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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 152
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за радиото и
телевизията, приет от 44-то Народно събрание
на 22 юли 2020 г.
Издаден в София на 27 юли 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за допълнение на Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от
1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г.,
бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г.,
бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г.,
бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105
и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г.,
бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г.,
бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и
105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17
и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91 от 2013 г.; изм.,
бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96
от 2015 г., бр. 46, 61, 98 и 103 от 2016 г., бр. 8,
63, 75, 92 и 99 от 2017 г., бр. 7, 27, 44, 77, 103
и 106 от 2018 г. и бр. 100 от 2019 г.)
Параграф единствен. В чл. 52 се създава
ал. 5:
„(5) Българската национална телевизия
при условия и по ред, определени в договор,
предоставя на Народното събрание за свободно
и безвъзмездно ползване сигнал за откритите
заседания, които се излъчват в реално време
в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 22 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5383

УКАЗ № 153
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
За кон ът за доп ъ л нен ие на Гра ж да нск и я
процесуален кодекс, приет от 44-то Народно
събрание на 22 юли 2020 г.
Издаден в София на 28 юли 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за допълнение на Гражданския процесуален
кодекс (oбн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50
от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния
съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от
2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение
№ 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47
от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100
от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 5 от 2011 г.; изм., бр. 45, 49
и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53 и
98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 15 и 43 от
2016 г., бр. 8, 13, 63, 86, 96 и 102 от 2017 г., бр. 42
и 65 от 2018 г. и бр. 38, 83, 98 и 100 от 2019 г.)
Параграф единствен. Създава се чл. 100а:
„Съдържание
Чл. 100а. (1) Процесуалните действия не
може да съдържат заплахи, обидни или нецензурни думи или квалификации. В този
случай те се смятат за нередовни.
(2) Алинея 1 не се прилага, когато използваните заплахи, обидни или нецензурни думи
или квалификации се отнасят до обстоятелствата, на които се основава искането.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 22 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5384

РЕШЕНИЕ

за избиране на подуправител на Националния
осигурителен институт
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България във връзка с чл. 37, ал. 1 от
Кодекса за социалното осигуряване
РЕШИ:
Избира Весела Николова КараивановаНачева за подуправител на Националния
осигурителен институт.
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Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 29 юли 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
5525

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 150
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Иван Димитров Терзиев с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за
особено значимите му заслуги в областта на
културата.
Издаден в София на 22 юли 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
5516

УКАЗ № 154
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 7, т. 1
и чл. 8, ал. 4, т. 1 от Закона за Националната
служба за охрана
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам бригаден генерал Красимир
Александров Станчев от длъжността началник
на Националната служба за охрана, считано
от 31 юли 2020 г.
Издаден в София на 28 юли 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
5517

УКАЗ № 155
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 8, ал. 6
от Закона за Националната служба за охрана
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Определям полковник Емил Симеонов
Тонев – заместник-началник на Националната
служба за охрана, да изпълнява правомо
щията на началник на Националната служба
за охрана, считано от 31 юли 2020 г.
Издаден в София на 28 юли 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
5518

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 11
от 23 юли 2020 г.

