев, наследници на Нецо
Тодоров Танчев, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 11675.37.107, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 11675.37.1, намиращ се в землището на с. Во
деничарово, община Стара Загора, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 118 на
Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3931
51. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на обект „Позиция 5 „Модернизация на железо
пътен участък Оризово – Михайлово“ от проект
„Рехабилитация на железопътния участък Плов
див – Бургас, Фаза 2“, на територията на община
Братя Даскалови и община Стара Загора, област
Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Петър
Тончев Атанасов, собственик на поземлен имот
с идентификатор по КККР 11675.37.123, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 11675.37.8, намиращ се в землището на с. Во
деничарово, община Стара Загора, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 118 на
Министерския съвет от 20.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3932
52. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Стоянка Енчева Маринова,
Денка Мънчева Димитрова, Петко Видев Събев,
Цоньо Иванов Цонев и Станка Дзанева Ненова,
наследници на Цоню Дзанев Петров, собственик
на поземлен имот с идентификатор по КККР
65810.22.534, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 65810.22.23, намиращ се в
землището на с. Свобода, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3933
53. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
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дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Петко Радев Петков,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 65810.22.542, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 65810.22.27,
намиращ се в землището на с. Свобода, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3934
54. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния учас
тък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията
на община Чирпан, област Стара Загора, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
ната собственост съобщава на Стойчо Атанасов
Стойчев, наследник на Тотка Петкова Атанасова,
собственица на поземлен имот с идентификатор
по КККР 65810.22.544, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 65810.22.28,
намиращ се в землището на с. Свобода, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3935
55. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на осно
вание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната соб
ственост съобщава на наследниците на Моимир
Тодоров Тодоров, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 65810.22.549, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 65810.22.30, намиращ се в землището на
с. Свобода, община Чирпан, област Стара За
гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3936
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56. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на осно
вание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната соб
ственост съобщава на Сребрю Димитров Влахов,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 65810.22.557, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 65810.22.32,
намиращ се в землището на с. Свобода, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3937
57. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Иван Радков Тонев, наследник на
Мънчо Стоянов Мънчев, собственик на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 65810.22.553 и
65810.22.555, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 65810.22.33, намиращ се в
землището на с. Свобода, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3938
58. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Сребка Димова Господинова и Тодор
Димов Тодоров, наследници на Димо Тодоров
Стойчев, собственик на поземлени имоти с иден
тификатори по КККР 65810.22.516 и 65810.66.2,
образувани съответно от имоти по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 65810.22.44 и № 65810.66.2,
намиращи се в землището на с. Свобода, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3939
59. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на осно
вание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната соб
ственост съобщава на Кунка Иванова Христова,
собственица на поземлен имот с идентификатор
по КККР 65810.22.529, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 65810.22.53,
намиращ се в землището на с. Свобода, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3940
60. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Слави Петров Петров,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 65810.23.519, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 65810.23.53,
намиращ се в землището на с. Свобода, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3941
61. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Дончо Василев Василев,
Пенка Вълканова Милева, Иван Иванов Митков,
Мария Пеева Миткова, Иван Митков Иванов и
Диана Миткова Иванова, наследници на Митко
Танев Стоев, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 65810.28.107, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 65810.28.8, намиращ се в землището на с. Сво
бода, община Чирпан, област Стара Загора, за
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постановяването на Решение № 135 на Минис
терския съвет от 28.02.2020 г., с което се отчуж
дават имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3942
62. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Жельо Кънев Желев,
собственик на поземлени имоти с идентификатори
по КККР 65810.35.38 и 65810.46.2, намиращи се в
землището на с. Свобода, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3943
63. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Сотир Александров
Георгиев, собственик на поземлени имоти с иден
тификатори по КККР 65810.44.220 и 65810.51.428,
образувани съответно от имоти по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 65810.44.7 и 65810.51.53,
намиращи се в землището на с. Свобода, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3944
64. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния учас
тък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията
на община Чирпан, област Стара Загора, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавна
та собственост съобщава на Валентина Танева
Христова, наследница на Димитър Танев Петков,
собственик на поземлен имот с идентификатор
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по КККР 65810.44.214, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 65810.44.34,
намиращ се в землището на с. Свобода, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3945
65. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Георгиев Мишов и
Красимир Георгиев Мишов, наследници на Иван
Милев Пенев, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 65810.45.172, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 65810.45.9, намиращ се в землището на с. Сво
бода, община Чирпан, област Стара Загора, за
постановяването на Решение № 135 на Минис
терския съвет от 28.02.2020 г., с което се отчуж
дават имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3946
66. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Гуньо Колев Димитров, наследник
на Нейка Георгиева Танева, собственица на по
землен имот с идентификатор по КККР 65810.46.1,
намиращ се в землището на с. Свобода, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3947
67. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
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нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Донка Кънева Кънева,
наследница на Къньо Иванов Танев, собственик
на поземлен имот с идентификатор по КККР
65810.46.172, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 65810.46.8, намиращ се в
землището на с. Свобода, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3948
68. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Гено Стойчев Генов,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 65810.51.425, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 65810.51.50,
намиращ се в землището на с. Свобода, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3949
69. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Йоан Тодоров Иванов и Величко
Тодоров Иванов, наследници на Иванка Василе
ва Великова, собственица на поземлен имот с
идентификатор по КККР 65810.51.415, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 65810.51.65, намиращ се в землището на
с. Свобода, община Чирпан, област Стара За
гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3950
70. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
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железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Петър Иванов Петров,
наследник на Иван Петров Стоянов, собственик
на поземлен имот с идентификатор по КККР
65810.57.442, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 65810.57.5, намиращ се в
землището на с. Свобода, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3951
71. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния учас
тък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията
на община Чирпан, област Стара Загора, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
ната собственост съобщава на Стойчо Стоянов
Стоянов, наследник на Стоян Стойчев Стоянов,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 65810.64.350, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 65810.64.3,
намиращ се в землището на с. Свобода, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3952
72. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Дельо Стойчев Стойчев, наслед
ник на Тана Неделчева Стойчева, собственица
на поземлен имот с идентификатор по КККР
65810.68.174, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 65810.68.1, намиращ се в
землището на с. Свобода, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3953
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73. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ирена Якимова Петрова
и Крум Тодоров Петров, наследници на Тодор
Христов Петров, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 65810.92.256, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 65810.92.11, намиращ се в землището на
с. Свобода, община Чирпан, област Стара За
гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3954
74. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Красимир Петров Гетов
и Валентин Петров Гетов, наследници на Тонка
Видева Гетова, собственица на поземлен имот с
идентификатор по КККР 65810.94.232, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 65810.94.15, намиращ се в землището на
с. Свобода, община Чирпан, област Стара За
гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3955
75. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Радков Тонев и
Марийка Танева Шмилева, наследници на Тоньо
Шмилев Киров, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 65810.94.218, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 65810.94.18, намиращ се в землището на
с. Свобода, община Чирпан, област Стара За
гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
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отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3956
76. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Росица Атанасова Малеева,
собственица на поземлен имот с идентификатор
по КККР 65810.95.140, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 65810.95.11,
намиращ се в землището на с. Свобода, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3957
77. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Стойка Троева Димитрова, Каля
Василева Минчева и Трою Тодоров Минчев,
наследници на Трою Минчев Видев, собственик
на поземлен имот с идентификатор по КККР
65810.95.144, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 65810.95.13, намиращ се в
землището на с. Свобода, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3958
78. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Екатерина Колева Стоева, Стойно
Иванов Цанев, Янита Иванова Цанева и Мария
Иванова Караньотова-Христова, наследници на
Стефан Желев Желев, собственик на поземлен
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имот с идентификатор по КККР 65810.147.362,
образуван от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП с № 65810.147.1, намиращ се в зем
лището на с. Свобода, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3959
79. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Станислава Стефанова
Стефанова, наследница на Недьо Цветков Недев,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 65810.203.2, намиращ се в землището
на с. Свобода, община Чирпан, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3960
80. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Монка Вълкова Вълко
ва, наследница на Съби Коев Гочев, собственик
на поземлен имот с идентификатор по КККР
65810.203.293, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 65810.203.3, намиращ се в
землището на с. Свобода, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3961
81. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Гица Христова Тодорова,
Искра Кънчева Христова, Стоянка Николаева
Темелкова-Георгаки и Христо Николаев Темел
ков, наследници на Христо Кънчев Мурджев,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 65810.203.295, образуван от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП с № 65810.203.6,
намиращ се в землището на с. Свобода, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3962
82. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Велика Иванова Никова,
наследница на Иван Колев Тодоров, собственик
на поземлен имот с идентификатор по КККР
65810.203.297, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 65810.203.10, намиращ се в
землището на с. Свобода, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3963
83. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Руска Христова Лулчева, Даниела
Петкова Стойнева, Георги Иванов Вълчев, Пепа
Христова Кисьова и Радостин Христов Иванов,
наследници на Петко Стойчев Ханджиев, соб
ственик на поземлен имот с идентификатор по
КККР 65810.203.13, намиращ се в землището на
с. Свобода, община Чирпан, област Стара За
гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3964
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84. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Петър Събев Ангелов,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 65810.203.301, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 65810.203.14,
намиращ се в землището на с. Свобода, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3965
85. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на осно
вание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната соб
ственост съобщава на Тодорка Петкова Петрова
и Петър Събев Ангелов, наследници на Петър
Иванов Петров, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 65810.203.303, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 65810.203.15, намиращ се в землището на
с. Свобода, община Чирпан, област Стара За
гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3966
86. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Митко Христев Манев,
наследник на Кольо Дженев Колев, собственик
на поземлен имот с идентификатор по КККР
81414.12.89, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 81414.12.26, намиращ се в
землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
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стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3967
87. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Йорданка Николова Ан
гелова, наследница на Калина Христова Илиева,
собственица на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.12.91, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 81414.12.27,
намиращ се в землището на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3968
88. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Николай Ивайлов Мутафов, наслед
ник на Тотьо Ив. Митев и Стоянка С. Митева,
собственици на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.14.141, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 81414.14.17,
намиращ се в землището на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3969
89. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния учас
тък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията
на община Чирпан, област Стара Загора, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавна
та собственост съобщава на Румяна Недялкова
Минкова, наследница на Пенка Ганева Стоянова,
собственица на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.14.137, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 81414.14.19,
намиращ се в землището на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
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на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3970
90. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Светла Димитрова Геор
гиева, наследница на Димитър Деков Димитров,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.14.86, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 81414.14.47,
намиращ се в землището на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3971
91. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Матей Петков Матев,
наследник на Петко Матев Матев, собственик
на поземлени имоти с идентификатори по КККР
81414.14.121 и 81414.33.128, образувани съответно
от имоти по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 81414.14.56 и № 81414.33.55, намиращ се в зем
лището на гр. Чирпан, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3972
92. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Рая Веселинова Стоева (Иванова),
собственица на поземлен имот с идентификатор
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по КККР 81414.14.110, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 81414.14.67,
намиращ се в землището на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3973
93. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Слави
Донев Славов, съсобственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 81414.25.823, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 81414.25.17, намиращ се в землището на
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара За
гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3974
94. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Минка Стефанова Димитрова,
съсобственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.25.829, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 81414.25.19,
намиращ се в землището на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3975
95. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния учас
тък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията
на община Чирпан, област Стара Загора, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
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ната собственост съобщава на Юлиан Атанасов
Дженев, наследник на Георги Атанасов Дженев,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.25.835, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 81414.25.21,
намиращ се в землището на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3976
96. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Юлиан Атанасов Дженев и Борис
Атанасов Дженев, наследници на Руска Атана
сова Дженева, собственица на поземлен имот с
идентификатор по КККР 81414.25.839, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 81414.25.23, намиращ се в землището на
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара За
гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3977
97. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Живка Пенева Колева,
наследница на Георги Неделчев Колев, собственик
на поземлен имот с идентификатор по КККР
81414.25.841, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 81414.25.25, намиращ се в
землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3978
98. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
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железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Венета Иванова Шаркова и
Михаил Ванчев Кирчев, наследници на Михаил
Колев Георгиев, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 81414.25.843, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 81414.25.26, намиращ се в землището на
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара За
гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3979
99. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на наследниците на Александър
Пенев Тянков, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 81414.25.847, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 81414.25.28, намиращ се в землището на
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара За
гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3980
100. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Светозар Пенев Тянков, наследник
на Пеньо (Пеню) Захариев Тянков, собственик
на поземлен имот с идентификатор по КККР
81414.25.849, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 81414.25.29, намиращ се в
землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3981
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101. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Димитър Тодоров Сто
янов, наследник на Христина Степанова Савова,
собственица на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.25.851, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 81414.25.30,
намиращ се в землището на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3982
102. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на обект „Позиция 5 „Модернизация на железо
пътен участък Оризово – Михайлово“ от проект
„Рехабилитация на железопътния участък Плов
див – Бургас, Фаза 2“, на територията на община
Чирпан, област Стара Загора, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб
щава на Димитър Христов Иванов, собственик
на поземлени имоти с идентификатори по КККР
81414.26.868 и 81414.37.421, образувани съответно
от имоти по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 81414.26.14 и № 81414.37.18, намиращи се в
землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3983
103. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния учас
тък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията
на община Чирпан, област Стара Загора, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавна
та собственост съобщава на Христина Дойчева
Скинър, наследница на Петко Дойчев Калянов,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.26.872, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 81414.26.16,
намиращ се в землището на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3984
104. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на осно
вание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната соб
ственост съобщава на наследниците на Атанаска
Тодорова Танева, собственица на поземлен имот
с идентификатор по КККР 81414.26.878, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 81414.26.19, намиращ се в землището на
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара За
гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3985
105. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния учас
тък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията
на община Чирпан, област Стара Загора, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
ната собственост съобщава на Райко Димитров
Райков, наследник на Димитър Райков Йовчев,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.26.876, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 81414.26.20,
намиращ се в землището на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3986
106. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Красимир Видков Гонев
и Пламен Стефанов Гонев, наследници на Видко
Стефанов Гонев, съсобственик на поземлен имот
с идентификатор по КККР 81414.26.882, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 81414.26.21, намиращ се в землището на
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара За
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гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3987
107. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Таньо
Тодоров Танев, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 81414.26.49, намиращ се в
землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3988
108. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Ради Христов Дончев, наследник на
Матка Радева Иванова, собственица на позем
лен имот с идентификатор по КККР 81414.31.34,
намиращ се в землището на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3989
109. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Милена Иванова Гоосенс, Виолета
Иванова Тодорова, Пенка Илчева Куртце и Силвия
Иванова Иванова, наследници на Иван Тодоров
Шарланджиев, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 81414.32.24, намиращ се в
землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област
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Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3990
110. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на наследниците на Господин Георгиев
Грънчаров, собственик на поземлен имот с иден
тификатор по КККР 81414.32.25, намиращ се в
землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3991
111. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Изграждане на
обект „Позиция 5 „Модернизация на железопътен
участък Оризово – Михайлово“ от проект „Рехаби
литация на железопътния участък Пловдив – Бур
гас, Фаза 2“, на територията на община Чирпан,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Иванка Тодорова Христова,
собственица на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.32.139, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 81414.32.26,
намиращ се в землището на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3992
112. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Димка Тодорова Танева,
Майя Георгиева Ангелова и Румяна Георгиева
Иринчева, наследници на Тодор Петров Генов,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.32.32, намиращ се в землището
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на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3993
113. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Георгиев Калчев и
Христо Георгиев Стоянов, наследници на Георги
Калчев Стоянов, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 81414.32.33, намиращ се в
землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3994
114. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Стоянка Дончева Вълева и Банко
Венелинов Банов, наследници на Радка Колева
Илиева, собственица на поземлен имот с иденти
фикатор по КККР 81414.33.89, образуван от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП с № 81414.33.1,
намиращ се в землището на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3995
115. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Веселин Дженев Ди
митров, наследник на Жельо Димитров Момков,
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собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.33.105, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 81414.33.10,
намиращ се в землището на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3996
116. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Атанас Христов Дойчев,
наследник на Дойчо Христов Дойчев, собственик
на поземлен имот с идентификатор по КККР
81414.33.122, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 81414.33.33, намиращ се в
землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3997
117. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Стойчо