по конституционно дело № 15 от 2019 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Георги Ангелов,
Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев,
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда
Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов,
Красимир Влахов, при участието на секретарпротоколиста Мариана Малканова разгледа в
закрито заседание на 23 юли 2020 г. конституционно дело № 15/2019 г., докладвано от
съдията Гроздан Илиев.
Производството е с основание по чл. 149,
ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република
България (Конституцията) във фазата за решаване на делото по същество.
Делото е образувано по искане на Министерския съвет на Република България за даване
на задължително тълкуване на чл. 126, ал. 2
от Конституцията по следния тълкувателен
въпрос: „В надзора за законност и методическо
ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния прокурор
по чл. 126, ал. 2 от Конституцията, включват
ли се случаите, когато прокурор извършва
проверки, разследвания и други процесуални
действия по сигнали срещу главния прокурор,
предвид общоприетия правен принцип „никой
не може да съди себе си“ като елемент на
правовата държава.“
Според вносителя съдържанието на чл. 126,
ал. 2 от Конституцията се разбира нееднозначно, като се очертават две противоположни
тези: първата, че разпоредбата следва да се
тълкува в смисъл, че главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо
ръководство върху дейността на всички прокурори, дори когато се извършват разследване
или отделни действия по разследването и
други процесуални действия по сигнали сре-
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щу главния прокурор, както и при проверки
по сигнали срещу него; и противоположната
теза, че в тези случаи главният прокурор не
може да осъществява надзор за законност и
методическо ръководство върху дейността
на проку рора, който извършва проверки,
разследвания и други процесуални действия
по сигнали срещу главния прокурор.
Вносителят на искането поддържа още, че
с оглед на конституционната уредба прокуратурата се явява част от независимата съдебна
власт, а главният прокурор – отделна само
стоятелна част от структурата на прокуратурата. Основната функция на прокуратурата
е да следи за спазване на законността, като
ръководи разследването и упражнява надзор за
законосъобразното му провеждане. Ключово
значение за осъществяване на тази функция
има принципът на независимост на съдебната
власт (чл. 117, ал. 2 от Конституцията). Според вносителя на искането независимостта на
прокурорите и следователите се гарантира от
това, че се подчиняват само на закона при
вземане на своите решения, свободно изграждат своето вътрешно убеждение, несменяеми
са и се ползват от функционален имунитет,
а постановените от тях актове не могат да
се отменят или изменят от законодателната
или изпълнителната власт. Съгласно чл. 126,
ал. 2 от Конституцията главният прокурор
като ръководител на прокуратурата разполага
с правомощието да осъществява надзор за
законност и методическо ръководство върху
дейността на всички прокурори. Във връзка
с това се поддържа, че конституционният
законодател, определяйки правомощието на
главния прокурор с това му съдържание, не
е целял създаване на такава конституционна
уредба, при която в разрез с принципа за
независимост на прокурорите правомощията да се осъществяват и по отношение на
прокурора, който извършва разследване или
отделни действия по разследването и други
процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор, както и проверки по сигнали
срещу него. Затова вносителят на искането
твърди, че в тази част Конституцията следва
да се тълкува, като се съобразяват общоприети
правни принципи, един от които е „nemo judex
in causa sua“ – никой не може да бъде съдия
сам на себе си, който е елемент от установения
в чл. 4, ал. 1 от Конституцията принцип на
правовата държава. Подчертава се, че в тези
случаи монополът на прокуратурата, ръководена от главния прокурор, върху публичните
обвинения не е абсолютен – допустими са
изключения от него с цел предотвратяване
на конфликт на интереси. Затова вносителят
смята, че когато са налице основанията за
търсене на наказателна отговорност на главния
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прокурор, той не може да осъществява методическо ръководство и надзор за законност
по тези преписки и дела.
На 28 януари 2019 г. Конституционният съд
с определение по допустимост е приел да разгледа по същество искането на Министерския
съвет за задължително тълкуване на чл. 126,
ал. 2 от Конституцията с оглед на поставеното
тълкувателно питане. Съдът е конституирал
като заинтересувани институции Народното
събрание, президента на Република България,
министъра на правосъдието, Върховния касационен съд (ВКС), Върховния административен съд (ВАС), главния прокурор, Висшия
съдебен съвет (ВСС), омбудсмана и Висшия
адвокатски съвет (ВАдвС).
Покани да предложат становища по делото
са отправени до следните неправителствени
организации: Съюза на юристите в България,
Съюза на съдиите в България, Асоциацията
на българските административни съдии, Българската съдийска асоциация, Асоциацията на
прокурорите в България, Камарата на следователите в България, Фондация „Български
адвокати за правата на човека“.
Да дадат писмено правно мнение по предмета на делото са поканени: проф. д.ю.н. Васил
Мръчков, проф. д.ю.н. Георги Митов, проф.
д.ю.н. Маргарита Чинова, проф. д-р Веселин
Вучков, проф. д-р Гергана Маринова, проф.
д-р Даниел Вълчев, проф. д-р Добринка Чанкова, проф. д-р Емилия Друмева, проф. д-р
Лазар Груев, проф. д-р Пенчо Пенев, проф.
д-р Пламен Киров, проф. д-р Пламен Панайотов, проф. д-р Снежана Начева, проф. д-р
Янаки Стоилов, доц. д-р Екатерина Салкова,
доц. д-р Наталия Киселова, доц. д-р Христо
Паунов, д-р Ивайло Цонков.
В изпълнение на предоставената им възможност писмени становища и правни мнения
са представили: министърът на правосъдието, Върховният касационен съд, Върховният
административен съд, главният прокурор,
Висшият съдебен съвет, Съюзът на юристите в
България, Асоциацията на прокурорите, Висшият адвокатски съвет, Фондация „Български
адвокати за правата на човека“, проф. д.ю.н.
Васил Мръчков, проф. д-р Добринка Чанкова,
проф. д-р Янаки Стоилов и д-р Ивайло Цонков.
Общото в представените становища и
правни мнения по същество на тълкувателния
въпрос е разбирането, че в случаите, когато
може да бъде ангажирана наказателната отговорност на главния прокурор, разпоредбата
на чл. 126, ал. 2 от Конституцията трябва да
се тълкува в неразривна връзка с конституционните принципи на правовата държава,
респ. с принципа никой не може да бъде съдия
сам на себе си и принципите на независимост
на органите на съдебната власт при вземане
на решенията и равенство на гражданите
пред закона, което води до извода, че в тези
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случаи той не следва да осъществява надзор
за законност по тези преписки и дела, за да
се гарантира безпристрастно провеждане на
разследванията срещу него.
Наред с посочената общност в разбирането по поставения тълкувателен въпрос в
становищата на ВКС, ВАдвС и Фондация
„Български адвокати за правата на човека“
се изразява виждане, че само решението на
Конституционния съд (съда) за тълкуване на
чл. 126, ал. 2 от Конституцията в поддържания
от вносителя смисъл не гарантира ефикасно и
обективно разследване по делата и преписките, образувани срещу главния прокурор. Във
връзка с това се подчертава необходимостта
от конституционни и законодателни промени,
чрез които да се предвиди разследването по
преписки и дела срещу главния прокурор, по
които той е проверявано/разследвано лице, да
се извършва от орган извън структурата на
прокуратурата. Отбелязва се и непълнотата
на поставения тълкувателен въпрос, който не
обхваща всички възможни хипотези на ограничителното прилагане на чл. 126, ал. 2 от
Конституцията, при които е налице конфликт
на интереси с участието на главния прокурор,
и предопределя фрагментарен подход при
тълкуването.
Фондация „Български адвокати за правата на човека“ поддържа и тезата, че според
чл. 126, ал. 2 от Конституцията главният
прокурор осъществява надзор за законност
и методическо ръководство върху дейността
на всички прокурори, включително и тези,
които евентуално биха извършвали проверки,
разследвания и други процесуални действия
по сигнали срещу главния прокурор. Това
тълкуване на конституционната разпоредба
не може да бъде преодоляно с позоваване на
принципа никой не може да бъде съдия сам
на себе си, който исторически е формулиран
във връзка със съдопроизводството. Според
тази заинтересувана страна за разрешаването
на проблема са необходими конституционни
промени, обсъждането на които излиза извън
обхвата на отправеното тълкувателно питане.
Висшият адвокатски съвет изразява позиция за недопустимост на искането. Поддържа,
че без да допуска изключения, разпоредбата на
чл. 126, ал. 2 от Конституцията оправомощава
главния прокурор да осъществява надзор за
законност и методическо ръководство върху
всички прокурори, поради което Конституционният съд не може чрез поправително
тълкуване, основано на съпоставка с други
разпоредби, да разкрива хипотези, които да
изключват даденото предписание. Това според
ВАдвС би било дописване на Конституцията
и съдът от тълкувател би се превърнал в
позитивен законодател, каквато възможност
не се допуска от Основния закон.
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Проф. д-р Добринка Чанкова застъпва
тезата, че ако е налице действителна воля
за преодоляване на „недосегаемостта“ на
главния прокурор, то това би следвало да се
осъществи от реално независима фигура или
орган извън прокуратурата.
Конс т и т у ц ионни я т съд, след кат о взе
предвид доводите и съображенията, развити в
искането, в становищата и в правните мнения,
представени по делото, за да се произнесе,
съобрази следното:
По допустимостта на искането:
Предмет на настоящото искане е конституционната разпоредба на чл. 126, ал. 2 от
Конституцията, чието нормативно съдържание се възприема по различен начин, видно
и от изложените по-горе становища и правни
мнения. Налице е правен интерес от тълкуване на посочената конституционна разпоредба – да се установи единно разбиране по
въпроса дали в обхвата на правомощията на
главния прокурор при упражняване на надзор за законност и методическо ръководство
попада и дейността на този прокурор, който
ръководи разследването по наказателни дела
и преписки за извършени от главния прокурор
престъпления.
Конституционният съд е приел, че даването
на задължително тълкуване по направеното
тълкувателно питане е от значение, за да бъде
изяснен съществен за законодателния орган
и за останалите органи на държавна власт
конституционен въпрос.
А нгажирането на тълкувателната компетентност на съда е необходимо и предвид
превантивната функция на тълкуването, при
която чрез изясняване на точния смисъл на
конституционните разпоредби се осигурява
изграждането на съобразена с Основния закон
система на нормативните актове, а санкционните правомощия на Конституционния съд
се упражняват в баланс с воденето на конституционен диалог (в този смисъл и Решение
№ 8 от 1.09.2005 г. по к. д. № 7 от 2005 г.;
Определение по допустимост от 8.10.2019 г.
по к. д. № 11 от 2019 г.).
Определението на Конституционния съд по
тълкувателното искане по к. д. № 10 от 2005 г.
не се явява процесуална пречка по смисъла на
чл. 21, ал. 5 от Закона за Конституционен съд
за произнасяне по същество на настоящото
искане за задължително тълкуване на чл. 126,
ал. 2 от Конституцията, защото са различни
тълкувателните въпроси, поставени във всяко
от тях. Конституционният съд е имал повод
да се произнесе, че няма повторяемост на
питанията и в случаите, когато се иска нееднократно разкриване на смисъла на конституционната разпоредба от друг различен ъгъл,
от друга гледна точка или в друг контекст (в
този смисъл Решение № 8 от 2005 г. по к. д.
№ 7 от 2005 г.).
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По изложените съображения Конституционният съд намира, че приведените доводи
на част от заинтересуваните институции за
недопустимост на искането са неубедителни.
По съществото на искането:
Конституционната уредба на структурата и
правомощията на съдебната власт, като цяло
и на прокуратурата като нейна самостоятелна
част, представлява комплекс от допълващи
се и взаимно обвързани констит у ционни
разпоредби, които следва да бъдат тълкувани, като се държи сметка за конституционно
установените в Основния закон принципи на
правовата държава (чл. 4), независимост на
съдебната власт (чл. 117, ал. 2), равенство на
гражданите пред закона (чл. 6) и правото на
защита (чл. 56).
Действащата Конституция определя българската държава като правова. В основата
на правовата държава стоят конституционализмът и законността. Правовата държава
означава упражняване на държавната власт
на основата на Конституцията и в рамките
на законите. „Правилото на чл. 4, ал. 1 от
Конституцията е основно начало на конституционния ред, основата на правното регулиране на всички обществени отношения“, като
понятието за „правовата държава“ включва
„правила за упражняването на властта“ и
„изискването за ясно и точно определяне на
органите, техните функции и взаимоотношения“ (в този смисъл Решение № 17 от 1997 г. по
к. д. № 10 от 1997 г., Решение № 5 от 2002 г. по
к. д. № 5 от 2002 г., Решение № 1 от 2005 г. по
к. д. № 8 от 2004 г., Решение № 13 от 2010 г. по
к. д. № 12 от 2010 г., Решение № 8 от 2012 г.
по к. д. № 16 от 2011 г., Решение № 4 от 2014 г.
по к. д. № 12 от 2013 г.).
Съгласно чл. 8 от Конституцията държавната власт се разделя на законодателна,
изпълнителна и съдебна. В Тълкувателно решение № 3 от 2003 г. по к. д. № 22 от 2002 г.
Конституционният съд подчертава значението
на съдебната власт, като отбелязва, че „управлението на парламентарната държава със
създадените от нея закони би било безсмислено, ако липсва съдебна система, осигуряваща
точното им и еднакво прилагане“.
В структурата на съдебната власт на ВКС
и ВАС е възложено да осъществяват върховен
съдебен надзор за точно и еднакво прилагане
на законите от всички съдилища (чл. 124 и
125 от Конституцията).
Съгласно разпоредбата на чл. 127 от Конституцията прокуратурата е учредена като
самостоятелен и специализиран конституционен орган, натоварен със задачата да следи
за спазване на законността.
Многопластовото съдържание, което разкрива принципът на правовата държава, обхваща и изискването, че тези, които ще следят за
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спазване на законността, при упражняване на
техните правомощия сами трябва да спазват
законността. По отношение на дейността на
прокуратурата гаранция за съблюдаване на
изискването за законност е конституционната уредба (чл. 126, ал. 2), която възлагайки
правомощието за упражняване на надзор за
законност и методическо ръководство върху
дейността на всички прокурори, придава на
главния прокурор статус на самостоятелен
и едноличен конституционен орган (в този
смисъл и Решение № 8 от 2005 г. по к. д. № 7
от 2005 г.). Възприемайки този подход, конституционният законодател съсредоточава и
персонализира в лицето на главния прокурор
крайната отговорност за законосъобразното
упражняване от прокурорите на правомощията по чл. 127, т. 1 – 6 от Конституцията.
Създава и допълнителна гаранция за точно и
еднакво прилагане на законите (материални
и процесуални) в рамките на прокуратурата.
Тълкуването в правото има за задача да
установи по ясен и безспорен начин смисъла
на едно неясно правило за поведение. То бива
определяно като дейност по установяване
съдържанието на правния акт, на отделното
правно предписание, на неговия смисъл.
Езиковото тълкуване на правната разпоредба е не само необходима първа стъпка
за изясняване на съдържанието на правните
норми, но предопределя и систематичното
тълкуване на визираната разпоредба, за да
се установи съдържанието на правилото за
поведение с оглед ролята на тази правна норма в рамките на дадения институт. Семантичното съдържание на понятието „надзор“
е надзираване, наглеждане, грижа за нещо,
наблюдение над някого или нещо и то е взето
предвид от конституционния законодател при
определяне на правната характеристика на
надзора за законност.
Следвайки граматическото тълкуване на
чл. 126, ал. 2 от Конституцията, съдът приема,
че надзорът за законност, осъществяван от
главния прокурор на основание чл. 126, ал. 2
от Конституцията, има за обект дейността
на прокурорите, упражнява се в рамките на
прокуратурата, има за предмет дейността на
органи, които са му йерархически подчинени
и на които е административен ръководител. В
съответствие с конституционното възлагане
(чл. 133) конституционните правомощия на
главния прокурор са уредени на законово
ниво – чл. 136, ал. 5 от действащия Закон за
съдебната власт, който предвижда, че главният
прокурор осъществява надзор за законност и
методическо ръководство върху дейността на
всички прокурори и следователи за точно и
еднакво прилагане на законите и защита на
законните права и интереси на гражданите,
юридическите лица и държавата, подробно
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доразвити в чл. 138 от същият закон. Наказателнопроцесуалният кодекс (НПК) също
урежда основното правомощие на главния
прокурор по чл. 126, ал. 2 от Конституцията
и неговото проявление като конкретни процесуални правомощия в отделните стадии от
развитието на наказателния процес – чл. 46,
ал. 5, чл. 195, ал. 5, чл. 213, чл. 243, ал. 10, изр.
последно, чл. 420, ал. 1 във връзка с чл. 422,
ал. 1, т. 4 – 6 НПК. Следва да се отбележи,
че конституционните функции и правомощия
на главния прокурор са подробно уредени в
действащите устройствени и процесуални закони, защото упражняваният от него надзор
за законност може да бъде реално осъществен
само в рамките и доколкото са предвидени
конкретно възложени законови правомощия.
Основната функция на прокуратурата – да
следи за спазване на законността – е закрепена в разпоредбата на чл. 127 от Конституцията. Тя се осъществява чрез посочените в
същата разпоредба способи, които очертават
конституционните граници на дейността на
прокуратурата (в този смисъл и е Решение
№ 8 от 2005 г. по к. д. № 7 от 2005 г.).
Систематичното т ълку ване на чл. 126,
ал. 2 във връзка с чл. 127 от Конституцията
налага извода, че правомощията на главния
прокурор по ал. 2 на чл. 126 са относими
към осъществяването на основната задача на
прокуратурата чрез способите по чл. 127 от
Конституцията, т. е. само към онази дейност
на прокурорите, чрез която се реализира
пряко основната функция на прокуратурата
като подсистема на съдебната власт. Към
посоченото трябва да се добави и изискването осъществяването на правомощията на
главния прокурор по чл. 126, ал. 2 от Конституцията да е съобразено и с функционалната
независимост, предоставена на прокурорите
съгласно чл. 117, ал. 2 от Основния закон, по
силата на която в тяхната дейност те се подчиняват само на закона. Този конституционен
императив означава, че когато прокурорите
осъществяват дейност от посочените в чл. 127
от Конституцията, надзорът за законност,
упражняван от главния прокурор, е само за
правилното приложение на материалния и
процесуалния закон при решаване на въпросите по конкретно наказателно производство.
Извън обх вата на на дзора за законност,
осъществяван от главния прокурор, остава
онази страна на прокурорската дейност по
чл. 127 от Конституцията, която се основава
единствено на свободно формиране на вътрешното убеждение на прокурора, изградено на
основата на преценка на достоверността на
законосъобразно допуснати, събрани и проверени доказателствени материали, въз основа
на която прави фактическите си констатации
и изводи по въпросите, включени в предмета
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на доказване. В наказателното производство
това са основните въпроси относно това има
ли извършено престъпно деяние и дали то е
извършено от обвиняемия.
Когато при постановяване на акта прокурорът е нарушил правила с неюридически характер (правила на логиката, опитни
правила, правила на експеримента и др.), е
налице необоснованост, водеща до неправилност на прокурорския акт. Тези пороци
на прокурорския акт са също нетърпими и
тяхното отстраняване подлежи на инстанционен и служебен контрол, субект на който
е и главният прокурор в качеството си на
висшестоящ прокурор, но не са обект само на
надзора за законност по смисъла на чл. 126,
ал. 2 от Конституцията.
Изложеното налага извода, че изразът
„надзор за законност“ по чл. 126, ал. 2 от
Констит у ци ята изразява същност та му и
служи като ограничител на правомощието на
главния прокурор по отношение на прокурорската дейност по чл. 127 от Конституцията,
подчертавайки по този начин значимостта на
функционалната независимост на прокурорите.
Конституцията не съдържа изрична уредба
на ограниченията по отношение на методите за
установяване (напр. изискване на информация,
лични проверки или възлагане на проверки) и
средствата за отстраняване на закононарушенията (напр. отмяна на прокурорски актове,
лично извършване на съответните правни
действия и постановяване на съответните
актове), допускани при прокурорската дейност
по чл. 127 от Конституцията, които могат да
бъдат използвани от главния прокурор. При
това положение рамките на осъществяване
на надзора за законност (по отношение на
методите и средствата) се определят, като
се изхожда от изискванията на принципа на
правовата държава. Само за отделни случаи
с оглед на тяхната значимост на законово
ниво са уредени изрични ограничения, като
недопустимост главният прокурор да отмени
или измени прокурорски актове, които са
били предмет на съдебен контрол (чл. 139,
ал. 2 ЗСВ); отмяната от главния прокурор на
постановление за прекратяване на наказателно
производство след изтичане на определен срок
е ограничена само до „изключителни случаи“
(чл. 243, ал. 10, изр. трето НПК).
Както надзорът за законност, така и методическото ръководство, което главният
прокурор осъществява върху дейността на
всички прокурори (чл. 126, ал. 2 от Конституцията), има предназначението да осигурява
точното и еднакво прилагане на законите от
всички прокурори във връзка с постигането
на общата, конституционно закрепена цел
на дейността на съдебната власт – защита на
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правата и законните интереси на гражданите,
юридическите лица и държавата (чл. 117 от
Основния закон).
Методическото ръководство като вид ръководство се характеризира с най-нисък властови
интензитет, защото за разлика от надзора за
законност, чиято цел е да се установят или
отстранят конкретни закононарушения при
конкретни прокурорски действия и актове,
то съдържа общозадъл ж ителни у казани я
към прокурорите за подходите и правилата,
способите и действията, чрез използването на
които се гарантира ефективно и качествено
изпълнение на основната задача на прокуратурата – да следи за спазване на законността,
като упражнява правомощията по чл. 127,
т. 1 – 6 от Конституцията. Методическото
ръководство по естеството си не е в състояние да въздейства върху конкретен прокурор
така, както надзорът за законност, защото не
съдържа индивидуализирани разпореждания
по конкретен случай, а общи правила по
осъществяването на прокурорската дейност,
които имат трайно, нееднократно действие.
По предмет и обхват методическите указания могат да са много различни, но се
характеризират с общи белези: отнасят се за
неограничен кръг от случаи; задължителни
са за всички прокурори; имат трайно, нееднократно действие и нямат за предмет конкретно
производство, конкретен прокурор, конкретен
акт или конкретно прокурорско действие. За
всички методически указания, издадени от
главния прокурор в изпълнение на правомощието му по чл. 126, ал. 2 от Конституцията,
независимо от техния предмет и характер,
важи изискването за спазване на принципа на
правовата държава – да са в пълно съответствие с Конституцията и действащите закони.
По отношение на дейността на прокурорите
извън рамките на чл. 127 от Конституцията
главният прокурор има правомощията на
ръководство и контрол като административен ръководител, но Конституционният съд
приема, че тази дейност не следва да се обсъжда по настоящото дело, доколко е извън
предмета на тълкувателното питане относно
чл. 126 от Конституцията.
Според Конституционния съд отговорът
на поставения в искането конкретен тълкувателен въпрос не може да бъде даден, ако
тълкувателната дейност на съда се ограничи
само до граматическото тълкуване на разпоредбата на чл. 126, ал. 2 от Конституцията.
Граматическото тълкуване позволява да се
направи изводът, че правомощията на главния
прокурор по визираната конституционна разпоредба са относими само към дейността на
прокурорите, уредена на конституционно ниво
в чл. 127 от Конституцията. Една конституционна разпоредба обаче не може да се тъл-
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кува изолирано. Конституцията представлява
единство от правни конструкции и принципи,
поради което тълкувателната дейност трябва
да обхване и всяка друга конституционна
разпоредба, имаща отношение към въпроса, чийто отговор се търси по тълкувателен
път. Това налага разпоредбата на чл. 126, ал. 2
от Конституцията да се тълкува систематично
и в контекста на основните конституционни
принципи, сред които с особено значение е
принципът на правовата държава. С оглед на
изискванията, които поставя този принцип
пред държавните органи, включително главния
прокурор, за изходно положение следва да се
приеме, че упражняването на възложеното им
от конституционния законодател правомощие
не може да води до отричане по същество
на самото правомощие. Това означава, че
надзорът за законност или методическото
ръководство, осъществявани от главния прокурор, не трябва да бъдат противоконституционни, т. е. да накърняват конституционни
принципи и права. Конституцията не допуска
изключения от изискването за съблюдаването
на принципа на правовата държава. Спазването му обхваща и случаите, при които
осъществяването на прокурорската дейност
по чл. 127 от Конституцията е свързано със
засягане на личните права и законни интереси на главния прокурор. В тази хипотеза
упражняването на конституционните правомощия по чл. 126, ал. 2 от Конституцията от
главния прокурор би довело до накърняване
на основни конституционни принципи и ценности. Да се приеме противното означава,
че главният прокурор като гражданин ще се
окаже овластен от Конституцията да влияе
пряко, осъществявайки надзор за законност,
или косвено – чрез методическо ръководство,
върху конкретната прокурорска дейност, от
която зависят негови лични права и законните
му интереси. По този начин общественото
положение на главния прокурор с оглед на
властовата му позиция би се превърнало
в основание за привилегии, с каквито не
разполагат останалите граждани, което е в
противоречие с принципа за равенството на
гражданите пред закона (чл. 6, ал. 2 от Конституцията). Конституционно недопустимо
е правомощия, дадени на главния прокурор
за защита на обществения интерес, да се използват в негов собствен интерес.
Такова би било положението и в случаите,
когато главният прокурор се окаже съпричастен към извършване на престъпление.
Държавата има конституционно установеното
задължение да осигури ефективно разследване
и наказателно преследване на лицата, които
са извършили престъпление без оглед на заеманата длъжност. Съгласно чл. 127, ал. 1 от
Конституцията органът, на който е възложена
тази задача, е прокуратурата. В тези случаи,
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ако главният прокурор използва правомощията си по надзор за законност и методическо
ръководство, за да влияе върху прокуратурата
(разследващите/наблюдаващите прокурори) в
хода на наказателното производство, нарушени ще се окажат процесуалните правила, а
оттук и материалните права няма да получат
надлежната конституционна защита.
Конституцията по своята същност и предназначение ограничава властта, определяйки
изрично или имплицитно границите, в които
тя следва да се упражнява от държавните
органи. Затова Конституционният съд смята,
че учредителната власт, установявайки правомощията на главния прокурор, не е целяла
създаването му като държавен орган с правомощия, които обхващат цялата дейност на
всеки един прокурор, в случаите, когато извършва предварителни проверки, действия по
разследване и други наказателнопроцесуални
действия във връзка със сигнали, включващи
всякакви източници на данни, срещу главния
прокурор. През време на извършването на
проверката или провеждането на разследването по сигнал срещу главния прокурор той
запазва конституционното си положение на
главен прокурор, но придобива и ново правно
положение на проверявано по сигнала или
разследвано лице. Негово задължение е на
общо основание да понесе последиците от
разследването или проверката през времето,
докато те продължават, включително и ограничението в упражняване на правомощията
му по чл. 126, ал. 2 от Конституцията. Посоченото изискване произтича от правилото
никой не може да бъде съдия сам на себе си,
което е елемент от принципа на правовата
държава. Позоваването на този класически
правен принцип се съдържа и в практиката
на Конституционния съд (в този смисъл и Решение № 1 от 2010 г. по к. д. № 14 от 2009 г.).
Макар да не е изрично закрепен в Конституцията като юриспруденциален принцип, той
представлява разумното ограничение, което
изключва намесата при предполаганата лична
заинтересуваност на главния прокурор в случаите, когато прокурор извършва проверки,
разследвания и други процесуални действия
по сигнали срещу него. Смисълът на това
правило е осигуряване на безпристрастност
при упражняване на правомощията по правораздаване като вид властнически правомощия,
поради което се явява иманентен белег на
справедливостта, прокламирана в преамбюла
на Конституцията и характеризирана като
„висша ценност и регулатор на обществото“
(в този смисъл и Решение № 5 от 2019 г. по
к. д. № 12 от 2018 г.). Правилото никой не
може да бъде съдия сам на себе си се явява
и неотменим принцип на всеки справедлив
процес, дължим от държавата.
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Принципът никой не може да бъде съдия
сам на себе си е измерение/конкретизация и на
общия принцип за независимост на съдебната
власт. В случая функционалната независимост
на всеки прокурор като орган на съдебната
власт означава, че когато му е възложено
извършване на проверки, разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу
главния прокурор, дължи подчинение само на
закона. Всяка друга зависимост, включително
и от главния прокурор по отношение на правомощията му по чл. 126, ал. 2, е изключена.
Принципът никой не може да бъде съдия
сам на себе си е проведен последователно
в законодателството. Негово проявление са
основанията за отвод, предвидени в процесуалните закони. За целите на наказателното
производство в чл. 47 НПК са уредени основанията за отводи, които несъмнено обхващат
и случаите на заинтересуваност на главния
прокурор, когато по сигнали срещу него се
извършват проверки, разследвания и други
процесуални действия. Тогава поради ограничението да участва „в своя случай“ не може
като прокурор да упражнява правомощията
си в конкретното производство или проверка. Обсъжданият принцип – никой не може
да бъде съдия сам на себе си, има своята
законова уредба и в случаите на предотвратяването, установяването и противодействието
на конфликта на интереси. Когато са налице
обстоятелства, сочещи конфликт на интереси,
каквато хипотеза визира и тълкувателното
питане, няма легитимиращо основание главният прокурор да упражнява правомощията
си в съответствие с Конституцията и закона.
В тези случаи, ако главният прокурор дава
указания на решаващия проку рор, който
извършва проверката, разследването или
каквото и да е процесуално действие срещу
главния прокурор, в зависимост от използваните методи и средства това може да доведе
до ангажиране на съответната отговорност на
главния прокурор. В разглежданата хипотеза
е възможно ангажиране на отговорността
и на решаващия/наблюдаващия прокурор,
ако изпълни дадените му в нарушение на
общия правен принцип указания. Вярно е,
че единствено прокуратурата на Република
България, ръководена от главния прокурор,
в предвидените от закона случаи привлича
към отговорност лицата, които са извършили престъпления, поддържа обвинението по
наказателни дела и това конституционно
правомощие на прокуратурата не може да се
изземва или ограничава от други органи (в
този смисъл и Решение № 1 от 1999 г. по к. д.
№ 34 от 1998 г. и Решение № 13 от 2002 г. по
к. д. № 17 от 2002 г.). С оглед на изложеното
по-горе Конституционният съд приема, че в
разглеждания случай този монопол върху публичните обвинения не е абсолютен. За да се
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предотврати поставянето в риск на устоите на
правовата държава в случаите на конфликт на
интереси или основания за отвод на главния
прокурор, извън сферата на правомощията
му, по отношение упражняването на надзор
за законност и методическо ръководство,
трябва да остане дейността на прокурора,
който извършва проверки, разследвания и
други процесуални действия по сигнали срещу
главния прокурор. Съдът намира, че в този
смисъл следва да бъде даден и отговорът по
поставения от Министерския съвет въпрос
относно тълкуването на чл. 126, ал. 2 от
Конституцията.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията
Конституционният съд
РЕШИ:
Надзорът за законност и методическото
ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния прокурор по
смисъла на чл. 126, ал. 2 от Конституцията, не
включват случаите, когато прокурор извършва
проверки, разследвания и други процесуални
действия по сигнали срещу главния прокурор.
Председател:
Борис Велчев

СТАНОВИЩЕ

на съдията Георги Ангелов
по конституционно дело № 15 от 2019 г.
Съгласявайки се с диспозитива и с част от
мотивите на решението, които в цялост няма
да анализирам, като само ще отбележа, че не
навсякъде издържат критичен анализ, струва
ми се важно да отбележа следното:
Разрешеният въпрос е частен случай и
резултат от напрежението, което възниква
при зададената с Конституцията структура
на функционалния (върху упражняването на
правомощията му) надзор над прокурора.
Проблемът е най-видим при съпоставянето на
чл. 126, ал. 2 и чл. 117 , ал. 2 от Конституцията,
но обхватът му е по-широк. Причина за него
е конституционното съчетаване на еднолично
централизирана прокуратура с вътрешноинституционален контрол от затворен тип.
1. Според чл. 126, ал. 2 от Конституцията
главният прокурор осъществява надзор за
законност върху дейността на всички прокурори. Конституционното понятие за дейност
включва всички правни действия на всички
прокурори. Те могат да са извършени както
с действие (комисивни), така и с бездействие
(омисивни), защото нормата не изключва нито
един от двата вида. Надзорът е вътрешен за
системата на прокуратурата, възходящо йерархичен и централизиран. По тази причина
той не обхваща самия главен прокурор.
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Тази система наподобява вътрешноинституционалния контрол, типичен за изпълнителната власт (вж. напр. чл. 107 от Конституцията), но без неговия съществен завършек и
коректив – там контролът в последна сметка е
външен за системата, защото се осъществява
от съда (чл. 120 от Конституцията). Сам по
себе си вътрешноинституционалният контрол
не е независим.
Настоящото решение снема функционалния
надзор на главния прокурор над прокурора,
който го разследва, за времето, през което
го разследва.
2. Съгласно чл. 117, ал. 2 от Конституцията
съдебната власт, в която е включена и прокуратурата, е независима. При осъществяване на
своите функции прокурорите се подчиняват
само на закона. Връзката е двустранна – подчинеността им само на закона се гарантира
чрез тяхната независимост, която пък означава
неподчинеността им на нищо друго извън
закона, т. е. на всички и всякакви други,
включително и лични, обстоятелства, които
биха могли да породят съмнение в безпристрастното му прилагане. Това е всъщност
принципът, стоящ зад римското правило nemo
judex in causa sua.
В процесуалното (в широкия смисъл на
понятието) законодателство този принцип
се прилага чрез института на отводите. Като
съществуващи обстоятелствата не могат да
се отстранят, затова от процеса се отстранява техният носител. Отстраняването му е
не само в частен, но преди всичко в общия
интерес от доверие в съдебната (в случая)
власт чрез гарантиране на упражняването є
единствено и само за целта по чл. 117, ал. 1
от Конституцията, за която тя е създадена,
предоставена и предназначена.
3. Системата на прокуратурата по чл. 126,
ал. 2 от Конституцията е пирамидално йерархична, като главният прокурор е на нейния
връх. Временното сваляне на вътрешноинституционалния надзор над прокурора, който
разследва главния прокурор, премахва само
една част от проблема – контрола, но само
контрола от този вид, на разследвания над
разследващия.
Разследващи ят прок у рор обаче остава
административно подчинен на главния прокурор. Кариерното му развитие, така както
и на всички останали прокурори, пряко или
косвено зависи и от главния прокурор (напр.
брой отменени актове – атестация – оценка – гласуване във Висшия съдебен съвет; командироване и пр.). Разследването неизбежно
рефлектира в прокурорската общност (т. нар.
институционална култура). Примерите могат
да бъдат продължавани. Казано общо: освен с
функционалния си надзор главният прокурор
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разполага и с много други формални и неформални механизми за власт над разследващия
го прокурор.
Във всички тези случаи безпристрастното прилагане на закона е под съмнение по
дефиниция. За всеки прокурор с достатъчно
основание може да се постави въпросът за
отвод поради лична заинтересованост или
институционална солидарност.
4. По тази причина ефектът от настоящото решение за създаването на юридически и
оттам на демократичен контрол над конституционната фигура на главния прокурор не
е голям. При действащата Конституция то е
стъпка в правилна посока, но е само палиатив. Възможността за промяна е в ръцете
на суверена – чл. 1, ал. 2 от Конституцията.
Както винаги.
Конституционен съдия:
Георги Ангелов
5496

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163
ОТ 27 ЮЛИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 44, 51 и 93 от 2001 г., бр. 5 от
2002 г., бр. 50, 80 и 86 от 2004 г., бр. 43, 55 и 78 от
2005 г., бр. 14 от 2006 г., бр. 3, 20 и 70 от 2008 г.,
бр. 29, 43, 79 и 93 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г.,
бр. 13, 62 и 82 от 2013 г., бр. 36, 40, 56 и 94 от
2015 г., бр. 45, 51 и 68 от 2017 г. и бр. 23, 49
и 76 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 7:
„7. при промяна на местоназначението по
време на дългосрочната командировка.“
2. В ал. 4, изречение първо думите „ал. 1,
т. 1 – 3, 5 и 6“ се заменят с „ал. 1, т. 1 – 3,
5 – 7“.
§ 2. В чл. 30 ал. 4 се изменя така:
„(4) В случай че приемащата държава, международната организация или международната
инициатива осигурява на командированите
лица командировъчни пари, общият размер
на командировъчните им пари по ал. 2 се
намалява с размера на осигурените средства.“
§ 3. Създават се чл. 30а, 30б и 30в:
„Чл. 30а. (1) При наемане на необзаведено
жилище в приемащата държава размерът на
максимално допустимия наем се определя
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съгласно приложение № 3 към чл. 22, ал. 1,
таблицата към т. 4, колона 5 „наша мебелировка“.
(2) При наемане на необзаведено жилище
на командирования се изплащат еднократно
за срока на дългосрочната командировка
финансови средства в двукратния размер на
командировъчните пари за 30 календарни дни
за приемащата държава.
Чл. 30б. В случай че приемащата държава,
меж дународната организация или меж дународната инициатива поема частично или
изцяло средствата за наем на жилище и/или
за неговото обзавеждане на командированите лица, размерът на средствата за наем по
чл. 22 се намалява с размера на осигурените
средства.
Чл. 30в. В случай че приемащата държава,
меж дународната организация или меж дународната инициатива поема частично или
изцяло пътните разходи на командированите
лица, размерът на средствата за пътни разходи
по чл. 19 се намалява с размера на осигурените средства.“
§ 4. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Редът и начинът за изплащане, отчитане и контрол на финансовите средства по
ал. 1, както и длъжностните лица, които назначават комисията по чл. 22, ал. 2, одобряват
договорите по чл. 22, ал. 3 и/или разрешават
плащането по чл. 30а, ал. 2, се определят с
акт на министъра на отбраната.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. (1) Командированите военнослужещи
и цивилни служители към датата на влизане
в сила на това постановление, чийто срок на
командировка изтича до 31 декември 2020 г.,
могат да получат финансови средства в размер
50 на сто от определения по чл. 30а, ал. 2,
а тези, чийто срок на командировка изтича
след 31 декември 2020 г. – пълния размер на
финансовите средства по чл. 30а, ал. 2.
(2) На командированите военнослужещи и
цивилни служители се изплащат финансовите
средства по ал. 1, в случай че в едномесечен срок от датата на издаване на акта по
чл. 34, ал. 2 представят пред комисията по
чл. 22, ал. 2 изискуемите документи съгласно
същия.
§ 6. Постановлението влиза в сила в деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5495
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РЕШЕНИЕ № 519
ОТ 24 ЮЛИ 2020 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
Закона за подземните богатства – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолинова суровина и кварцов пясък в
каолиновата суровина, от находище „БЛЯН“,
участък „VII“, участък „І“, участък „III“ и
участък „IV и V“, разположено в землищата на
гр. Ветово и с. Кривня, община Ветово, област
Русе, на „ВАТИЯ КВАРЦ“ – АД, гр. София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства (ЗПБ) и мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗПБ – неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – каолинова суровина и кварцов пясък в каолиновата
су ровина, представл яващи изк лючителна
държавна собственост, от находище „БЛЯН“,
участък „VII“, участък „І“, участък „III“ и
участък „IV и V“, разположено в землищата
на гр. Ветово и с. Кривня, община Ветово,
област Русе, описано в Акт за изключителна
държавна собственост № 1699 от 9.04.2020 г.,
утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството, която се извършва
със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
4847,4 дка, която е индивидуализирана с коор
динатите на точки от № 1 до № 34 в Коор
динатна система „1970 г.“ и в Координатна
система „БГС 2005“, тип на координатите:
кадастрални, съгласно приложението. В тези
граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „БЛЯН“, участък
„VII“, участък „І“, участък „III“ и участък „IV
и V“, както следва:
2.1.1. участък „VІI“ с площ 118,2 дка, индивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 103 по външния контур на запасите
в Координатна система „1970 г.“, съгласно специализирана карта и координатен регистър,
неразделна част от концесионния договор;
2.1.2. участък „І“ с площ 379,9 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1
до № 190 по външния контур на запасите в
Координатна система „1970 г.“, съгласно специализирана карта и координатен регистър,
неразделна част от концесионния договор;
2.1.3. участък „III“ с площ 225,1 дка, индивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 167 по външния контур на запасите
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в Координатна система „1970 г.“, съгласно
специализирана карта и координатен регистър,
неразделна част от концесионния договор;
2.1.4. участък „IV и V“ с площ 144,4 дка,
индивидуализирана с координатите на точки
от № 1 до № 205 по външния контур на запасите в Координатна система „1970 г.“, съгласно
специализирана карта и координатен регистър,
неразделна част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „ВАТИЯ КВАРЦ“ – АД, гр. София – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 558
от 13.11.2019 г., издадено от министъра на
енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след съгласуване и/или
одобрение от министъра на енергетиката на
проектите и плановете по т. 7.2.3, изготвени
въз основа на мерките и условията в Решение
№ РУ-3-3/2019 г. по оценка на въздействието
върху околната среда (ОВОС) и на Решение
№ 1/20.09.2019 г. за поправка на очевидна
фактическа техническа грешка на директора на Регионалната инспекция по околната
среда и водите (РИОСВ) – Русе. Решенията
са приложение – неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изиск
вания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура от републиканската пътна
мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите,
подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Наредбата за
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условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, приета с
Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.), и да не предизвиква нарушаване на здравните изисквания
за обектите с обществено предназначение по
§ 1, т. 9 от допълнителната разпоредба на
Закона за здравето;
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточници и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и съоръжения
за минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди,
и да спазва мерките за подобряване състоянието на водите и забраните и ограниченията
в действащия План за управление на речните
басейни (ПУРБ) за Дунавския район;
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се
изискват задължителни подобрения в находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придобил съответни права и след приключване
на необходимите процедури за промяна на
предназначението є при условията и по реда
на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между миннодобивния
обект и местните и/или републиканските
пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – каолинова суровина и кварцов
пясък в каолиновата суровина, в границите
на находището по т. 1;
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7.1.2. право на собственост върху добитите за
срока на концесията подземни богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – каолинова суровина и кварцов
пясък в каолиновата суровина;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „БЛЯН“, участък „VII“, участък „І“,
участък „III“ и участък „IV и V“, складиране,
преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрени проекти и планове, които се изискват
с това решение и по концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и
факторите на околната среда при условията на
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление
на минните отпадъци, одобрен от министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или одобрение на министъра
на енергетиката, а при необходимост – и на

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект (ЦРП) за
добив и първична преработка на подземните
богатства, разработен в съответствие с мерките и условията в Решение № РУ 3-3/2019 г.
по ОВОС и на Решение № 1/20.09.2019 г. за
поправка на очевидна фактическа техническа
грешка на директора на РИОСВ – Русе, като
след съгласуването му цялостният работен
проект става неразделна част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и/или допълнения на
цялостния работен проект за добив и първична преработка при възникнала необходимост от това; в тези случаи концесионерът
уведомява РИОСВ – Русе, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по опазване
на околната среда преди съгласуването от
министъра на енергетиката на измененията
и/или допълненията на цялостния работен
проект за добив и първична преработка;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив и
първична преработка за всяка година от срока
на концесията, като след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи за
всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци, като след одобряване от министъра на енергетиката става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура от републиканската пътна
мрежа;
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7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества каолинова суровина и кварцов пясък в каолиновата
суровина, както и среднопретеглената им
продажна цена за отчетния период и отчети
за дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.9. да спазва стриктно изискванията на
чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство, като преди започване на добива на
подземното богатство концесионерът да уведоми за обхвата на дейностите си РИМ – Русе,
и при необходимост да осигури условия за
провеждане на мониторинг;
7.2.10. да спазва ограниченията и изискванията на чл. 26 от Закона за пътищата за
допустимите дейности в обхвата на пътищата,
пътните съоръжения и обслужващите зони,
както и да не нанася повреди и да не допуска
унищожаване на пътища, пътни съоръжения
и принадлежности на пътя;
7.2.11. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 7.2.3.4;
7.2.12. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
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7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост, върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковите гаранции по т. 8.1.1
и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение и/или по
договора и/или при нарушаване на условие
за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията.
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 123 782 лв. и се
предоставя не по-късно от 14 дни след датата
на подписване на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
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година с начислен ДДС, но не по-малко от
стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранция по т. 8.1.1 или 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата
се договарят между страните в концесионния
договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя за единица добито подземно богатство
за съответния период като 4 на сто от базата
за изчисляване на концесионното плащане,
която е средно претеглената продажна цена за
съответния период и се определя на основата
на данни, предоставени от концесионера, но не
може да бъде по-ниска от пазарната цена, определена на база неконтролирани сделки между
несвързани лица, а при износ – не по-ниска
от минималната цена за съответния продукт
по данни от „Минералс Прайз Уотч“, съгласно
чл. 2, т. 1 и 2 от Методиката за определяне на
конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за
неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали, и за скъпоценни и полускъпоценни камъни – приложение № 3 към чл. 10 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
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на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане за
единица добито подземно богатство не може
да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 2, т. 3, буква „а“ – кварц-каолинова
суровина, и т. 4 от методиката – приложение
№ 3 към чл. 10 от наредбата и Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно
краткосрочната статистика и последващите
му изменения.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да
бъде по-нисък от сумата, определена на база
30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 46 050 тона/
шестмесечие добити подземни богатства, и
предвидените стойности за единица добито
подземно богатство по т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за тяхното определяне.
9.7. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ превежда по бюджета
на Община Ветово част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „ВАТИЯ КВАРЦ“ – АД,
гр. София, в срок до 6 месеца от влизането
в сила на решението за предоставяне на
концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
по т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионна площ
на находище „БЛЯН“, участък „VII“, участък „I“, участък „III“ и участък „IV и V“, в
Координатна система „1970 г.“
Точка

Координати

№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4741612.0

9510309.0

2.