Найденов Троев, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 81414.33.120, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 81414.33.34, намиращ се в землището на
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара За
гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3998
118. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
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щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Иванка Димитрова Шопова, Георги
Иванов Шопов и Димитър Иванов Шопов, на
следници на Георги Иванов Шопов, собственик
на поземлен имот с идентификатор по КККР
81414.33.126, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 81414.33.41, намиращ се в
землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3999
119. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Генчо Недков Марков,
Георги Тодоров Генов, Даниела Иванова Георгиева
и Ангел Ташев Герджилов, наследници на Кольо
Иванов Митев, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 81414.33.73, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 81414.33.42, намиращ се в землището на
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара За
гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4000
120. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на наследниците на Михаил Николов
Едрев и Тошка, собственици на поземлен имот с
идентификатор по КККР 81414.33.152, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 81414.33.49, намиращ се в землището на
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара За
гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4001
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121. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Атанас
Диянов Иванов, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 81414.33.144, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 81414.33.52, намиращ се в землището на
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара За
гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4002
122. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стоянка Русева Нунева
и Мария Тонева Нунева, наследници на Мария
Тонева Колева, собственица на поземлен имот с
идентификатор по КККР 81414.33.97, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 81414.33.61, намиращ се в землището на
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара За
гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4003
123. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Антонина Любенова Гаргова,
наследница на Ньонка Стефанова Бъчварова,
собственица на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.34.85, намиращ се в землището
на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
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съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4004
124. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния учас
тък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията
на община Чирпан, област Стара Загора, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
ната собственост съобщава на наследниците на
Янка Желева Колева, собственица на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 81414.34.87 и
81414.171.974, образувани съответно от имоти по
регистър към одобрен ПУП – ПП с № 81414.34.87
и № 81414.171.331, намиращи се в землището на
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара За
гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4005
125. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Николов Ботев,
наследник на Мария Ненова Златкова, собствени
ца на поземлен имот с идентификатор по КККР
81414.34.344, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 81414.34.116, намиращ се в
землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4006
126. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Никола
Пенчев Златков, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 81414.34.346, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 81414.34.117, намиращ се в землището на
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара За
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гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4007
127. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на обект „Позиция 5 „Модернизация на железо
пътен участък Оризово – Михайлово“ от проект
„Рехабилитация на железопътния участък Плов
див – Бургас, Фаза 2“, на територията на община
Чирпан, област Стара Загора, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб
щава на Нели Кирилова Вълкова, съсобственик
на поземлени имоти с идентификатори по КККР
81414.34.322 и 81414.34.324, образувани съответно
от имоти по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 81414.34.168 и № 81414.34.169, намиращи се в
землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4008
128. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Анка Нунева Василева,
собственица на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.34.342, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 81414.34.179,
намиращ се в землището на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4009
129. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стефка Данчева Жекова
и Даниел Дочев Христов, наследници на Данчо
Василев Джурколов, собственик на поземлен
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имот с идентификатор по КККР 81414.36.406,
образуван от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП с № 81414.36.1, намиращ се в землище
то на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4010
130. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на обект „Позиция 5 „Модернизация на железо
пътен участък Оризово – Михайлово“ от проект
„Рехабилитация на железопътния участък Плов
див – Бургас, Фаза 2“, на територията на община
Чирпан, област Стара Загора, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб
щава на наследниците на Х. Атанас П. Теодосиев,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.37.407, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 81414.37.7,
намиращ се в землището на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4011
131. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Тодор Петров Златанов,
наследник на Петър Тодоров Златанов, собственик
на поземлен имот с идентификатор по КККР
81414.37.409, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 81414.37.8, намиращ се в
землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4012
132. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на осно
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вание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната соб
ственост съобщава на Атанас Петров Пържелов,
Филип Найденов Чиков и Екатерина Найденова
Чикова-Ишченер, наследници на Атанас Геор
гиев Пържелов, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 81414.37.413, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 81414.37.10, намиращ се в землището на
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара За
гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4013
133. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Недка Петрова Ива
нова, наследница на Петър Славов Найденов,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.37.13, намиращ се в землището
на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4014
134. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Таню Иванов Танев,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.37.16, намиращ се в землището
на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4015
135. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
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проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Динка Иванова Рашкова, наслед
ница на Райна Георгиева Рашкова, собственица
на поземлен имот с идентификатор по КККР
81414.37.419, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 81414.37.17, намиращ се в
землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4016
136. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния учас
тък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията
на община Чирпан, област Стара Загора, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
ната собственост съобщава на Борис Тодоров
Бомбев, Иван Василев Гривнев, Тодор Василев
Гривнев, Стефка Видева Манева и Деко Видев
Деков, наследници на Стефана Иванова Видева
и Деко Недев, собственици на поземлен имот с
идентификатор по КККР 81414.37.733, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 81414.37.22, намиращ се в землището на
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара За
гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4017
137. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Славка Делчева Колева, собствени
ца на поземлен имот с идентификатор по КККР
81414.41.241, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 81414.41.1, намиращ се в
землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4018
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138. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Николай Христов Хри
стов, наследник на Иванка Николова Христова,
съсобственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.154.64, намиращ се в землището
на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4019
139. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Николай Дженев Толев,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.163.117, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 81414.163.62,
намиращ се в землището на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4020
140. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Станка Стоева Танева
и Георги Зарков Георгиев, наследници на Георги
Стефанов Танев, собственик на поземлени имо
ти с идентификатори по КККР 81414.171.292 и
81414.171.1031, образувани съответно от имоти по
регистър към одобрен ПУП – ПП с № 81414.171.292
и № 81414.171.297, намиращи се в землището на
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара За
гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
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съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4021
141. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Ивана Стефанова Иванова и Иван
Пасев Иванов, наследници на Иван Пасев Иванов,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.171.294, намиращ се в землището
на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4022
142. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Георги
Петков Ганчев, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 81414.171.1027, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 81414.171.301, намиращ се в землището на
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара За
гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4023
143. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Елена Иванова Атанасова и Вичо
Генов Вичев, наследници на Гено Вичев Генов,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.171.997, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 81414.171.332,
намиращ се в землището на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
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28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4024
144. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мария Желева Тонева и
Светла Георгиева Василева, наследници на Калчо
Добрев Ганчев, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 81414.171.970, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 81414.171.335, намиращ се в землището на
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара За
гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4025
145. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния учас
тък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията
на община Чирпан, област Стара Загора, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав
ната собственост съобщава на Стоянка Манева
Тодорова, наследница на Маньо Нечев Манев,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.171.993, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 81414.171.336,
намиращ се в землището на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4026
146. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Минчо Колев Минаев, Нина
Минчева Минаева и Николай Минчев Минаев,
наследници на Иван Нунев Иванов, собственик
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на поземлен имот с идентификатор по КККР
81414.171.991, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 81414.171.337, намиращ се
в землището на гр. Чирпан, община Чирпан, об
ласт Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4027
147. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на осно
вание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната соб
ственост съобщава на Емилина Димова Симова,
собственица на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.171.989, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 81414.171.340,
намиращ се в землището на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4028
148. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ивалин Веселинов
Иванов, наследник на Димитър Гочев Димитров,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.171.987, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 81414.171.341,
намиращ се в землището на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4029
149. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
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Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Никола
Гинев Гиргинов, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 81414.171.1051, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 81414.171.401, намиращ се в землището на
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара За
гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4030
150. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния учас