4739895.4

9511679.4

3.

4739814.8

9510982.6

4.

4740026.0

9510749.0

5.

4739941.0

9510679.0

6.

4739781.0

9510653.0

7.

4739625.0

9510733.0

8.

4739662.0

9511259.0

9.

4739544.1

9511415.9

10.

4739530.3

9511661.9

11.

4739615.0

9511781.1

12.

4739796.0

9512222.0

13.

4739805.0

9512584.0

14.

4739555.0

9513281.2

15.

4739337.0

9513365.0

16.

4739025.0

9513335.0

17.

4738946.0

9512375.0

18.

4738885.2

9512388.3

19.

4738886.6

9512027.1

20.

4739020.0

9512026.6

21.

4739020.0

9510948.6

22.

4739465.0

9510856.0

23.

4739618.0

9510508.0

24.

4739616.7

9510401.7

25.

4739700.3

9510401.8

26.

4739707.7

9510214.3

27.

4739715.0

9510060.3

28.

4739751.1

9509975.0

29.

4739742.3

9509376.7

30.

4739791.0

9509171.0

31.

4740052.8

9508959.3

32.

4740932.0

9509178.0

33.

4741128.0

9509537.0

34.

4741319.0

9509790.0

Концесионна площ – 4847,4 дка.
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Координатен регистър
на граничните точки на концесионна площ
на находище „БЛЯН“, участък „VII“, участък „I“, участък „III“ и участък „IV и V“,
в Координатна система „БГС 2005“, тип на
координатите: кадастрални
Точка

Координати

№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4843280.3

565544.7

2.

4841575.4

566930.0

3.

4841488.8

566233.9

4.

4841698.0

565998.4

5.

4841612.4

565929.2

6.

4841452.1

565904.5

7.

4841296.8

565985.9

8.

4841338.4

566511.6

9.

4841221.8

566669.5

10.

4841210.1

566915.7

11.

4841295.9

567034.1

12.

4841480.7

567473.5

13.

4841492.8

567835.4

14.

4841248.8

568534.8

15.

4841031.5

568620.5

16.

4840719.2

568593.2

17.

4840632.0

567633.8

18.

4840571.3

567647.7

19.

4840569.6

567286.4

20.

4840703.0

567284.8

21.

4840693.7

566206.7

22.

4841137.9

566110.3

23.

4841287.9

565760.9

24.

4841285.7

565654.6

25.

4841369.3

565654.0

26.

4841375.1

565466.5

27.

4841381.0

565312.4

28.

4841416.4

565226.8

29.

4841402.4

564628.5

30.

4841449.4

564422.4

31.

4841709.4

564208.4

32.

4842590.5

564419.5

33.

4842789.6

564776.9

34.

4842982.8

565028.2

5458
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РЕШЕНИЕ № 520
ОТ 24 ЮЛИ 2020 Г.

за определяне на концесионер на морски
плаж „Иканталъка 2“, община Каварна,
област Добрич
На основание чл. 8м, ал. 2 и 3, чл. 8о, ал. 1
и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение № 349 на Министерския съвет
от 26.05.2020 г. за откриване на процедура за
възлагане на концесия за морски плаж „Иканталъка 2“, намиращ се в община Каварна, област Добрич (ДВ, бр. 49 от 2020 г.), проведена
на 26 юни 2020 г. открита процедура, протокол
за резултатите от проведената процедура на
комисията за организацията и провеждането на
откритата процедура за възлагане на концесия,
назначена със Заповед № Р-91 от 10.06.2020 г.
на министър-председателя на Република България, доклад за резултатите от проведената
процедура на председателя на комисията за
организацията и провеждането на откритата
процедура за възлагане на концесия и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил участник в откритата процедура за възлагане на концесия
за обек т – изк л юч и т ел на д ърж а вна соб ственост – морск и пла ж „Иканталъка 2“,
община Каварна, област Добрич, и за концесионер на морския плаж – „ЛАЙТХАУС
БИЙЧ“ – ЕООД, с ЕИК: 203026970.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира
условията на концесията и задълженията на
концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка календарна година,
определен съгласно Методиката за определяне
на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на
концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие,
приета с Постановление № 277 на Министерския
съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88 от 2019 г.), съгласно
предложения от „ЛАЙТХАУС БИЙЧ“ – ЕООД,
размер на отчисленията от базата за изчисляване
на размера на концесионното възнаграждение
(роялти), равен на 1,90 на сто.
2.2. За целия срок на договора за концесия
предложените цена за един чадър в размер
до 10 лв. с данък върху добавената стойност
(ДДС) при ставка от 20 на сто и за един
шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС при ставка
от 20 на сто, без да се увеличават за срока
на концесията.
2.3. Предложение за инвестиции, свързани
с подобряване на облика на морския плаж за
срока на концесията, в размер 380 114 лв. с
ДДС за целия срок на договора за концесия.
3. Оправомощава министъра на туризма:
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3.1. Да сключи концесионен договор с
„ЛАЙТХАУС БИЙЧ“ – ЕООД, в едномесечен
срок от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, да организира
контрола по изпълнението на концесионния
договор, както и да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на договора.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 349 на
Министерския съвет от 2020 г. и подадената от
„ЛАЙТХАУС БИЙЧ“ – ЕООД, оферта за участие в процедурата за възлагане на концесия.
5. При отказ за сключване на договора по
т. 4 спечелилият процедурата за възлагане на
концесия участник губи гаранцията за участие в
откритата процедура за възлагане на концесия.
6. Решението подлежи на обжалване относно
неговата законосъобразност по реда на глава
шеста от Закона за концесиите пред Комисията
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5459
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 8 от 2019 г. за изискванията
към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти
(ДВ, бр. 91 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 1 буква „в“ се изменя така:
„в) следдипломно обучение за придобиване
на специалност в системата на здравеопазването;“.
§ 2. В чл. 2, ал. 1, т. 1 след думата „персонала“ се поставя запетая и се добавя „включително на електронен носител,“.
§ 3. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1,
т. 1, буква „а“ и чл. 12, ал. 2, т. 1:
1. В критерий № 1 „Структура и организация на дейността на лечебно заведение за
болнична помощ“, раздел II „Резултати от
медицинската дейност в клиниките/отделенията на лечебното заведение по отделни
медицински специалности, по които ще се
извършва обучение“:
а) индикатор № 5 се изменя така:

„
5.

Обемът на осъществената дейност през последната календарна година (ако е осъществявана дейност през цялата календарна година),
съответно през последните 12 месеца преди подаването на заявлението по чл. 2, ал. 1 (ако не е осъществявана дейност през цялата
календарна година), съответства на определения с медицинския
стандарт по съответната медицинска специалност.

Справка за осъществения
обем дейност в съответствие
на специфичните количествени показатели за дейността, определени със съответния медицински стандарт.

“
б) индикатор № 6 се отменя.
2. В критерий № 2 „Оборудване на лечебното заведение“, раздел I „Осигуреност с техническо
и помощно оборудване за осъществяване на дейността на лечебното заведение“ индикатор № 2
се изменя така:
„
2.

В лечебното заведение са постигнати следните резултати от дейността (отчитат се тези индикатори, които са приложими за лечебното
заведение или структурите, които ще извършват обучение):
1. леталитет в лечебното заведение, съответстващ на средните
стойности за страната съобразно вида на лечебното заведение, за
последната приключила статистическа година, за която има данни
за страната;
2. оборот на леглата в клиниките/отделенията, в които ще се извършва обучението, съответстващ на средните стойности за страната
съобразно вида на леглата и на лечебното заведение, за последната
приключила статистическа година, за която има данни за страната;
3. среден престой на преминал болен в отделенията/клиниките,
в които ще се извършва обучението, съответстващ на средните
стойности за страната съобразно вида на леглата и на лечебното
заведение, за последната приключила статистическа година, за която
има данни за страната;
4. предоперативен престой в отделенията/клиниките, в които ще
се извършва обучението (когато е приложимо), съответстващ на
средните стойности за страната съобразно вида на лечебното заведение, за последната приключила статистическа година, за която
има данни за страната;

Справки с посочените в
т. 1 – 5 индикатори, генерирани от информационната система на лечебното
заведение, за последната
приключила статистическа
година, за която има данни
за страната.
Справка за реа лизирани
управленски решения на
ба зат а на конс т ат и ра н и
проблеми и техния резултат.
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5. относителен дял на много големи, големи, средни и малки операции
съгласно съответния медицински стандарт (когато е приложимо);
6. реализирани управленски решения с положителен резултат на
базата на констатирани проблеми от медицинския съвет при анализиране на информацията за дейността на цялото лечебно заведение
и отделните му структури за период от 12 месеца преди подаване
на заявлението по чл. 2, ал. 1 (когато са констатирани проблеми
въз основа на горните сравнителни данни).

“
§ 4. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 12, ал. 2, т. 2:
1. В критерий № 1 „Структура и организация на дейността на комплексен онкологичен център,
център за психично здраве и център за кожно-венерически заболявания“, раздел II „Резултати
от медицинската дейност в отделенията на лечебното заведение по отделни медицински специалности, по които ще се извършва обучение“:
а) индикатор № 5 се изменя така:
„
5.

Обемът на осъществената дейност през последната календарна година (ако е осъществявана дейност през цялата календарна година),
съответно през последните 12 месеца преди подаването на заявлението по чл. 2, ал. 1 (ако не е осъществявана дейност през цялата
календарна година), съответства на определения с медицинския
стандарт по съответната медицинска специалност.

Справка за осъществения
обем дейност в съответствие
на специфичните количествени показатели за дейността, определени със съответния медицински стандарт.

“
б) индикатор № 6 се отменя.
2. В критерий № 2 „Оборудване на лечебното заведение“, раздел I „Осигуреност с техническо
и помощно оборудване за осъществяване на дейността на лечебното заведение“ индикатор № 2
се изменя така:
„
2.

В лечебното заведение са постигнати следните резултати от дейността (отчитат се тези индикатори, които са приложими за лечебното
заведение или структурите, които ще извършват обучение):
1. леталитет в отделенията, в които ще се извършва обучението,
съответстващ на средните стойности за страната съобразно вида
на лечебното заведение, за последната приключила статистическа
година, за която има данни за страната;
2. оборот на леглата в отделенията, в които ще се извършва обучението, съответстващ на средните стойности за страната съобразно вида
на лечебното заведение, за последната приключила статистическа
година, за която има данни за страната;
3. среден престой на преминал болен в отделенията, в които ще се
извършва обучението, съответстващ на средните стойности за страната
съобразно вида на лечебното заведение, за последната приключила
статистическа година, за която има данни за страната;
4. предоперативен престой в отделенията, в които ще се извършва
обучението (когато е приложимо), съответстващ на средните стойности
за страната съобразно вида на лечебното заведение, за последната
приключила статистическа година, за която има данни за страната;
5. относителен дял на много големи, големи, средни и малки операции
съгласно съответния медицински стандарт (когато е приложимо);
6. реализирани управленски решения с положителен резултат на
базата на констатирани проблеми от медицинския съвет при анализиране на информацията за дейността на цялото лечебно заведение
и отделните му структури за период от 12 месеца преди подаване на
заявлението по чл. 2, ал. 1 (когато са констатирани проблеми въз
основа на горните сравнителни данни).

Сп ра вк и с посочен и т е
в т. 1 – 5 индикатори, генерирани от информационната система на лечебното
заведение, за последната
приключила статистическа
година, за която има данни
за страната.
Справка за реа лизирани
управленски решения на
ба зат а на конс т ат и ра н и
проблеми и техния резултат.

“
§ 5. В приложение № 3 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „в“ и чл. 12, ал. 2, т. 3, в критерий № 1
„Структура и организация на дейността на диагностично-консултативен център, медицински
център, дентален център, медико-дентален център, самостоятелна медико-диагностична лаборатория и групова практика за специализирана медицинска помощ“, раздел II „Резултати от
медицинската дейност, осъществявана от лечебното заведение по отделни медицински специалности, по които ще се извършва обучение“ индикатор № 4 се отменя.
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§ 6. В приложение № 4 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „г“ и чл. 12, ал. 2, т. 4 в критерий № 1
„Структура и организация на дейността на център за спешна медицинска помощ“, раздел II
„Резултати от медицинската дейност на лечебното заведение“ индикатор № 3 се отменя.
§ 7. В приложение № 5 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „д“ и чл. 12, ал. 2, т. 5, критерий № 1
„Структура и организация на дейността на център по хематология и трансфузиология“, раздел I
„Структура и организация на дейността на лечебното заведение“ индикатор № 3 се изменя така:
„
3.

Фактическата структура на лечебното заведение отговаря на определената с правилника по чл. 35, ал. 3, т. 1 ЗЛЗ, медицинския стандарт по трансфузионна хематология и правилника за устройството,
дейността и вътрешния ред на лечебното заведение, утвърдена е от
директора за текущата календарна година и включва задължително:
1. блок по трансфузионна хематология, състоящ се от отделения;
2. административно-стопански блок.

§ 8. В приложение № 6 към чл. 2, ал. 1,
т. 1, буква „е“ и чл. 12, ал. 2, т. 6 в критерий
№ 1 „Структура и организация на дейността
на диализен център“, раздел II „Резултати от
медицинската дейност на лечебното заведение“
индикатор № 5 се отменя.
Преходна разпоредба
§ 9. Производствата за пол у чаване на
одобрение за обучение на студенти и специализанти, които са започнали към датата на
влизане в сила на тази наредба, но по които
няма издадена заповед по чл. 91, ал. 6 от Закона за лечебните заведения, се довършват
по реда на тази наредба.
Министър:
Кирил Ананиев
5471

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването
на имотния регистър (ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Партидата се открива след даване на
идентификатор на имота от службата по гео
дезия, картография и кадастър за:
1. поземлен имот;
2. сграда, включително изградена в груб
строеж, както и съоръжение на техническата
инфраструктура, в което има самостоятелен
обект;
3. самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За всяка сграда и съоръжение на
техническата инфраструктура, в което има
самостоятелен обект, и за всеки самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на
техническата инфраструктура се откриват
отделни партиди.“
§ 2. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:

Правилник за устройството,
дейността и вътрешния ред
на лечебното заведение.
Структура, щатно разписание
на длъжностите и поименно
щатно разписание на лечебното заведение.
Проверка на място.

“
1. В ал. 1 след думите „във връзка с“ се
добавя „промяна на“.
2. В ал. 2 думите „съединява имот“ се
заменят със „съединяват имоти“.
§ 3. В чл. 19, т. 2 букви „а“ и „б“ се изменят така:
„а) поземлен имот;
б) сграда;“.
§ 4. В чл. 20, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 7 съкращението „БУЛСТАТ“ се заменя с „ЕИК (код по
БУЛСТАТ)“.
§ 5. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Партидното дело се води и на електронен носител. В него се съхраняват сканирани
копия от книжата, послужили за вписване в
партидата.“
§ 6. В чл. 26, ал. 3 се добавя изречение
второ: „Това не се отнася за азбучния указател
на електронен носител.“
§ 7. В чл. 27, ал. 1 т. 15 се изменя така:
„15. влезлите в сила съдебни актове, с
които се конфискува или отнема в полза на
държавата недвижим имот.“
§ 8. В чл. 33, т. 3 накрая се добавя „или да
продават имоти чрез публичен търг“.
§ 9. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „чл. 54, ал. 3“ се заменят
с „чл. 54в“.
2. Точка 2 се отменя.
§ 10. В чл. 61, ал. 2 накрая се добавя „а на
електронен носител – безсрочно“.
§ 11. В чл. 63 накрая се добавя „а на електронен носител – безсрочно“.
§ 12. Навсякъде в наредбата думите „Агенцията по кадастъра“ се заменят с „Агенцията
по геодезия, картография и кадастър“.
§ 13. Навсякъде в наредбата думите „службата по кадастъра“ се заменят със „службата
по геодезия, картография и кадастър“.
§ 14. Навсякъде в приложение № 2 по чл. 52,
ал. 3 съкращението „БУЛСТАТ“ се заменя с
„ЕИК (код по БУЛСТАТ)“.
Министър:
Данаил Кирилов
5388
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане
чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите
за управлението им и изисквания към лицата,
които извършват продажби чрез електронен
магазин (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г.,
бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7,
27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС на Република
България – бр. 93 от 2013 г.; бр. 111 от 2013 г.,
бр. 14, 44, 49, 54, 66 и 83 от 2015 г.; Решение
№ 6046 от 2015 г. на ВАС на Република България – бр. 83 от 2015 г.; бр. 84 от 2015 г., бр. 44
и 76 от 2017 г., бр. 80 от 2018 г., бр. 10, 26, 52
и 75 от 2019 г. и бр. 8 и 9 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 10 след думите „развлекателен характер“ се добавя „или стоки“.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 6 основният текст се изменя така:
„(6) При кандидатстване за одобряване
на типа ФУ производителите/вносителите
представят в централното управление на НАП
уведомително писмо за типа/овете ФУ, за които
ще се провеждат изпитвания. Уведомителното
писмо се представя на хартия или по електронен път, като към него се представят по
електронен път копия на следните документи
на български език:“.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Преди кандидатстване за изпитване
и одобряване на първия тип ФУ/ИАСУТД
производителят/вносителят подава заявка в
БИМ за получаване на идентификатор на ФУ
или ИАСУТД.“
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се отменя.
2. В ал. 8, т. 2 думите „локална мрежа от
ФУ за обекта, в който е изпитана“ се заменят
с „ИАСУТД“.
3. В ал. 9, т. 3 думите „локални мрежи от
ФУ и“ се заличават.
4. Създава се нова ал. 14:
„(14) Допуска се в състава на ЕСФП от
одобрен тип да се включи фискален принтер с променена версия на фърмуера, която
не влияе на функционалността на ЕСФП.
В този случай системата не подлежи на изпитване и одобрение по реда на този член.
Производителят на ЕСФП декларира пред
комисията по ал. 5, че няма промяна във
функционалността на ЕСФП и формира нов
идентификатор на ЕСФП в съответствие със
специфичните изисквания в приложение № 2,
като към декларацията прилага диагностичен
бон с информация за новия идентификатор.
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Новият идентификатор на ЕСФП се вписва
в паспорта на системата. Производителят на
ЕСФП предоставя в БИМ програмното осигуряване на ЕСФП на технически носител.“
5. Досегашните ал. 14 и 15 стават съответно
ал. 15 и 16.
§ 4. В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение трето:
„Обектът е в процес на изпитване при наличие
на съставен протокол – приложение № 6, от
комисията по чл. 10, ал. 5.“
2. В ал. 8 се създават изречения второ и
трето: „В случаите по чл. 10, ал. 1, т. 2 по време
на изпитването на ЕСФП в реални условия
не се издава свидетелство за регистрация на
ЕСФП преди издаването на свидетелство за
одобряване на типа ЕСФП и вписването му
в регистъра по чл. 10, ал. 9, т. 2. В случаите
на изпитвания на добавено към ЕСФП ново
средство за измерване след приключване на
изпитванията се издава свидетелство за регистрация на ЕСФП, в което са вписани всички
одобрени средства за измерване в обекта.“
§ 5. В чл. 15, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 9 накрая се поставя точка и запетая и се добавя „фискалната памет на ФПр,
работещ в състава на ЕСФП, се разчита от
производителя на ЕСФП;“.
2. Създава се т. 18:
„18. уведоми БИМ и НАП в случаите на
прекратяване/временно преустановяване на
дейност като производител/вносител на ФУ.“
§ 6. В чл. 16а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 8 след думите „от блок-схемата на
ЕСФП“ се поставя запетая и се добавя „както
и в случаите по чл. 36а, ал. 5“.
2. В ал. 9 изречение първо се изменя така:
„Електронните системи с фискална памет
подлежат на последващи периодични проверки
със срок на периодичност 2 години.“
§ 7. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) Независимо от документирането
с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка от
ФУ или касова бележка от ИАСУТД за всяка
продажба на лицата:
1. по чл. 3, ал. 1 – за всяко плащане с
изключение на случаите, когато плащането
се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод,
директен дебит, чрез наличен паричен превод
или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1;
2. по чл. 3, ал. 2 – за всяко плащане, включително за платените чрез внасяне на пари
в наличност по платежна сметка, кредитен
превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по
чл. 3, ал. 1.
(2) При разносна търговия фискалната касова бележка се издава от лицето по чл. 3 и се
предава на разносвача, който от своя страна я
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предоставя на купувача при плащането, освен
когато плащането по продажбата се регистрира
и отчита чрез фискално устройство на мястото
на предаване на стоката или услугата.
(3) Когато плащането се извършва чрез
пощенски паричен превод, документът по
чл. 3, ал. 1, изречение второ се издава от
задълженото лице:
1. на хартиен носител, който трябва да придружава стоката и се предоставя на клиента
заедно със стоката; или
2. в електронен вид най-късно към момента, в който стоката напусне търговския обект
на лицето, а в случаите на предоставяне на
услуги – най-късно при плащане на услугата.
(4) Допуска се да не се издава документът по чл. 3, ал. 1, изречение второ, ако за
продажбата е издаден данъчен документ по
чл. 112 от ЗДДС, съдържащ данните по чл. 26,
ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8, с изключение на кода на
данъчната група.
(5) При работа с И АСУ ТД се допуска
прода жби на предоставени сток и/усл у ги,
при които клиентът само поема задължение
за плащане, да се приключват с издаване на
системен бон с вид плащане „резерв 2 – отложено плащане“. При извършване на плащане
по тези продажби се издава системен бон, като
се допуска обобщаване на предоставените
стоки или услуги по групи.
(6) Фискалната касова бележка в случаите
по ал. 1 се издава при извършване на плащането. Лицата по чл. 3 са длъжни едновременно
с получаване на плащането да предоставят на
клиента издадената фискална касова бележка.
При продажби по чл. 3, ал. 8 фискалната касова бележка се визуализира на контролния
дисплей на ФУВАС.
(7) Когато лице по чл. 3, ал. 1 извършва
продажби на стоки чрез електронен магазин,
които се регистрират и отчитат чрез издаване
на фискален бон на хартиен носител, бонът
се издава по реда на ал. 2. В случаите на
предоставяне на услуги бонът се издава и
предоставя на клиента най-късно при плащане
на услугата.
(8) Когато лице по чл. 3, ал. 1 извършва
продажби на стоки чрез електронен магазин,
които се регистрират и отчитат чрез издаване на фискален/системен бон, генериран в
електронен вид, бонът се издава и предоставя
на клиента най-късно към момента, в който
стоката напусне обекта, от който се доставя.
В случаите на предоставяне на услуги бонът
се издава и предоставя на клиента най-късно
при плащане на услугата.
(9) Фискалната касова бележка от ФУ или
касовата бележка от ИАСУТД се издават в
един екземпляр за клиента. Копие на всяка
отпечатана/генерирана в електронен вид бележка се съхранява на контролна лента на
електронен носител (КЛЕН). Данни от всяка
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фискална касова бележка се предават автоматично от ФУ/ИАСУТД по дистанционната
връзка към НАП съгласно приложение № 17.
(10) Контролната лента се формира едновременно с издаване на бележката, но без да
се отпечатва, като се съхранява на енергонезависим електронен носител при условията
и по реда на тази наредба, уреждащи работа
с КЛЕН.
(11) Фискалното устройство/интегрираната
автоматизирана система за управление на
търговската дейност осигурява възможност
в търговския обект да се отпечатва пълната
информация от КЛЕН по начина и в последователността на генериране на записите в
КЛЕН.
(12) Лицата по чл. 3 са задължени да поддържат показанията на часовника-календар
на ФУ/ИАСУТД в съответствие с астрономическото време и да не допускат отклонения,
по-големи от 2 часа.“
§ 8. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 7 накрая се поставя точка и
запетая и се създават изречения второ и трето:
„наименованието трябва да позволява наймалко идентифицирането на вида на стоката/
услугата; в случай че се продават стоки от
един и същи вид, които са с различни цени,
във фискалния бон всяка стока се отразява
поотделно със съответната стойност;“.
2. В ал. 6 изречения второ и трето се изменят така: „Документът е по образец съгласно
приложение № 39 и следва да съдържа надпис,
че по него не се дължи плащане. Надписът е
с удебелени главни букви с размер най-малко
два пъти по-голям от размера на останалата
информация по него.“
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) При продажба, за която е издадена
факт у ра, дебитно известие, т у ристическ и
ваучер или резервационна бланка по смисъла на Закона за туризма или друг първичен
счетоводен документ съгласно чл. 6, ал. 1 от
Закона за счетоводството, в който/която са
посочени количеството и видът на стоките/
услугите, във фискалния/системния бон се
допуска да се отпечата сумарният оборот по
съответните данъчни групи и код на данъчната
група. В този случай задължително трябва да
се посочат номерът и датата на първичния
счетоводен документ, туристическия ваучер
или резервационната бланка, по който/която
се извършва плащането. Предходните изречения не се прилагат в случаите на чл. 27,
ал. 3, т. 3. Издадените документи по изречение
първо се съхраняват най-малко в срока по
чл. 38 от ДОПК.“
4. Алинея 9 се изменя така:
„(9) В случаите по ал. 1, т. 15, ал. 7 и 10 се
допуска номерът и датата на документа да се
съдържат във фискалния/системния бон като
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свободен текст, като в тези случаи задължителен реквизит на фискалния/системния бон
е видът на документа, по който се плаща.“
5. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) При работа с един или повече от
един СУПТО в случаите на настаняване,
включващо нощувка, се допуска продажби
на допълнителни стоки/услуги, при които
клиентът само поема задължение за плащане,
да се приключват в софтуера с издаване на
документ, съдържащ най-малко информация
съгласно приложение № 40. При плащане, за
което се дължи издаване на фискален бон, се
допуска обобщаване на предоставените стоки/
услуги по данъчни групи, като задължително
се посочат номерът и датата на документа/
тите, по който/които се извършва плащането.
(11) В случаите по ал. 10, когато задълженото лице работи с един СУПТО, се допуска
към продажбата на настаняване, включващо
нощ у вка, да се добави информаци ята за
продажбите на допълнителни стоки/услуги
в обобщен вид, като задължително се прави
обвръзка между тях.“
§ 9. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. (1) За продажби, за които лице
по чл. 3 приема частични плащания, се допуска ФУ/ИАСУТД да се програмира така,
че продажбите да се регистрират в департамент с обобщено наименование „ЧАСТИЧНИ
ПЛАЩАНИЯ“, в който се регистрират всички
получени суми по частични плащания. Информацията за продажбите на конкретните
стоки/услуги, за които се извършва частично
плащане, следва да е отразена като свободен
текст, оградена със знак „#“ в началото и в
края на допълнителните редове.
(2) При окончателното плащане се регистрират всички стоки и услуги, след което
се извършва стойностна отстъпка, равна на
размера на частично заплатената/заплатените сума/и. При работа с ИАСУТД, както
и когато фискалното устройство работи под
управление на софтуер, в свободен текст,
ограден със знак „#“, се пояснява, че в този
случай отстъпката в стойността на стоките
се дължи на частично плащане.
(3) В случаите по чл. 25, ал. 2, когато
фискалният бон се издава преди получаване
на плащането, се допуска продажбите да се
регистрират в отделен департамент с наименование „РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ“.“
§ 10. Създава се чл. 26б:
„Чл. 26б. (1) При издаване на разширен
фискален бон съгласно приложение № 1 при
условия на отложено плащане се допуска
същият да се приключва с вид плащане „резерв 2“ – „отложено плащане“, програмиран
и използван само за тази цел. В този случай
чл. 26, ал. 7 не се прилага.
(2) При получаване на плащане, включително частично, за което се изисква издаване
на фискален бон по издадения съгласно ал. 1
разширен фискален бон, във фискалния бон
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като задължителен реквизит по чл. 26, ал. 1,
т. 7 се посочват десетразрядният номер и датата на фактурата – разширен фискален бон.“
§ 11. В чл. 29 се създават ал. 6 и 7:
„(6) Когато лице по чл. 3 използва софтуер
за управление на продажби, чрез който управлява продажби на доверители, извършените
продажби на доверителите логически се разграничават по доверители и от собствените
му продажби, ако има такива. В този случай
продажбите на доверителите се регистрират
по реда на ал. 3 или в един департамент
на ФУ с наименование „ДОВЕРИТЕЛИ“.
Наименованията на видовете стоки/услуги,
отпечатвани на фискалния бон, включват и
наименованието на съответния доверител.
(7) Когато лице по чл. 3 не използва софтуер за управление на продажбите си, но в
качеството си на довереник извършва от името
и за сметка на доверител продажби, които
регистрира в софтуер на доверител, явяващ
се лице по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС, се счита
че продажбите се управляват от софтуера на
доверителя, без да е необходимо този софтуер да управлява фискалното устройство на
довереника.“
§ 12. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „включително по
отношение начина на плащане“.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Когато по реда на ал. 5 се извършва
контролна покупка на стока, доставена от
лицензиран пощенски оператор по смисъла на
Закона за пощенските услуги чрез пощенска
пратка с наложен платеж, не се заплаща наложеният платеж. В тези случаи органът по
приходите се легитимира и извършва проверка
за наличие на издаден фискален/системен
бон, придружаващ стоката. Когато има издаден фискален/системен бон, лицензираният
пощенски оператор връща стоката на лицето
по чл. 3 за извършване на сторно операция
по реда на ал. 1 и 2. Органът по приходите
заплаща стойността на пощенските услуги за
доставка и връщане на стоката, предмет на
контролна покупка, ако такива са дължими.“
3. Досегашните ал. 6 – 10 стават съответно
ал. 7 – 11.
4. Създава се ал. 12:
„(12) Когато на клиента се възстановяват
пари в брой при рекламация/връщане на стока,
продажбата на която е документирана с фискален бон преди въвеждане в експлоатация на
софтуер за управление на продажбите и в него
не се съдържа уникален номер на продажбата,
при извършване на сторно операция вместо
уникален номер на продажбата, по която се
извършва сторно операция, се посочва уникален
номер на продажбата от вида ОО000000-00000000000. Първите два символа са латински
букви О, а останалите са нули. Допуска се
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първите два символа да са съобразно буквения
идентификатор на фискалното устройство, а
останалите да са единици.“
§ 13. Член 36а се изменя така:
„Чл. 36а. (1) След изтичане на срока, определен в приложение № 1, раздел IIIб, т. 1, буква
„м“ по заповед на министъра на финансите
или оправомощено от него лице, се допуска
ФУ/ИАСУТД да работят в авариен режим
за регистриране и отчитане на продажбите,
когато е налице едно от следните условия:
1. при обявяване на бедствено положение
по Закона за защита при бедствия и липса на
мобилна връзка за повече от 72 часа;
2. при наличие на извънредни обстоятелства, когато информационната система на
НАП не работи и не се приемат данни повече
от 72 часа;
3. когато е установена авария в мрежата
на мобилен оператор, поради което липсва
мобилна връзка повече от 72 часа, и за това
обстоятелство операторът е уведомил НАП.
(2) Когато отпадне необходимостта, работата на ФУ/ИАСУТД в авариен режим се
преустановява със заповед на министъра на
финансите или оправомощено от него лице,
освен когато срокът е определен с първоначалната заповед.
(3) Заповедите по ал. 1 и 2 се публикуват
на интернет страниците на Министерството
на финансите и НАП.
(4) За периода, определен в заповедта по
ал. 1, производителят/вносителят на ФУ/
ИАСУТД чрез изградения отдалечен достъп
променя първоначално зададения производствен параметър, позволяващ работа в авариен
режим, когато е налична мобилна връзка,
но въпреки това информацията не може да
бъде получена в информационната система
на НАП, съответно не е върнат отговор от
системата повече от 72 часа.
(5) При отсъствие на мобилна връзка за
периода, определен в заповедта по ал. 1, за
ЕСФП се разрешава самостоятелна работа на
средствата за измерване на разход без връзка
с централното регистриращо устройство.
(6) В случаите по ал. 5:
1. показанията на електронните броячи
на средствата за измерване на разход преди
прекъсването и при възстановяването на
връзката се изпращат автоматично в НАП;
2. след издаване на заповед за преустановяване на работата на ЕСФП в авариен
режим се прилага процедурата за проверка
по чл. 16а, ал. 6; до приключване на проверката задължените лица могат да работят със
сервизни пломби по чл. 16а, ал. 8;
3. се допуска продажбите/зарежданията
на течни горива, които не са регистрирани
чрез ЕСФП, да се отчитат чрез издаване на
касова бележка от кочан; при възстановяване
на нормалния режим на работа на ЕСФП
лицето по чл. 3, ал. 2 е длъжно да предаде в
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НАП документираните при работа с касови
бележки от кочан обороти при спазване на
следния ред:
а) издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот за всички продадени/заредени
количества течни горива за съответния ден;
б) сумарният оборот се отчита в специален
департамент с наименование „Авариен режим
на ЕСФП“ към данъчна група „Б“ и посочен
артикул „горива“;
в) издаденият фискален бон за съответния
ден се съхранява в книгата по чл. 39, ал. 5
на страницата на съответния ден, за който
се отнася.
(7) Право да извършва промяна на параметъра за блокиране има само производителят/
вносителят на ФУ/ИАСУТД, като упражняването на това право не може да се възлага