тък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията
на община Чирпан, област Стара Загора, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавна
та собственост съобщава на Красимир Цончев
Присадашки, наследник на Душо Василев Узунов,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.171.1055, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 81414.171.403,
намиращ се в землището на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4031
151. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Григор
Михайлов Керечев, собственик на поземлен имот
с идентификатор по КККР 81414.171.1057, образу
ван от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 81414.171.406, намиращ се в землището на
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара За
гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4032
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152. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Сребра Иванова Геор
гиева, наследница на Иван Илиев Кулаксъзов,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.171.1049, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 81414.171.433,
намиращ се в землището на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4033
153. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Изграждане на
обект „Позиция 5 „Модернизация на железопътен
участък Оризово – Михайлово“ от проект „Рехаби
литация на железопътния участък Пловдив – Бур
гас, Фаза 2“, на територията на община Чирпан,
област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Веселина Георгиева Митева и Любен Петков
Стойков, наследници на Никола Георгиев Пенев,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.171.437, намиращ се в землището
на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4034
154. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен у част ък Оризово – Михайлово“
от проект „Рехабилитация на железопътния
у час т ък П ловд и в – Бу ргас, Фаза 2“, на т е
риторията на община Чирпан, област Стара
Загора, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Райна
Стоева Иванова и Мариана Иванова Василева,
наследници на Кольо (Никола) Иванов Колев,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 81414.171.441, намиращ се в землището
на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара
Загора, за постановяването на Решение № 135
на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
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стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4035
155. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ганчо Недев Ганев,
собственик на поземлен имот с идентификатор по
КККР 46658.44.222, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП с № 46658.44.8, намиращ
се в землището на с. Малко Тръново, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяване
то на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4036
156. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Тобиас Кацаров и Марио Кацаров,
наследници на Таньо Минев Кацаров, съсобстве
ник на поземлен имот с идентификатор по КККР
46658.45.2134, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 46658.45.22, намиращ
се в землището на с. Малко Тръново, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяване
то на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4037
157. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Нанчо
Байчев Колев, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 63344.97.765, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 63344.97.3, намиращ се в землището на с. Руп
ките, община Чирпан, област Стара Загора, за
постановяването на Решение № 135 на Минис
терския съвет от 28.02.2020 г., с което се отчуж
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дават имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4038
158. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Георги Добрев Добрев, наследник
на Златка (Злата) Колева Вълкова, съсобствени
ца на поземлен имот с идентификатор по КККР
63344.97.797, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 63344.97.10, намиращ се в
землището на с. Рупките, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4039
159. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на осно
вание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната соб
ственост съобщава на Виолета Илиева Василева,
собственица на поземлен имот с идентификатор
по КККР 63344.97.791, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 63344.97.12,
намиращ се в землището на с. Рупките, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4040
160. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Румен Петков Ичев,
наследник на Миню Минчев Перпелиев, собстве
ник на поземлен имот с идентификатор по КККР
63344.97.782, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 63344.97.16, намиращ се в
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землището на с. Рупките, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4041
161. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стефко Пенев Танев,
съсобственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 63344.97.776, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 63344.97.24,
намиращ се в землището на с. Рупките, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4042
162. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Иванка Донева Колева, Веска
Василева Радулова, Венка Василева Ананиева и
Румяна Георгиева Тепавичарова, наследници на
Славчо Танев Славчев, собственик на поземлен
имот с идентификатор по КККР 63344.97.779,
образуван от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП с № 63344.97.27, намиращ се в зем
лището на с. Рупките, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4043
163. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
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съобщава на Йорданка Колева Ненова, наслед
ница на Тотьо Неделчев Славчев, собственик на
поземлени имоти с идентификатори по КККР
63344.98.780 и 63344.98.783, образувани съответно
от имоти по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 63344.98.24 и № 63344.98.124, намиращи се в
землището на с. Рупките, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4044
164. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Александра Филипова Коцева,
наследница на Таньо (Таню) Костадинов Нецов,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 63344.98.776, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 63344.98.25,
намиращ се в землището на с. Рупките, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4045
165. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ванко Тодоров Ненов,
наследник на Пеньо Тотев Петров, собственик
на поземлен имот с идентификатор по КККР
63344.98.788 и 63344.98.786, образувани съответно
от имоти по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 63344.98.125 и № 63344.98.126, намиращи се в
землището на с. Рупките, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4046
166. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
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дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на об
щина Чирпан, област Стара Загора, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Петко Николов Колев, наследник
на Петко Колев Семов, собственик на поземлен
имот с идентификатор по КККР 63344.100.631,
образуван от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП с № 63344.100.102, намиращ се в зем
лището на с. Рупките, община Чирпан, област
Стара Загора, за постановяването на Решение
№ 135 на Министерския съвет от 28.02.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4047
167. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Недялка Георгиева
Георгиева, наследница на Видю Георгиев Видев,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 63344.101.775, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 63344.101.2,
намиращ се в землището на с. Рупките, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4048
168. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Куна
Колева Колчева, собственица на поземлен имот с
идентификатор по КККР 63344.102.771, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 63344.102.2, намиращ се в землището на
с. Рупките, община Чирпан, област Стара За
гора, за постановяването на Решение № 135 на
Министерския съвет от 28.02.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4049
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169. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Явор Ангелов Ранев,
собственик на поземлен имот с идентификатор
по КККР 63344.102.773, образуван от имот по ре
гистър към одобрен ПУП – ПП с № 63344.102.3,
намиращ се в землището на с. Рупките, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4050
170. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграж
дане на обект „Позиция 5 „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на
община Чирпан, област Стара Загора, на ос
нование чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Лиляна Иванова Ла
лова, наследница на Койна Иванова Върбанова,
собственица на поземлен имот с идентификатор
по КККР 63344.102.781, образуван от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП с № 63344.102.7,
намиращ се в землището на с. Рупките, община
Чирпан, област Стара Загора, за постановяването
на Решение № 135 на Министерския съвет от
28.02.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4051
171. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на Обект „Нова жп
гара Костенец“, част от проект „Модернизация
на железопътната линия София – Пловдив: учас
тък Ихтиман – Септември“, на територията на
община Белово, област Пазарджик, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Десислава Стоянова Анчева, Ни
колай Симеонов Симеонов и Светлозар Стоянов
Анчев, наследници на Георги Ангелов Тренкин,
собственик на поземлен имот с идентификатор по
КККР 14163.4.94, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПРЗ с № 004077, намиращ
се в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, за постановяването на Решение
№ 230 на Министерския съвет от 3.04.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
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стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4077
172. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на Обект „Нова жп
гара Костенец“, част от проект „Модернизация на
железопътната линия София – Пловдив: участък
Ихтиман – Септември“, на територията на община
Белово, област Пазарджик, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб
щава на Йордан Ташков Ангелов, Минко Василев
Илиев, Мариана Ангелова Костова, Валери Ан
гелов Костов, Неда Димитрова Палийска, Ваня
Симеонова Георгиева, Иво Симеонов Палийски
и Валентин Йорданов Малинов, наследници на
Петър Стоименов Палийски, собственик на по
землен имот с идентификатор по КККР 14163.4.96,
образуван от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПРЗ с № 004085, намиращ се в землището
на с. Габровица, община Белово, област Пазар
джик, за постановяването на Решение № 230 на
Министерския съвет от 3.04.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4078
173. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на Обект „Нова жп
гара Костенец“, част от проект „Модернизация
на железопътната линия София – Пловдив: учас
тък Ихтиман – Септември“, на територията на
община Белово, област Пазарджик, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на Неделка Спасова Тодорова,
Гергана Спасова Нонова, Борислав Бориславов
Тошев, Емил Бориславов Тошев, Мариана Спа
сова Николова и Красимира Кирилова Кацарова,
наследници на Стоимен Ангелов Кацаров, соб
ственик на поземлен имот с идентификатор по
КККР 14163.4.99, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПРЗ с № 004086, намиращ
се в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, за постановяването на Решение
№ 230 на Министерския съвет от 3.04.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4079
4. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ –
Свищов, обявява конкурси за академична длъж
ност професор в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професио
нално направление 3.8. Икономика, научна спе
циалност „Финанси, парично обращение, кредит
и застраховка (финанси)“ – двама, за нуждите на
катедра „Финанси и кредит“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в отдел „Докторантура и академично
развитие“, тел. 0631/66-362.
4152
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263. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София, обявява
конкурс за прием на докторанти в редовна и за
дочна форма на обучение, български граждани,
през учебната 2020/2021 г. в професионалните
направления: 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки – 7 бр. редовно и 8 бр. за
дочно, по докторски програми „Книгоиздание,
библиотекознание и библиография“, „Организа
ция и управление на информационни процеси“,
„Културно-историческо наследство в съвременна
информационна среда“, „Бизнес, административни
обществени комуникации и технологии“, „Теория
на информацията и управление на знанията“,
„Наукознание“, „Лидерство“; 4.6. Информатика и
компютърни науки – 3 бр. редовно и 9 бр. задочно,
по докторска програма „Информационни системи
и технологии, информатика и компютърни нау
ки“; 9.1. Национална сигурност – 2 бр. задочно,
по докторска програма „Национална сигурност“.
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Докумен
тите се подават на адрес: бул. Цариградско шосе
№ 119, стая 215. За справки – тел. 02/970 85 98,
www.unibit.bg.
4167
53. – Медицинският университет – Плевен,
о бя в я ва в ъ з о снова н а Решен ие № 332 о т
14.05.2020 г. на Министерския съвет и решение на
Академичния съвет от 18.05.2020 г. докторантури
за учебната 2020/2021 г. по следните специалности:
Форми на
Области на висше обра
обучение
Ши зование, професионални
фър направления и докторски редов задоч
програми
на
на
7.1.