на друго лице
(8) Всяка промяна на параметъра за блокиране на ФУ/ИАСУТД се записва в системния журнал в информационната система на
производителя/вносителя на ФУ/ИАСУТД.“
§ 14. В чл. 42, ал. 1, т. 1 накрая се добавя
„и ЕСФП, с изключение на случаите на изпитване на нов тип ЕСФП в реални условия“.
§ 15. В чл. 52а ал. 2 се изменя така:
„(2) Допуска се софтуер за управление на
продажби да отговаря най-малко на изискванията по т. 1, 2, 4, 6 и 7 от приложение № 29,
при условие че се управляват продажби само
на стоки или услуги, заплащани напълно
или частично от Министерството на здравеопазването или от Националната здравноосигурителна каса съгласно националните
рамкови договори за медицински дейности
и за дентални дейности или индивидуалния
договор за заплащане на лекарствени продук
ти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,
на медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, сключен по
реда на Закона за здравното осигуряване, или
заплащани чрез предоставените субсидии и
финансирания по реда на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на ЗДДС. Допуска се
чрез софтуера да се управляват продажби и
на други медицински услуги, при условие че
за тях се отразява само медицинска информация без посочена стойност. В този софтуер не
се допуска да се управляват други продажби
извън изрично посочените.“
§ 16. В чл. 52а1 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лице по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС може да
използва софтуер за управление на продажби,
който отговаря най-малко на изискванията по
т. 2, 4, 6 и 7 от приложение № 29. В случай че
интерфейсът на софтуера не е на български
език, търговецът е длъжен да предостави негов
превод на български език при поискване от
орган по приходите.“
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2. Алинея 2 се отменя.
§ 17. В чл. 52в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 5 след думите „чл. 52а, ал. 2“ се
добавя „и чл. 52а1“;
б) създава се т. 7:
„7. изискванията на т. 2 и 3 не се отнасят
за софтуери по чл. 52а1.“
2. В ал. 3 изречение второ се заличава.
3. Създава се ал. 3а:
„(3а) Промяна във функционалността и/
или промяна в структурата на базата данни,
попадащи в обхвата на приложение № 29, е
нова версия на софтуера, за която се подава
и информация по реда на ал. 2. Не се смята
за промяна в структурата на базата данни
промяна, касаеща единствено тип и дължина
на поле. Допуска се в допълнение към номера
на версията да има група символи, които не
са свързани с промени във функционалността и/или с промяна в структурата на базата
данни, попадащи в обхвата на приложение
№ 29, и която не се счита за част от номера
на версията. В този случай при подаването
на информация за софтуера по приложение
№ 31 производителят/разпространителят посочва принципите, формата и значението на
елементите, формиращи номерата на версиите
на произвеждания/разпространявания от него
софтуер, включително на допълнителната
група символи.“
4. В ал. 8 и 9 думите „чл. 52е, ал. 1, т. 1“
се заменят с „чл. 52е, ал. 3, т. 1“.
5. В ал. 10 думите „чл. 52е, ал. 1“ се заменят
с „чл. 52е, ал. 3“.
§ 18. Член 52е се изменя така:
„Чл. 52е. (1) Когато в хода на контролно
производство се установи несъответствие с
изискванията в приложение № 29 на функционалността на софтуер, за който е подадена
декларация по реда на чл. 52в, ал. 1, органът
по приходите уведомява производителя/разпространителя на СУПТО за установеното
несъответствие. В 7-дневен срок от уведомяването производителят/разпространителят
трябва да приеме или откаже наличието на
несъответствие, като уведоми писмено централното управление на НАП.
(2) В случай че производителят/разпространителят приеме наличието на несъответствие,
се прилага редът по чл. 52е1, ал. 2 – 4.
(3) Когато органът по приходите възложи
извършване на експертиза по реда на ДОПК,
производителят/разпространителят на софтуера е длъжен да оказва съдействие и предоставя изисканата за целите на експертизата
информация, включително:
1. предоставя пълен инсталационен пакет
на версията/версиите на софтуера, предмет на
експертизата (при SaaS – създаване на нов клиентски акаунт за целите на експертизата); или
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2. осигурява контролирана среда и съдейства за провеждане на изпитвания на софтуера с
оглед откриване на причините за установеното
несъответствие.
(4) В случай че в хода на възложената експертиза производителят/разпространителят на
софтуера не изпълни задълженията си по ал. 2,
НАП предприема действия по заличаването
на версията/версиите на софтуера от списъка.
(5) В случай че в резултат на експертиза по
ал. 3 се установи, че използваната в търговския обект версия на софтуера не съответства
на изискванията на приложение № 29 и не е
приложена ал. 2, НАП предприема действия
по заличаването на версията/версиите на
софтуера от списъка.“
§ 19. Създава се чл. 52е1:
„Чл. 52е1. (1) В случай че производител/
разпространител установи несъответствие
на функционалността на деклариран от него
софтуер с изискванията в приложение № 29, е
длъжен незабавно да преустанови неговото разпространение и уведоми писмено централното
управление на НАП за това обстоятелство,
като посочи конкретното несъответствие и
последствията, до които то води.
(2) В 7-дневен срок от установяването на
обстоятелството по ал. 1 производителят/разпространителят е длъжен да подаде декларация
по чл. 52б за нова версия на софтуера, съответстваща на изискванията на приложение № 29.
(3) В 14-дневен срок от включване на новата версия на софтуера в публичния списък
по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС производителят/
разпространител ят е длъжен да подмени
версията по ал. 1 при всички потребители.
(4) Версията по ал. 1 се заличава от публичния списък по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС
след изтичане на срока по ал. 3.“
§ 20. В чл. 52ж се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 52в, ал. 9 и чл. 52е,
ал. 2“ се заменят с „чл. 52в, ал. 9, чл. 52е,
ал. 4 и чл. 52е1, ал. 4“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В 14-дневен срок от влизане в сила на
административния акт по ал. 1 НАП заличава
софтуера от публичния електронен списък. На
датата на влизане в сила на акта на интернет
страницата на НАП се публикува съобщение, а
лицата по чл. 3, използващи версията/версиите
на софтуера и подали информация по реда
на чл. 52з, се уведомяват по електронен път
за изключването на софтуера от публичния
списък и за задължението им в 14-дневен срок
да преустановят използването му.“
§ 21. Член 52з се изменя така:
„Чл. 52з. (1) Лицата по чл. 118, ал. 18 от
ЗДДС в срок до 7 дни от инсталирането
на софтуер за управление на продажбите в
търговския обект подават информация по
електронен път с квалифициран електронен
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подпис по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс чрез електронна услуга
в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на
интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 32.
(2) При промяна на данните по ал. 1 задължените лица подават актуална информация
в 7-дневен срок от настъпване на промяната.
(3) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС могат
да използват в търговски обект, в който се
извършват продажби на стоки и услуги, за
които е налице задължение за издаване на
фискален бон, само софтуер/и за управление
на продажбите, отговарящ/и на посочените
в приложение № 29 изисквания. Софтуерът/
ите задължително управлява/т всички работещи фискални устройства в този обект с
изключение на софтуерите по чл. 52а, ал. 2
и чл. 52а1, както и в случаите на тестване
по реда на ал. 4. Регистрираните фискални
устройства в търговски обект, които се управляват от софтуера, могат да се използват
само като фискален принтер и не се допуска
преминаването им в друг режим на работа.
(4) Лицата по чл. 3 могат да тестват в
търговски обект софтуер за управление на
продажбите или нови версии на текущо използвания софтуер при спазване на следните
условия:
1. лицето е уведомило НАП най-късно
в деня, предхождащ деня на започване на
тестването, чрез подаване на информация за
тестовата среда, включително за тестовата
база данни съгласно приложение № 32;
2. тестването се извършва на обособени и
обозначени за това работни места, намиращи
се в помещения, до които клиентите нямат
достъп и в които не се извършват продажби
на стоки и услуги и не се приемат плащания;
3. при тестване не се позволява отпечатване на каквито и да е документи, свързани
с продажби.
(5) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС нямат право без оторизация от производителя/
разпространителя на софтуера да променят
функционалността му или да добавят външни
модули към него.
(6) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС са
длъжни да оказват съдействие за подмяна
на версията на използван от тях софтуер за
управление на продажбите в случаите по
чл. 52е1, ал. 3.
(7) В случай че в един търговски обект
лицето по чл. 3 използва за обработка на
информация на различни етапи от процеса по
управление на продажбите си повече от един
софтуер, то функционалностите за управление
на продажбите на тези софтуери се считат за
софтуер за управление на продажби, който
трябва да отговаря на изискванията съгласно
приложение № 29.
(8) В случай че лицето по чл. 118, ал. 18 от
ЗДДС използва интегрирана информационна
система за управление на продажбите/търгов-
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ската дейност, функционалностите съгласно
§ 1, т. 19 от допълнителните разпоредби се
считат за софтуер за управление на продажбите, който трябва да отговаря на изискванията
съгласно приложение № 29.
(9) Когато задълженото лице работи с повече от един СУПТО, се допуска да се обменя
информация за продажбите между използваните софтуери при спазване на изискванията
на приложение № 41.
(10) Допуска се лице по чл. 118, ал. 18 от
ЗДДС автоматизирано да въвежда (импортира)
в СУПТО информация за продажби от други
източници и софтуери, които не се използват
за управление на продажби. В този случай
въвеждането (импортът) в софтуера за управление на продажби се извършва при спазване
на изискванията, посочени в приложение № 42.
(11) Когато лице по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС
извършва продажби и чрез електронен магазин, се допуска софтуерът на електронния
магазин да не отговаря на изискванията на
приложение № 29, при условие че направените
поръчки в електронния магазин се въвеждат
(импортират) в използван от лицето софтуер за
управление на продажби. Импортът обхваща
всички нови и променени от клиентите поръчки при спазване на изискванията, посочени в
приложение № 42, по един от следните начини:
1. най-малко на всеки 15 минути автоматизирано или при стартиране от оператор се
въвежда (импортира) информацията за всички
поръчки в софтуера на електронния магазин в
този времеви период; изискването се отнася за
периода, в който СУПТО е в работен режим;
2. автоматично при постъпване на всяка
поръчка в електронния магазин.
(12) В случай че СУПТО не е в денонощен
режим на работа, изискванията по ал. 11 се
отнасят за периода, в който СУПТО работи,
като първият импорт се прави веднага след
стартиране на софтуера.
(13) Когато лице по чл. 3, ал. 17 използва
в търговски обект софтуер за управление на
продажби, се допуска от този обект да се
управляват и продажбите му чрез софтуера
на електронния магазин, при условие че продажбите се управляват поотделно във всеки
един от софтуерите. Допуска се лицето да
управлява всички извършвани продажби в
софтуера за управление на продажбите при
условията и по реда на ал. 10.
(14) Създаваната от софтуера база данни
може да бъде съхранявана само на територията на Република България или на държава – членка на Европейския съюз.
(15) Алинеи 1 и 2 не се отнасят за подаване
на информация за използването на софтуер
по чл. 52а, ал. 2.
(16) Изискванията съгласно приложения
№ 41 и 42 за въвеждане (импорт) на информация в СУПТО по ал. 8, 9 и 10 не се отнасят
за лица по чл.118, ал.18 от ЗДДС, използващи
софтуер по чл. 52а1.“
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§ 22. Член 52л се изменя така:
„Чл. 52л. (1) Лицата по чл. 118, ал. 18 от
ЗДДС са длъжни да въвеждат най-малко две
имена за всеки от потребителите (операторите)
на софтуера съгласно сключените с тях трудови
или граждански договори, включително присвоените им права за работа със софтуера или
присвоената роля/роли, в случай че правата
на потребителите (операторите) се управляват
посредством присвоени роли, и периода на
активност за присвоените права/роли.
(2) Не се допуска лицата по чл. 118, ал. 18
от ЗДДС да създават и отпечатват в търговски обект документи, различни от фискален
бон, които съдържат думите „Фискален“,
„Фискална“, „Фискално“, „Фискални“ или
производни словосъчетания. Изискването не
се отнася до наименованията на търговците,
които при отпечатване се придружават от
правно-организационната им форма и техния
ЕИК, както и до вида на закупуваната стока.“
§ 23. В чл. 52м, ал. 2 се създава изречение
второ: „Когато се използват посредници за
предлагане на туристически услуги в интернет, се посочват тези от тях, с които лицето
по чл. 3 има сключен договор.“
§ 24. В чл. 52о, ал. 1, т. 6 думата „номера“
се заменя с „уникален номер на електронния
магазин“.
§ 25. В чл. 52п се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „или
държава, с която Република България има
влязла в сила СИДДО, включваща клауза
за обмен на банкова информация“ се заменят с „или юрисдикция, която по силата на
СИДДО или друг двустранен или многостранен международен договор се е задължила да
обменя банкова информация за данъчни цели
с Република България“.
2. В ал. 3, т. 1 думите „юрисдикция, с която Република България има влязла в сила
СИДДО, включваща клауза за обмен на банкова информация“ се заменят с „юрисдикция,
която по силата на СИДДО или друг двустранен
или многостранен международен договор се
е задължила да обменя банкова информация
за данъчни цели с Република България“.
§ 26. В чл. 52р, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. платежните сметки, по които задълженото лице получава плащанията от продажби
на стоки или услуги, независимо дали са
свързани директно с виртуалния ПОС, предоставен на лицето от доставчик на платежни
услуги (ДПУ), или са сметки, по които се
превеждат сумите, постъпили през виртуален
ПОС на ДПУ;“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. номер на виртуалния ПОС, когато е
свързан директно с платежната сметка на
задълженото лице;“.
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3. Създава се т. 6:
„6. номер на виртуален ПОС на ДПУ, когато е свързан с платежна сметка на ДПУ,
от която се превеждат постъпилите суми по
платежната сметка на лицето – ако лицето
разполага с такъв.“
§ 27. В чл. 52с ал. 2 се изменя така:
„(2) В случай че интерфейсът на софтуера
не е на български език, търговецът е длъжен
да предостави негов превод на български език
при поискване от орган по приходите.“
§ 28. В глава десета се създава чл. 61:
„Ч л. 61. (1) Фиск а л н и т е ус т ройс т ва и
ИАСУТД от одобрен тип подлежат на последващи проверки за съответствие с изискванията
на наредбата по преценка на комисията по
чл. 10, ал. 5.
(2) Проверка на електронен касов апарат
с фискална памет, фискален принтер или фискално устройство, вградено в автомат ФУВАС
от одобрен тип, се извършва в реални условия в търговски обект, в който устройството
функционира.
(3) Проверка на електронна система с
фискална памет (ЕСФП) от одобрен тип се
извърша в реални условия в обект.
(4) Проверка на ИАСУТД по чл. 53, ал. 1
се извършва в реални условия на мястото
на експлоатация на системата в обекта, а в
случаите на ИАСУТД по чл. 53, ал. 2 – в няколко търговски обекта, свързани в мрежата
на ИАСУТД, избрани на случаен принцип от
междуведомствената комисия.
(5) При извършване на последващи проверки по ал. 1 – 3 представителите на комисията
по чл. 10, ал. 5 могат да изискват:
1. документи и писмени обяснения от задължените лица, експлоатиращи ФУ/ИАСУТД, с
цел установяване на факти и обстоятелства;
2. съдействие от производителите на ФУ/
ИАСУТД;
3. съдействие от лицата, извършващи техническо обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД;
4. с ъдейс т вие о т л и цата, извърш ва щ и
сервизно обслужване/ремонт на средства за
измерване, работещи в състава на ЕСФП.
(6) Проверка за изпълнението на изискванията по чл. 15, ал. 1, т. 17 и чл. 15а се
извършва от комисията по чл. 10, ал. 5 на
място в помещенията на производител на ФУ.
(7) При констатиране на нарушения във
връзка с несъответствие на одобрен тип ФУ/
ИАСУТД с изискванията на наредбата междуведомствената комисия изготвя становище.
В становището се съдържат установените
факти и обстоятелства при проверката, както
и предложение до председателя на БИМ за
предприемане на действия по компетентност.“
§ 29. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. Точка 19 се изменя така:
„19. „управление на продажби чрез СУПТО“
е автоматизирана обработка и съхранение
на данни, включващи най-малко вид, брой и
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единична цена на предоставените на клиента
стоки/услуги чрез използван от лице по чл. 3
софтуер/и за текущо проследяване на процеса
по продажба в търговски обект от заявяването
от страна на клиентите на доставка на стоки/
услуги до предоставянето/заплащането им;
заявяването от страна на клиента се смята
за настъпило най-късно в момента, в който
лицето по чл. 3 поема ангажимент към клиента
за предоставяне на стока/услуга, включително
мълчаливо или с действия, които несъмнено
предполагат неговото намерение, а в случаите,
когато се изисква потвърждение от страна на
клиента, заявяването се смята за настъпило
при получаване на потвърждението; не се
смятат за текущо проследяване на процеса
по продажби съхранението и обработката на
данни с цел единствено: последващото издаване на данъчни документи съгласно чл. 112
от ЗДДС при получаване на плащане или
предоставяне на стоки/услуги; съставянето на
счетоводни регистри; съставянето на документи по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството
за проследяване физическото движение на
стоки/услуги;“.
2. Точка 25 се изменя така:
„25. „виртуален ПОС“ и „ПОС терминал“
са тези по смисъла на § 1, т. 2 и 4 от допълнителните разпоредби на Наредба № 3 от
2018 г. за условията и реда за откриване на
платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни
инструменти (обн., ДВ, бр. 37 от 2018 г.; изм.
и доп., бр. 50 от 2019 г. и бр. 38 от 2020 г.);“.
§ 30. В приложение № 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В раздел ІІІб, т. 1, буква „м“ думите „24
часа“ се заменят със „72 часа“, а накрая се
поставя точка и запетая и се добавя: „блокирането на устройството/системата се реализира с помощта на производствен параметър
с първоначално зададена стойност от 72 часа,
която подлежи на промяна в определените в
наредбата случаи.“
2. В раздел IV:
а) в изречение първо след думата „продажби“ се поставя наклонена черта и се добавя
„зареждания за собствени нужди“;
б) в буква „а“ след думата „нивомерната“
се добавя „измервателна“;
в) създават се букви „д“ и „е“:
„д) не се допуска повече от едно зареждане
на гориво, проточено чрез пистолет, конфигуриран към ЕСФП, което не е приключено
с фискален бон;
е) не се допуска едновременната работа
на ЕСФП с повече от две отворени сметки
(започнати фискални бонове, които не са приключени с въвеждане на начин на плащане)
на касово място.“
3. В раздел V се създават букви „аж“ и „аз“:
„аж) ФИСК АЛЕН БОН ЗА ЧАСТИЧНО
ПЛАЩАНЕ
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НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
ЗДДС N BG123456789
#0001

ИМЕ НА ОПЕРАТОР

0001

УНП: XX123456‐0001‐0000001
ЧАСТИЧНО ПЛАЩАНЕ

150.00 Б

# МАСА
#ГАРДЕРОБ650.00#
# СТОЛОВЕ 4 бр.

150.00#
180.00#

ОБЩА СУМА
В БРОЙ ЛВ

150.00

150.00

0000109

29.04.2020 14:51:00

1 артикул

XX123456

00123456
SHA‐1 контролно число“

аз) ФИСК АЛЕН БОН ПРИ ОКОНЧАТЕЛаз) фискален бон при окончателното плащ
НОТО ПЛАЩ АНЕ С ИЗВЪРШВАНЕ НА
отстъпка
СТОЙНОСТНА ОТСТЪПК А
НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
ЗДДС N BG123456789
#0001

ИМЕ НА ОПЕРАТОР

0001

УНП: XX123456‐0001‐0000001
МАСА
ЕД.ЦЕНА
КОЛИЧЕСТВО
СУМА*Б
ГАРДЕРОБ
ЕД.ЦЕНА
КОЛИЧЕСТВО
СУМА*Б
СТОЛОВЕ
ЕД.ЦЕНА
КОЛИЧЕСТВО
СУМА*Б
МЕЖД. СУМА
ОТСТЪПКА
#ОТСТЪПКА/частично плащане
ОБЩА СУМА
В БРОЙ ЛВ
0000115

XX123456

150.00
1
150.00
650.00
1
650.00
45.00
4
180.00
980.00
150.00 Б
150.00 Б#*
830.00
830.00

30.04.2020 16:45:006 АРТИКУЛА

SHA‐1 контролно число

00123456

“
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4. В раздел VII, т. 3.9, изречение второ думата „Устройството“ се заменя със „Системата“.
§ 31. В приложение № 4 думите „(ЕК АФП,
ФПР, ФУВАС)“ се заменят с „(ЕКАФП, ФПР)“.
§ 32. Приложение № 5 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 10, ал. 8, т. 2,
чл. 54, ал. 1 и чл. 56, ал. 4
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ
ПО МЕТРОЛОГИЯ
СВИДЕТЕЛСТВО
№ ………………………..
за съответствие с изискванията на Наредба
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане
чрез фискални устройства на продажбите в
търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания
към лицата, които извършват продажби чрез
електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)
Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД
тип …………………………………………………………………………
(посочва се един от двата типа – по чл. 53, ал. 1
или ал. 2 от Наредба № Н-18/2006 г.)

1. Работеща в ………………………………………………………
…………………………….....................................................
(наименование на обекта, в който е изпитана
системата)

………………………………………………………………………………..
(номер на обекта и точен адрес)

2. Работеща в обектите на:
2.1. идентификационен номер по чл. 84 от
ДОПК …………………………………..............................
2.2. наименование на задълженото лице: ……
……………………………………........................................
2.3. Телефон, електронен адрес …..……………
……………………………......................................………...
Идентификатор на ИАСУТД: …………………………
...........................................………………………………………
ИАСУТД отговаря на изискванията на Наредба № Н-18/2006 г. и може да се използва
на територията на Република България в
смисъла на чл. 118 от Закона за данък върху
добавената стойност.
Дата: ......... г. 	

Председател: ...........................
(подпис и печат)“
§ 33. В приложение № 17 се правят следните допълнения:
1. В раздел I:
а) в таблица 1 „Описание за данните, подавани при регистрация, промяна на основни
данни или дерегистрация“ на ред „Причина
за дерегистрация“ в колона „Забележка“ се
добавя:
„При изпращане на данни за дерегистрация
на ИАСУТД се използват следните причини:
2 – „смяна на собственика“; 3 – „прекратена
регистрацията на ИАСУТД по инициатива
на лицето по чл. 3“; 9 – „временно преустановяване на дейността на лицето по чл. 3“,
и 10 – „други“.“;
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б) в таблица 1а „Описание за данните,
подавани от ЕСФП, свързани с нивомерна
система и подаващи данни за броячите на
средствата за измерване на разход (тип 31)
при регистрация, промяна на основни данни
или дерегистрация“ на ред „Номер на свидетелство“ в колона „Забележка“ се добавя:
„В случаите по чл. 10, ал. 1, т. 2 за започване
на изпитване на ЕСФП в реални условия се
подава номер на свидетелство – 900FS.“;
в) в таблица 14 „Описание на полетата при
предаване към НАП от ИАСУТД на данни от
документ за продажба в XML схема“ на ред
„ЕИК на получател по документ“ в колона
„Забележка“ след думата „фактура“ се добавя
„и дебитно известие“, а на ред „Тип на ЕИК“
в колона „Забележка“ след думата „фактура“
се добавя „и дебитно известие“.
2. В таблица 1 „Описание на кодовете за
вид обект, подавани в поле PSType, подавани
при регистрация и промяна на основни данни
към НАП в XML схема“ се създава ред 136:
„
136 Автомат на самообслужване за продажба
на билети

“
§ 34. В приложение № 18а думите „<номерът, получен от НАП при подаване на
информация по чл. 52р съгласно приложение
№ 33>“ се заменят с „<уникален номер на
електронния магазин, получен от НАП при
подаване на информация по чл. 52р съгласно
приложение № 33>“.
§ 35. В приложение № 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „при използването му“ се
заменят с „чрез него“.
2. В т. 5 накрая се добавя „при стартиране
на софтуера или най-малко веднъж в рамките
на работния ден“.
3. Точка 6 се изменя така:
„6. Софтуерът има вградени контроли за
задължително попълване на данни за потребителите (операторите) – уникален код на
потребител (оператор) в рамките на системата или на търговския обект, най-малко две
имена, роля/права, начало/край на периода
на активност на потребителя (оператора) за
всяка от присвоените му роли/права.“
4. Точка 8 се изменя така:
„8. Софтуерът осигурява свързаност с ФУ
по начин, позволяващ получаване в реално
време на информация за готовността на ФУ
за отпечатване на фискален бон и получаване
на неговия ИН. Свързаността се проверява:
– п ри стартиране на софтуера от работно
място, имащо достъп до функционалността за управление на продажбите – за проверка на готовността за
работа на ФУ; при липса на отговор
за свързаност с ФУ или на готовност
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за отпечатване на фискален бон се
блокира функционалност та за откриване на продажби и за плащане,
изискващо издаване на фискален бон;
– п ри откриване на продажба за целите
на генериране на УНП; допуска се за
генериране на УНП да се използва
ИН на ФУ, с което е осъществена
свързаност в рамките на предходните
2 часа; след изтичане на този срок се
блокира функционалността за откриване на продажби;
– п ри плащане по продажба, за което
е налице задължение за издаване на
фискален бон; в случай че липсва
свързаност с ФУ или статусът на
устройството не позволява издаване
на фискален бон, софтуерът блокира
функционалност та за обработване
на плащания, за които се изисква
издаване на фискален бон.
Когато в търговския обект има повече
от едно работно място, софтуерът блокира
функционалността по откриване/плащане на
продажби за конкретното работно място, за което са установени посочените обстоятелства.“
5. В т. 9:
а) изречение първо се изменя така:
„При въвеждане в софтуера на информация
за продажба софтуерът генерира уникален
номер на продажбата (УНП). Номерът се
визуализира най-малко в екранната форма
по т. 9.1 с изключение на случаите на автоматизирано въвеждане (импорт) по т. 22 и се
формира по следния начин:
Ин диви д уа лен номер на ФУ – Код на
оператор – Пореден номер на продажбата.“;
б) създават се подточки 9.1 и 9.2:
„9.1. За въвеж дане на информац и я за
продажба в софтуера се счита моментът на
въвеждане на стока/услуга в екранна форма
от потребителския интерфейс или записът
на информацията от екранната форма в БД.
9.2. Когато задължените лица извършват
доставки с непрекъснато/повтарящо се изпълнение, УНП се генерира или към момента на
сключване на договор с клиента, при условие
че всяко плащане по договора се отразява към
този УНП, или към момента на формиране
на задължение за всеки период.“
6. В т. 10 изречение първо се изменя така:
„При въвеждане в софтуера на данни за начин на плащане по продажба, за който съгласно
изискванията на настоящата наредба следва
да бъде издаден ФБ, софтуерът задължително
подава команда към фискалното устройство
за издаване на фискален бон, който трябва да
съдържа и уникалния номер на продажбата.“
7. В т. 13 в първи булет накрая се поставя
запетая и се добавя „отнасящи се до информацията по т. 15 и 18“.
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8. В т. 14, изречение първо думите „допуска
включване на текст, съдържащ“ се заменят с
„притежава вградена функционалност за генериране и печат на документи, съдържащи“.
9. В т. 15:
а) в изречение първо след думата „вид“ се
добавя „най-малко“;
б) в буква „а“ след думата „софтуера“ се
поставя запетая, а думите „и присвоената им
роля в системата“ се заменят с „включително
по отношение на присвоените им права или
на роля, в случай че правата на потребителите
се управляват от присвоена роля“;
в) в буква „б“, трето тире думата „роля“
се заличава.
10. В т. 18.3 накрая се създават две тирета:
„– начална дата на периода, за който се
отнася формираното задължение – в случаит е
по т. 9.2, когато УНП се генерира към момента
на сключване на договор с клиента;
– крайна дата на периода, за който се отнася формираното задължение – в случаите по
т. 9.2, когато УНП се генерира към момента
на сключване на договор с клиента;“.
11. В т. 19, трето тире накрая се поставя
запетая и се добавя „с изключение на справки,
съдържащи единствено здравна информация
по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето“.
12. Създават се т. 22 и 23:
„22. Когато софтуерът има функционалност за автоматизирано въвеждане (импорт)
на информация за продажби съгласно чл. 26,
ал. 10 и чл. 52з, ал. 9 – 10 или на информация
за промени в неприключени продажби, автоматизираното въвеждане (импортът) трябва да
се осъществява при спазване на изискванията,
посочени в приложения № 41 и 42.
23. Допуска се СУПТО да извежда (експортира) информация към други софтуери.“
§ 36. В приложение № 31, раздел ІІ се
създава т. 9:
„9. Принципи на формиране, формат и
значение на елементите, на които се основава
номерацията на версиите на софтуера.“
§ 37. В приложение № 32 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 9 буква „б“ се изменя така:
„б) представител на:
– производител на софтуера;
– разпространител на софтуера;
– оторизирано от производител/разпрост
ранител на софтуера лице (дистрибутор);
– друг (пояснение).“
2. Създава се нова т. 20:
„20. Наличие на тестова среда в търговски
обект:
а) наименование и версия на софтуера,
предмет на тестване;
б) информация относно брой и местоположение на работните места, на които се
извършва тестване;
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в) информация относно БД на тествания
софтуер:
– вид на БД;
– физическо местоположение на БД;
– логически адрес на БД или точка на
достъп до програмния интерфейс;
г) начало и край на периода на тестване
на софтуера.“
3. Досегашните т. 20 – 22 стават съответно
т. 21 – 23.
§ 38. В приложение № 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието след ду мите „по
чл. 52м, ал. 1“ се добавя „и чл. 52р“.
2. В т. 4.2.4 думите „и версия“ се заличават.
3. В т. 4.3 думите „(глобални дистрибуционни системи)“ се заличават, а думата
„оператора“ се заменя с „посредника/ците“.
4. Точка 7.4 се изменя така:
„7.4. платежните сметки, по които задълженото лице получава плащанията от продажби
на стоки или услуги, независимо дали са
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свързани директно с виртуалния ПОС, предоставен на лицето от ДПУ, или са сметки,
по които се превеждат сумите, постъпили
през виртуален ПОС на ДПУ;“.
5. Точка 7.6 се изменя така:
„7.6. номер на виртуалния ПОС, когато
е свързан директно с платежната сметка на
задълженото лице;“.
6. Създава се т. 7.7:
„7.7. номер на виртуален ПОС на ДПУ,
когато е свързан с платежна сметка на ДПУ,
от която се превеждат постъпилите суми по
платежната сметка на лицето – ако лицето
разполага с такъв.“
§ 39. В приложение № 37 в таблицата на
редове „Уникален номер на продажба № 1“,
„Уникален номер на продажба № 2“ и „Уникален номер на продажба № N“ в колона
„Задължителен“ думата „да“ се заменя с „не“,
а в колона „Забележка“ се добавя „Полето се
попълва, в случай че софтуерът генерира УНП“.
§ 40. Приложение № 38 се изменя така:
„Приложение № 38
към чл. 52т, ал. 2

Стандартизиран одиторски файл, съдържащ информация за направените в електронния магазин
поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през календарния месец. Приложението описва в табличен вид данните, които ще се подават в XML формат.
Поле

XML
елемент

Тип

Номенклатура

Задължителен

Забележка

ЕИК на задълже- EIK
ното лице

Символен

да

Уникален номер на E_SHOP_N
елек т р он н и я магазин

Символен

да

Поп ъ л ва се номер ът на
електронния магазин, получен от НАП при подаване
на информация съгласно
приложение № 33.