Медицина
Социална медицина и ор
ганизация на здравеопазва
нето и фармацията

1

Обща медицина

1

Урология

1

Кардиология

3

Педиатрия

1

Дерматологи я и венеро
логия

2

Анестезиология и интензив
но лечение

1

А натоми я, х истологи я и
цитология

1

1

Инфекциозни болести

1

Патологоанатомия и цито
патология

1

Клинична лаборатория

1

Образна диагностика

2

Ревматология

1

Ендокринология

1

Ото-рино-ларингология

2
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Форми на
Области на висше обра
обучение
Ши зование, професионални
фър направления и докторски редов задоч
програми
на
на
4.2.

Химически науки
Аналитична химия

4.3.

1

Биологически науки
Микробиология
Всичко

1

-

17

6

За участие в конкурса се подават следните
документи: 1. заявление до ректора; 2. нотари
ално заверено копие от диплома за придобита
образователно-квалификационна степен „магис
тър“ с приложението или уверение за успешно
положени държавни изпити; 3. автобиография
(европейски формат); 4. списък с публикациите,
ако има такива; 5. апликационен формуляр; 6.
документ за платена такса за изпит по специ
алност и изпит по чужд език; 7. две снимки; 8.
декларация за обработка на лични данни. Срок за
подаване на документи за участие в конкурсите
за докторантура – 2 месеца считано от датата
на обнародване в „Държавен вестник“. Приемът
на документи се извършва в Медицинския уни
верситет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ет. 2,
стая 247, сл. тел. 064/884-103.
4145
542. – Институтът за гората – БАН, София,
обявява конкурс за академична длъжност про
фесор в област на висше образование 6. Аграрни
науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.5. Горско стопанство, научна спе
циалност „Лесомелиорации, защита на горите и
специални ползвания в горите“ – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: в Института за гората – БАН, бул. Св.
Климент Охридски № 132.
4113
193. – Институтът по механика при БАН –
София, обявява конкурс за заемане на акаде
мичната длъжност доцент в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.6. Материали и материалознание,
научна специалност „Методи за контролиране и
изпитване на материали, изделия и апаратура“, за
нуждите на научно структурно звено „Механика
на флуидите“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
Института по механика, София, ул. Акад. Г. Бон
чев, бл. 4, тел. 02/979-64-23, факс 02/870 74 98.
4099
194. – Институтът по механика при БАН –
София, обявява конкурс за заемане на акаде
мичната длъжност доцент в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.6. Материали и материалознание,
научна специалност „Методи за контролиране и
изпитване на материали, изделия и апаратура“,
за нуждите на научно структурно звено „Меха
ника на деформируемото твърдо тяло“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в Института по механика,
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 02/979-64-23,
факс 02/870 74 98.
4100
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9. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 100
по п ро т окол № 10 о т 12.03.2020 г. на СОС
е одобрен п роек т за под робен уст ройст вен
план – план за регулация (ПР) на УПИ II-296,
кв. 120, м. Бул. Сливница – Люлин, 10 мр, район
„Люлин“. Настоящото решение представлява
неразделна част от Решение № 396 по протокол
№ 64 от 26.06.2014 г. на СОС. С одобряването
на настоящия проект планът за застрояване на
УПИ II-296 (проектен УПИ II-296, 295), кв. 120,
м. Бул. Сливница – Люлин, 10 мр, може да се
прилага. Решението е публикувано на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ и е изложено
за запознаване в район „Люлин“. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в район „Люлин“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
4057
21. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 92 по
протокол № 10 от 12.03.2020 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план: проект за
изменение на план за улична регулация между
о.т. 614 (съществуваща) и о.т. 614а (съществу
ваща), промяна на профила на улица между
о.т. 561а (съществуваща) и о.т. 561д (съществу
ваща) за създаване на нова улична регулация
и свързаното с това създаване на нови кв. 90
и кв. 90г; изменение на плана за регулация на
УПИ I – „За стопански двор“, от кв. 90 (стар)
за създаване на нови УПИ I – „За стопански
двор“, от кв. 90 (нов) и УПИ I – „За стопански
двор“, кв. 90г (нов), и изменение границите на
контактни УПИ V-2428 – „За стопански и скла
дови нужди“, кв. 90 (нов), и УПИ II-1955, кв. 90г
(нов), м. С. Бистрица; проект за план за улична
регулация от о.т. 561д (съществуваща) – о.т. 615т
(нова) – о.т. 615с (нова) – о.т. 615р (нова) – о.т. 615п
(нова) – о.т. 615о (нова) – о.т. 615н (нова) –
о.т. 615м (нова) – о.т. 615л (нова) – о.т. 615к
(нова) – о.т. 615з (нова) – о.т. 615ж (нова) – о.т. 615е
(нова) – о.т. 615д (нова) – о.т. 615г (нова) – о.т. 615в
(нова) – о.т. 615б (нова) до о.т. 615а (нова); нова
задънена улица от о.т. 615з (нова) до о.т. 615и
(нова) и план за регулация за поземлен имот с
идентификатор 04234.6983.3663 за образуване на
нов УПИ X-3663 – „За ЖС“, кв. 90 (нов), м. С.
Бистрица; проект за план за застрояване на
нов УПИ X-3663 – „За ЖС“, кв. 90 (нов), м. С.
Бистрица, район „Панчарево“, и план-схеми на
техническата инфраструктура в обхвата на пла
на. Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план са публикувани на интернет
страницата на Столичната община – Направле
ние „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), и са изложени за запознаване в район
„Панчарево“. Решението може да бъде обжал
вано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Ад
министративния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
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Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
4058
84. – Община гр. Белово, област Пазарджик,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че с Решение № 80 от
17.03.2020 г. на Общинския съвет – гр. Белово,
се обявява обект „Компостираща инсталация“,
намиращ се в землище с. Дъбравите, за „Обект
от първостепенно значение“ и включва обекта в
Годишна програма за управление и разпореждане
с имотите – общинска собственост, за периода
2020 г. като общински обект от първостепенно
значение; дава предварително съгласие за промя
на предназначението на земеделски земи с площ
11 000 кв. м за неземеделски от поземлен имот
с идентификатор 24414.39.106 по КККР землище
с. Дъбравите, целият с площ 39 080 кв. м, с трай
но предназначение на територията: земеделска,
с начин на трайно ползване: нива, собственост
на „БЗП“; възлага на кмета на община Белово
да извърши необходимите правни действия в
изпълнение на решението.
4061
20. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, а л. 1 от ЗУ Т съобщава, че е изра
ботен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за външно ел.
захранване и площадков водопровод до имот с
идентификатор 27231.38.59, м. Марулево, по ККР
на с. Еленово, община Благоевград, с трасе и
сервитут, засягащи имоти 27231.20.68 (път IV
клас – общинска собственост), 27231.21.16 (пасище,
мера – общинска собственост), 27231.4.30 (полски
път – общинска собственост), 27231.38.57 (ниско
застрояване – частна собственост), 27231.38.58
(ниско застрояване – частна собственост) по КК
на землище с. Еленово и имот 27231.53.450 (трайни
насаждения – общинска собственост) по плана на
новобразуваните имоти на землище с. Еленово,
община Благоевград. 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 – Благоевград. Проектът се намира в стая
219 в сградата на Община Благоевград.
4069
22. – Община Карлово на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че на основание Решение № 144 от 30.04.2020 г. на
Общинския съвет – гр. Карлово, е одобрен подро
бен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
(ПП) за транспортен достъп на поземлен имот
№ 393036 (в съответствие с ПИ с ид. 37277.393.36
по кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) в м. Шайковица по картата на възстано
вената собственост на гр. Клисура. Подробният
устройствен план – парцеларен план предвиж
да транспортният достъп за поземлен имот с
№ 393036 (съответстващ на ПИ с ид. 37277.393.36
по КККР) в м. Шайковица по КВС на гр. Клисура
да премине през ПИ № 000405 (съответстващ на
ПИ с ид. 37277.393.405 по КККР) – полски път,
публична общинска собственост. Решението
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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 Карлово пред
Административния съд – Пловдив.
4071
121. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на кабелна линия 0,4 kV за
електрозахранване на поземлен имот (ПИ) с
идентификатор 36498.336.110 в местността Бахча
дере по кадастралната карта и кадастралните
регист ри (К К К Р) на г р. Карлово. Проект ът
предвижда кабелната линия да премине през
ПИ с идентификатор 36498.390.742 – за местен
път, общинска публична собственост, ПИ с
идентификатор 36498.390.747 – за стопански двор,
държавна частна собственост. Съгласно чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската админи
страция – Карлово.
4062
2. – Областният управител на област Пловдив
на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че на основание чл. 148,
ал. 3, т. 1 от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж
№ ДС-09-6 от 1.06.2020 г. на възложителя „Симид
Агро“ – ЕООД, Пловдив, ул. Кукленско шосе
№ 1, ЕИК 115108940, да извърши строително-мон
тажни работи съгласно одобрения от областния
управител на област Пловдив на 20.05.2020 г.
технически инвестиционен проект за обект: „Ди
ректен газопровод с Рраб. = 0,6 MPa на „Симид
Агро“ – ЕООД, от АГРС „ОЦ – Юг Пловдив“
до площадка на „Симид Агро“ – ЕООД, в ПИ
56784.536.1702 по КККР на гр. Пловдив, ул. Кук
ленско шосе № 1“, попадащ в териториите на две
общини – „Родопи“ и Пловдив, в област Пловдив,
като енергиен линеен обект на техническата ин
фраструктура. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез
областния управител на област Пловдив пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4180
2. – Община гр. Сапарева баня, област Кюс
тендил, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съоб
щава на заинтересованите страни, че с Решение
№ 121 от 30.04.2020 г. е одобрен подробен устрой
ствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) – за
изграждане на елемент на техническата инфра
структура извън границата на урбанизираната
територия – външно ел. захранване с подземен
кабел – ниско напрежение, на строеж „Четири мал
коетажни къщи за настаняване на туристи – къща
за настаняване „А“, къща за настаняване „Б“,
къща за настаняване „В“ и къща за настаняване
„Г“, и сграда за административно обслужване“,
намиращи се в поземлен имот с идентификатор
№ 65365.32.160, местност Турски гробища, по
КК на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед
№ РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър – София, от съществуващ трафопост
ТП „БАН“ с № 23110446, KN_7010, намиращ се в
поземлен имот с идентификатор № 65365.601.1028,
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по КК на гр. Сапарева баня, със следния терито
риален обхват – поземлен имот с идентификатор
№ 65365.32.186 по КК на гр. Сапарева баня. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Сапарева
баня до Административния съд – Кюстендил.
4064
2. – Община гр. Хаджидимово, област Бла
гоевград, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
съобщава на заинтересованите лица, че с Ре
шение № 51 от протокол № 4 от заседание на
Общинския съвет – гр. Хаджидимово, проведено
на 31.01.2020 г., е одобрен проект за подробен ус
тройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
трасе на обект: „Оптично кабелно захранване на
„ТВРТС – Копривлен“, м. Тумбите, с. Копривлен,
община Хаджидимово“, от края на населеното
място на с. Копривлен до ПИ с идентификатор
38532.73.201 по КККР на с. Копривлен, община
Хаджидимово, област Благоевград, при спазване
и недопускане нарушаване на сервитута на изгра
дения вече друг оптичен кабел в същите имоти,
засегнати от трасето на настоящия проект. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хаджиди
мово пред Административния съд – Благоевград.
4070
5. – Община Хисаря на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по
чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 101,
взето с протокол № 9 от 21.04.2020 г. от Об
щинския съвет – гр. Хисаря, писмо № ОВОС2420-3/24.01.2020 г. на РИОСВ – Пловдив, писмо
№ ПУ-01-877-(1)/16.01.2020 г. на БДИБР, Решение
№ 42, взето с протокол № 11 от 21.05.2020 г. от
ЕСУТ при Община Хисаря, е допуснат проект на
ПУП – парцеларен план и план-схема за канали
зационно отклонение за обслужване на предприя
тие за преработка на плодове и зеленчуци чрез
сушене в ПИ 262003 (идентификатор 68967.262.3,
област Пловдив, община Хисаря, с. Старо Же
лезаре, по КККР, одобрена със Заповед № РД18-781 от 1.11.2019 г. на изпълнителния директор
на АГКК), преминаващо през общински имоти
68967.146.258 – полски път, 68967.145.326 – дере, по
КККР на с. Старо Железаре и улици с о.т. 9410-47-48-101-102 в регулационните граници на
с. Старо Железаре, по линии и надписи в кафя
во за трасето и пунктири в сиво за сервитута
в 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, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация – Хисаря.
4073

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на осно
вание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от сдружение „Българско дружество
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по ендокринология“ и сдружение „Национално
сдружение на частните болници“ на Наредба
№ 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от
здравни дейности, гарантиран от бюджета на
Националната здравноосигурителна каса, издаде
на от министъра на здравеопазването, обн., ДВ,
бр. 98 от 2019 г.; доп., бр. 38 от 2020 г., по което
е образувано адм.д. № 4149/2020 г. по описа на
Върховния административен съд, което е насро
чено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 13.10.2020 г., 11 ч., първа зала.
4160
Административният съд – Бургас, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжна прокуратура – Бургас, против чл. 11,
чл. 46, ал. 1, чл. 41, ал. 9 – в частта „специ
ализирани ремаркета за превоз на тежки или
извънгабаритни товари“, чл. 41, ал. 10 – в частта
„специализирани ремаркета за превоз на тежки
или извънгабаритни товари с товароподемност
над 40 тона“, чл. 52, ал. 1, т. 4 и чл. 64, ал. 2 от
Наредба № 8 за определяне размера на местните
данъци на територията на община Поморие, приета
с Решение № 124 по протокол № 7 от 28.02.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Поморие, последно
изменена с Решение № 1250 от 21.08.2019 г. на
ОбС – гр. Поморие. По оспорването е образувано
адм. дело № 354/2020 г. по описа на Админи
стративния съд – Бургас, което е насрочено за
16.07.2020 г. от 10,30 ч.
4179
Административният съд – Кърджали, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване по жалба на
Фондация „Гринберг“, Пловдив, на разпоредбите
на Наредбата за престой и паркиране на превоз
ни средства, управлявани или превозващи лица
с увреждания на територията на община Мом
чилград, приета с Решение № 25 от 27.02.2013 г.
на Общинския съвет – Момчилград. По оспор
ването е образувано адм. дело № 105/2020 г. на
А дминистративния съд – Кърджали. Същото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 1.07.2020 г. от 10,45 ч.
4170
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
п ри Ок ръж на п рок у рат у ра – Ловеч, п ро т ив
чл. 3, т. 7 от Правилника за реда и условията за
отпускане на финансова помощ на новородено
или осиновено дете в община Троян, по който
е образувано адм. дело № 139/2020 г. по описа
на Административния съд – Ловеч, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
30.06.2020 г. от 14 ч.
4146
Административният съд – Пазарджик, ХІІ
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
Стефан Янев при Окръжна прокуратура – Пазар
джик, подаден против чл. 52, ал. 1, т. 4 и чл. 65,
ал. 2 от Наредбата за определяне размера на мест
ните данъци и такси на територията на община
Сърница, приета с Решение № 38/28.07.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Сърница. По протеста
е образувано адм. д. № 424/2020 г. по описа на
Административния съд – Пазарджик, ХІІ състав.
4147
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Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК, че е
постъпило оспорване от Окръжна прокурату
ра – Перник, срещу разпоредбите на чл. 17, ал. 1,
т. 1, чл. 18, т. 1, чл. 28 и чл. 43, ал. 2 от Наредба
№ 1 за осигуряване и поддържане на обществения
ред, чистотата, организацията и безопасността на
движението на територията на община Брезник.
Образувано е адм. дело № 260/2020 г. по описа
на Административния съд – Перник.
4148
Административният съд – Перник, обявява на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК, че е постъ
пило оспорване от Окръжна прокуратура – Пер
ник, срещу разпоредбите на чл. 11, чл. 46, ал. 1,
чл. 52, ал. 1, т. 2 и 4 и чл. 55, ал. 3 от Наредбата
за определяне размера на местните данъци на
територията на община Трън. Образувано е адм.
дело № 160/2020 г. по описа на Административния
съд – Перник.
4149
Административният съд – Перник, обявява на
основание чл. 181, ал. 1 от АПК, че е постъпило
оспорване от Окръжна прокуратура – Перник,
срещу разпоредбите на чл. 22, 28, чл. 49, ал. 1 и 7,
чл. 50, 51, 56 и чл. 65, ал. 1, 2, 3 и 5 от Наредбата
за определяне размера на местните данъци на
територията на община Радомир, приета с Решение
№ 1 от 31.01.2014 г. на Общинския съвет – гр. Ра
домир. Образувано е адм. дело № 273/2020 г. по
описа на Административния съд – Перник.
4168
Административният съд – Пловдив, на осно
вание чл. 218 от ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване на Решение № 14, прието с протокол № 2
от 30.01.2020 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив
(ДВ, бр. 20 от 2020 г.), по отношение на поземлен
имот с идентификатор 56784.506.372, по което е
образувано адм. дело № 975/2020 г. по описа на
Административния съд – Пловдив, XXV състав,
насрочено за 9.07.2020 г. от 9 ч. Съдът на основание
чл. 218, ал. 1 във връзка с ал. 4 от ЗУТ определя
като предмет на делото оспорване с възражение
за незаконосъобразност от Видьо Филчев Стан
ков на Решение № 14, прието с протокол № 2 от
30.01.2020 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив
(ДВ, бр. 20 от 2020 г.), по отношение на поземлен
имот с идентификатор 56784.506.372. Конституира
като страни жалбоподателя Видьо Филчев Стан
ков и ответника Общинския съвет – гр. Пловдив.
Всички заинтересовани по административния
спор лица могат да се конституират като ответ
ници в производството в едномесечен срок от
деня на обнародване в „Държавен вестник“ на
настоящото обявление за оспорването. За целта
заинтересованите лица следва да подадат заявле
ние до Административния съд – Пловдив, което
да съдържа: 1. трите имена и адреса, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв – за
българските граждани; 2. трите имена и личния
номер за чужденец и адреса, заявен в съответната
администрация, телефон, факс и електронен ад
рес, ако има такъв; 3. фирмата на търговеца или
наименованието на юридическото лице, изписани
и на български език, седалището и последния
посочен в съответния регистър адрес на управле
ние и електронния му адрес; 4. номер на делото;
5. акта, който се оспорва, и органа, който го е
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издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; 7. подпис на заявителя. Към за
явлението се прилагат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо
да се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
4150
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на Решение
№ 33 по протокол № 5 от 31.01.2020 г. на Общин
ския съвет – гр. Ветово, за отмяна на текста на
чл. 34, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – гр. Ветово,
неговите комисии и взаимодействието му с об
щинската администрация за мандат 2019 – 2023 г.,
по което оспорване е образувано адм. д. № 135 по
описа на Административния съд – Русе за 2020 г.,
ІV състав, насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 17.06.2020 г. от 10,45 ч.
4165
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съ
общава, че е постъпило оспорване на текстовете
на чл. 2, ал. 1, т. 3 и ал. 2, чл. 5, т. 3, както и т. 3
от приложение № 1 и т. 5 от приложение № 2 на
Правилника за реда и условията за отпускане
на еднократна финансова помощ при раждане
на дете от бюджета на община Борово, приет с
Решение № 65 по протокол № 5 от 26.02.2016 г.
и последващо изменена и допълнена с четири
решения на Общинския съвет – гр. Борово, по
което оспорване е образувано адм. д. № 204 по
описа на Административния съд – Русе, за 2020 г.,
ІV състав, насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 17.06.2020 г. от 10,45 ч.
4166
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че по жалба на Илия Иванов Мас
ларски, Константин Георгиев Панев, Анжелино
Спасов Димитров и Димитър Иванов Стойчев
от Самоков срещу Решение № 18 от 18.12.2019 г.
на ОбС – гр. Самоков, с което е допълнена
Наредба № 12 за определянето и администри
рането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Самоков, е образувано
адм. дело № 254/2020 г., насрочено в открито
съдебно заседание на 23.09.2020 г. от 10 ч.
4123
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Адми
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпила жалба от Ангелина Николова Караива
нова от Казанлък против чл. 18, ал. 9, изр. първо
и § 27, ал. 2, изр. второ от ПЗР от Наредба № 26 за
определяне и администриране на местните такси
и цени на услугите на територията на община
Казанлък, приети с Решение № 84 от 28.02.2018 г.,
по което е образувано адм. д. № 292/2020 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 9.07.2020 г. от 10,30 ч.
4169
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Административният съд – Хасково, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че по постъпила жалба против
разпоредбата на чл. 26, т. 2 в частта „движение/
управление“ на „велосипеди“ от Наредба № 2 за
опазване на обществения ред на община Димит
ровград, приета с Решение № 129 от 20.04.2004 г.
на Общинския съвет – Димитровград, е об
разувано адм. дело № 299/2020 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
1.07.2020 г. от 10 ч.
4153
Административният съд – Хасково, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че по постъпила жалба срещу
чл. 17 от Наредба № 2 за опазване на обществения
ред на община Димитровград, приета с Решение
№ 129 от 29.04.2004 г. на Общинския съвет – Ди
митровград, е образувано адм. дело № 243/2020 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 29.07.2020 г. от 10,30 ч.
4154
Районният съд – Враца, V граждански със
тав, съобщава на Людмила Перфентева, родена
на 23.09.1974 г., л.п. № 229546, ЛНЧ 2729401584,
без регистриран постоянен и настоящ адрес в
България – ответница по гр.д. № 264 по описа
за 2020 г. на Районния съд – Враца, че следва в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление да се яви в
канцеларията на гражданското деловодство на
Врачанския районен съд, за да є бъдат връчени
преписи от искова молба вх. № 2030/3.02.2020 г.,
подадена от Пламен Асенов Петров от Враца,
въз основа на която е образувано гр.д. № 264
по описа на съда за 2020 г. с приложенията към
нея и разпореждане от 22.05.2020 г. по чл. 131 от
ГПК. Ако въпреки обнародването ответницата
не се яви в съда в определения срок, съдът ще
є назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4163
Добричкият районен съд призовава в дву
седмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Муаммер Картал, с по
стоянен и настоящ адрес в Република Турция,
неизвестен на ищеца, да се яви в канцеларията
на Добричкия районен съд, гр. деловодство,
гр. Добрич, ул. Константин Стоилов № 7, ет. 2,
стая 210, за да получи препис от исковата молба
и приложенията, подадена срещу него от Станка
Емилова Картал, иск с правно основание чл. 49
от СК, за разглеждането на който е образувано
гр.д. № 941/2020 г. по описа на ДРС, гр. колегия,
двадесети състав. В случай че ответникът не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4171
Районният съд – гр. Исперих, гр. колегия,
ІХ състав, призовават Джанкут Коч с последен
адрес област Разград, гр. Исперих, ул. Иван
Вазов № 9, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 15.07.2020 г. в 10 ч. като ответник по
гр. дело № 6/2020 г., заведено от Назике Б. Коч.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в проти
вен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
4172
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Районният съд – гр. Исперих, гр. колегия, при
зовава Рефие Хюсеинова Сюлейманова с последен
адрес Турция, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 23.07.2020 г. в 9,30 ч. (резервна дата)
като ответница по гр. д. № 224/2020 г., заведено
от Ведат Ш. Алиосман, Борислав Л. Алексиев,
Февзие Х. Феим, Мийрем А. Алиосман, Алтер
Х. Хюсмен, Тамер Х. Хюсмен. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4107
Кубратският районен съд призовава Рахим
Карагьоз, роден на 18.11.1952 г., гражданин на
Кралство Швеция, в двуседмичен срок от обна
родване на обявлението в неофициалния раздел
на „Държавен вестник“ (чл. 48, ал. 1 от ГПК) да
се яви в деловодството на съда за получаване на
преписи от исковата молба, подадена от Ефраим
Ибрямов Юмеров, по гр. дело № 588/2019 г. по
описа на Районния съд – гр. Кубрат, І състав.
Указва на ответника Рахим Карагьоз, в случай че в
двуседмичен срок от обнародването на обявлението
в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ не
се яви в деловодството на съда за получаване на
преписи от исковата молба и приложенията, ще
му бъде назначен особен представител на разноски
на ищеца. Указва на ответника Рахим Карагьоз,
че съгласно чл. 40 от ГПК страната, която живее
или замине за повече от един месец в чужбина, е
длъжна да посочи лице в седалището на съда, на
което да се връчват съобщенията – съдебен адре
сат, ако няма пълномощник по делото в Република
България. Същото задължение имат и законният
представител, попечителят и пълномощникът на
страната. Когато лицата по чл. 40, ал. 1 от ГПК
не посочат съдебен адресат, всички съобщения
се прилагат към делото и се смятат за връчени.
Съгласно чл. 41 от ГПК страната, която отсъства
повече от един месец от адреса, който е съобщи
ла по делото или на който веднъж є е връчено
съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия
си адрес; същото задължение имат и законният
представител, попечителят и пълномощникът
на страната, а според чл. 41, ал. 2 от ГПК при
неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 1 от
ГПК всички съобщения се прилагат към делото
и се смятат за връчени.
4151
Районният съд – Сливница, гр. отделение, V
състав, уведомява Ренета Иванова Шуберт, родена
на 21.12.1944 г., с последен известен адрес – Вар
на, ул. Коста Тюлев № 22, ет. 2, ап. 7, че има
качеството на ответница по гр.д. № 746/2018 г.
на РС – Сливница, образувано по предявен от
Петър Димитров Бояджиев от София, ж.к. Красна
поляна, ул. Уста Генчо, бл. 337Б, вх. Г, ет. 7, ап. 69,
иск с правно основание чл. 33, ал. 2 от ЗС, и є
указва, че в двуседмичен срок от обнародването
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в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловод
ството на Районния съд – Сливница, за връчване
на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4108
Районният съд – Сливница, гр. отделение, V
състав, уведомява Спасена Иванова ТорнеттеОтто, родена на 4.06.1941 г., с последен известен
адрес – София, бул. Цар Борис ІІІ № 137, вх. Б,
ет. 2, ап. 4, че има качеството на ответница
по гр.д. № 746/2018 г. на РС – Сливница, образу
вано по предявен от Петър Димитров Бояджиев
от София, ж.к. Красна поляна, ул. Уста Генчо,
бл. 337Б, вх. Г, ет. 7, ап. 69, иск с правно основание
чл. 33, ал. 2 от ЗС, и є указва, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в деловодството на Районния
съд – Сливница, за връчване на съобщение по
чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложе
нията към нея. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4109
Окръж ни ят съд – К юстенди л, т ърговско
отделение, І състав, въз основа на молба, пода
дена от Светослав И. Бицин с правно основание
чл. 679, ал. 1 ТЗ, и с определение от 29.05.2020 г.
по т.д. № 18/2020 г. призовава кредиторите на
„Дивико“ – ООД, с адрес на управление Кюстен
дил, ул. Демокрация, БЦ България № 38, ет. 3,
ап. 12, за съдебно заседание на 2.07.2020 г. в 14 ч.
в сградата на Окръжния съд – Кюстендил, зала
№ 4, за разглеждане на молбата.
4164

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
37. – Управителят на сдружение „Спортен клуб
„Алфа метал“ – Габрово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
клуба на 17.07.2020 г. в 13 ч. на адрес Габрово,
ул. Стефан Караджа № 3, със следния дневен ред:
1. приемане на нов устав на дружеството; 2. други.
4110
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
СКВТ „Родопа“ – Смолян, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.07.2020 г.
в 17 ч. в сградата на управлението на клуба в
Смолян, ул. Д. Благоев № 22 (спортна зала), при
дневен ред: промяна в устава на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час
по-късно същия ден, на същото място и при
същия дневен ред.
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