И н д и к а т о р з а E_SHOP_TYPE
с обс т вен домей н
и л и ползва не на
онлайн платформа
за продажба на стоки/предоставяне на
услуги

Символен 1 – собствен/
нает домейн
2 – онлайн
платформа

да

Стойност „1“ се попълва, когато е-търговецът използва
собствен или индивидуално
нает от друго лице домейн.
Стойност „2“ се попълва,
когато е-търговецът използва онлайн платформа.

да

Посочва се:
Наименование на домейна
на електронния магазин,
когато се използва собствен/нает домейн,
ИЛИ
уеб адрес (линк), водещ към
магазина на е-търговеца в
платформата или към страница с всички предлагани в
платформата стоки/услуги,
когато се ползва услуга за
продажба на стоки/услуги
в интернет (онлайн платформа).

Наименование на DOMAIN_NAME Символен
домейна на електронния магазин
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Задължителен

Забележка

Дата на създаване CREATION_
на файла
DATE

Дата

да

Формат:
YYYY-MM-DD

Календарен месец, MON
за който се подава
информацията

Цифров

да

Цяло число, 2 знака
(01 …… 12)

Календарна годи- GOD
на, за която се подава информацията

Цифров

да

Цяло число, 4 знака

Уникален номер на ORD_N
поръчка № 1 в софтуера на е-магазина

Символен

да

Дата на поръчка ORD_D
№ 1

Дата

да

Формат:
YYYY-MM-DD

Номер на докумен- DOC_N
та по чл. 52о, ал. 1,
т. 1

Цифров

да

Формат: Ц яло число, 10
знака

Дата на документа DOC_DATE
по чл. 52о, ал. 1, т. 1

Дата

да

Формат:
YYYY-MM-DD

Наименование на ART_NAME
стока/услуга № 1

Символен

да

Посочва се видът на доставената на клиента стока или
предоставена услуга.

Количество

Цифров

да

Формат: 0.00

Цифров

да

Формат: 0.00

ART_VAT_ RATE Цифров

да

Формат: Ц я ло ч ис ло, 2
знака

ART_QUANT

Единична цена
ART_PRICE
(без отстъпка) без
ДДС – в лв.
ДДС – ставка

ДДС – обща сума, ART_VAT
в лв.

Цифров

да

Формат: 0.00

Обща сума с ДДС – ART_SUM
в лв.

Цифров

да

Формат: 0.00

Наименование на
стоката/услугата
№ 2

ART_NAME

Символен

да

Количество

ART_QUANT

Цифров

да

Формат: 0.00

Единична цена
ART_PRICE
(без отстъпка) без
ДДС – в лв.

Цифров

да

Формат: 0.00

ДДС – ставка

Цифров

да

Формат: 0.00

ДДС – обща сума, ART_VAT
в лв.

Цифров

да

Формат: 0.00

Обща сума с ДДС, ART_SUM
в лв.

Цифров

да

Формат: 0.00

ART_VAT_RATE

……………………………..
Наименование на
стока/услуга № N

ART_NAME

Символен

да

Количество

ART_QUANT

Цифров

да

Формат: 0.00

Цифров

да

Формат: 0.00

Единична цена
ART_PRICE
(без отстъпка) без
ДДС – в лв.
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Задължителен

Забележка

Цифров

да

Формат: 0.00

ДДС – обща сума, ART_VAT
в лв.

Цифров

да

Формат: 0.00

Обща сума с ДДС, ART_SUM
в лв.

Цифров

да

Формат: 0.00

Обща стойност на ORD_TOTAL1
доставените стоки/
предоставени услуги – без отстъпка и
без ДДС по поръчка № 1

да

Формат: 0.00

Отстъпка (сума) – ORD_DISC
в лв.

да

Формат: 0.00

ДДС – сума, в лв. ORD_VAT

да

Формат: 0.00

Обща стойност на ORD_TOTAL2
доставените стоки/
п редос та вени усл у г и – с Д ДС по
поръчка № 1

да

Формат: 0.00

Начин на плащане PAYM
на поръчка № 1

Символен 1 – о с в о б о дено по чл. 3
плащане без
ППП;
2 – вирт уален ПОС;
3 – на ложен
платеж
с
ППП;
4 – доставчик на платежни услуги;
5 – друг

да

Номер на виртуа- POS_N
лен ПОС

Символен

не

Попълва се задължително, когат о п ла ща не т о е
извършено чрез виртуален
ПОС, свързан директно с
платежна сметка на задълженото лице.
Попълва се, когато плащането се извършва чрез
виртуален ПОС на ДПУ и
търговецът разполага с неговия номер.

Референтен номер TRANS_N
на финансовата
трансакция

Символен

не

В случай че плащането е
извършено чрез виртуален
ПОС, полето е задължително.

Идентификатор на PROC_ID
доставчика на платежни услуги

Символен

не

В случай че плащането е
извършено чрез доставчика
на платежни услуги, полето
е задължително. Посочва
се ЕИК, а за чуждестранни лица – ДДС номер, номер от търговски регистър,
идентификационен номер
за данъчни цели или друг.
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Поле

XML
елемент

Уникален номер на
поръчка № 2 в софтуера на е-магазина

ORD_N

Тип

ВЕСТНИК
Номенклатура
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Задължителен

Символен

Забележка

да

………………………………
Уникален номер на ORD_N
поръчка № N в софтуера на е-магазина

да

………………………………
Брой изц яло или R_ORD
частично върнати
поръчки през периода

Цифров

да

Формат: Цяло число

Номер на върната R_ORD_N
поръчка № 1 (уникален номер на поръчката в софтуера
на е-магазина)

Символен

да

Върната су ма на R_AMOUNT
клиента – в лв.

Цифров

да

Формат: 0.00

Дата на връщане R_DATE
на сумата

Дата

да

Формат
YYYY-MM-DD

Начин на връщане R_PAYM
на сумата

Символен 1 – п о п л а тежна сметка;
2 – по карта;
3 – в брой;
4 – друг.

да

Символен

да

Цифров

да

………………………………
Номер на върната R_ORD_N
поръчка № N (уникален номер на поръчката в софтуера
на е-магазина)
………………………………
Обща стойност с R_TOTAL
ДДС на всички изцяло или частично
върнат и поръчк и
през периода

Формат: 0.00

“

§ 41. Създава се приложение № 39 към чл. 26, ал. 6:

„Приложение № 39
към чл. 26, ал. 6
Образец на документ с информация за текуща сума по сметка на клиент
Наименование и ЕИК на ЗЛ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ТЕКУЩА СУМА ПО СМЕТКА
Към момента текущата сума по Вашата сметка е …………….......… лв.
09:29 ч. 17 април 2020 г.
По този документ
НЕ СЕ ДЪЛЖИ ПЛАЩАНЕ

“
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§ 42. Създава се приложение № 40 към чл. 26, ал. 10:

„Приложение № 40
към чл. 26, ал. 10

Примерен образец на документ, включващ минимална информация за предоставени допълнителни стоки/услуги към настаняване, включващо нощувка
Наименование на ЗЛ
ЕИК 123456789
Наименование на обект
Адрес на обект
Документ
за предоставени допълнителни стоки/услуги
към настаняване, включващо нощувка
УНПXXXХХХХХ-ZZZZ-0000001¹
Наименование на стоката/услугата

количество

цена

Обща стойност:
Име на клиента:
Стая:
Дата, час

Подпис на клиента ...................................………….

Настоящият документ не удостоверява извършено плащане, а с подписването му клиентът се съгласява да заплати посочените в него стоки и услуги.
1
УНП се генерира от използвания в обекта
СУПТО в момента на настаняването на клиента
или УНП, генериран от използвания СУПТО в
обекта, в който се предоставя стоката/услугата.“

§ 43. Създава се приложение № 41 към
чл. 52з, ал. 9:
„Приложение № 41
към чл. 52з, ал. 9
Изисквания по отношение на обмен на информация за продажби (импорт) между софтуери
за управление на продажбите, използвани от
едно задължено лице
Когато при условията на чл. 52з, ал. 9 се
импортират данни за продажби от СУПТО_А
в СУПТО_Б, използвани от едно и също задължено лице, се прилага един от следните
три подхода:
1. УНП, генерирани в СУПТО_А, се запазват при импорта в СУПТО_Б. Продажбите се
приключват в СУПТО_Б, като при плащане,
изискващо издаване на ФБ, този номер се
отпечатва в бона.
Изисквания:
1.1. СУПТО_Б трябва да зарежда в базата
си данни всички получени данни от СУПТО_А
в пълен обем и с непроменено съдържание,
независимо дали импортът се осъществява

чрез автоматизиран интерфейс или чрез импорт от файлове.
1.2. При импорта СУПТО_Б осигурява
контрол върху формáта и структурата на УНП
на импортираните данни за продажби.
1.3. СУПТО_Б съхранява следната структурирана информация за всички импортирани
продажби:
• УНП, генерирани в СУПТО_А;
• Пълни данни за всяка импортирана заявка/поръчка/продажба – съгласно таблици 18.1, 18.2 и 18.3 от приложение № 29;
• И зточник на импорта – наименование
на СУПТО_А и обекта, от който се импортират данни;
• Н ачин на импорт в СУ ПТО_Б (A PI,
импорт от файл, …., друг);
• Д ата и време (час, минута, секунда) на
импорт в СУПТО_Б.
1.4. Информацията по т. 1.3 трябва да бъде
включена в съответните таблици по т. 18 от
приложение № 29.
2. СУПТО_Б генерира нови УНП при импорта на данни за продажби от СУПТО_А.
Продажбите се приключват в СУПТО_Б, като
при плащане, изискващо издаване на ФБ, се
отпечатва УНП, генериран в СУПТО_Б.
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Изисквания:
2.1. СУПТО_Б трябва да зарежда в базата
си данни всички получени данни от СУПТО_А
в пълен обем и с непроменено съдържание,
независимо дали импортът се осъществява
чрез автоматизиран интерфейс, или чрез
импорт от файлове.
2.2. При импорта СУПТО_Б осигурява
контрол върху форм á та и структу рата на
УНП на импортираните данни за продажби,
генерирани в СУПТО_А.
2.3. СУПТО_Б прави обвръзка между импортираните продажби по УНП, генерирани
в двата софтуера.
2.4. СУПТО_Б съхранява следната структурирана информация за всички импортирани
продажби:
• У НП_А, генерирани в СУПТО_А, и съответстващите им УНП_Б, генерирани
при импорта в СУПТО_Б;
• П ълни данни за всяка импорт и рана
продажба – съгласно таблици 18.1, 18.2
и 18.3 от приложение № 29;
• И зточник на импорта – наименование
на СУПТО_А и обекта, от който се импортират данни;
• Н ачин на импорт в СУ ПТО_Б (A PI,
импорт от файл, …., друг);
• Д ата и време (час, минута, секунда) на
импорт в СУПТО_Б.
2.5. Информацията по т. 2.3 и 2.4 трябва
да бъде включена в съответните таблици по
т. 18 от приложение № 29.
3. При импорт на данни за продажби от
СУПТО_А в СУПТО_Б и при наличие на
открита продажба в СУПТО_Б на същия клиент, т.е. генериран УНП_Б за същия клиент в
СУПТО_Б, се допуска данните от продажба с
УНП_А да бъдат добавени към вече откритата
продажба в СУПТО_Б с УНП_Б. Продажбата
се приключва в СУПТО_Б под номера, генериран от СУПТО_Б. При заплащане, при
което се издава ФБ, в бона се отпечатва УНП,
генериран от СУПТО_Б.
Изисквания:
3.1. СУПТО_Б трябва да зарежда в базата
си данни всички получени данни от СУПТО_А
в пълен обем и с непроменено съдържание,
независимо дали импортът се осъществява
чрез автоматизиран интерфейс, или чрез
импорт от файлове.
3.2. При импорта СУПТО_Б осигурява контрол върху формáта и структурата на УНП_А
на импортираните данни за продажби.
3.3. СУПТО_Б съхранява следната структурирана информация за всички импортирани
продажби:
• У НП_А, от който се импортират данни
в СУПТО_Б;
• У НП_Б, към който се импортират данни
от продажба с УНП_А;
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• Пълни данни за всяка импортирана продажба с УНП_А – съгласно таблици 18.1,
18.2 и 18.3 от приложение № 29;
• И зточник на импорта – наименование
на СУПТО_А и обекта, от който се импортират данни;
• Н ачин на импорт в СУ ПТО_Б (A PI,
импорт от файл, …., друг);
• Д ата и време (час, минута, секунда) на
импорт в СУПТО_Б.“
3.4. Информацията по т. 3.3 трябва да бъде
включена в съответните таблици по т. 18 от
приложение № 29.“
§ 44. Създава се приложение № 42 към
чл. 52з, ал. 10 и 11:
„Приложение № 42
към чл. 52з, ал. 10 и 11
Изисквания по отношение на импорта в
СУПТО на информация за продажби от
софтуери на електронни магазини и от други
източници и софтуери, които не се използват
за управление на продажби
1. Изисквания при импорт на данни за продажби (поръчки) от софтуери на електронни
магазини и онлайн платформи, които имат
характеристиките на СУПТО, но не се използват за управление на продажбите, например
собствен/нает електронен магазин (собствен/
нает домейн), ползване на услуга за продажба
на стоки/услуги в интернет чрез домейн на
друго лице (онлайн платформа):
1.1. СУПТО осигурява автоматизиран импорт в своята база данни на данните за всички
поръчки, постъпили в електронния магазин.
1.2. СУПТО импортира информацията в
пълен обем и с непроменено съдържание.
1.3. СУПТО генерира УНП в момента на
импорт на всяка поръчка или при потвърждаване, ако такова се изисква.
1.4. За всички импортирани поръчки, вкл.
такива, които не се потвърждават (отказват
се), се съхранява следната структурирана
информация:
– дата и време (час, минута, секунда) на
импорт в СУПТО;
– източник на импорта – уеб адрес на електронния магазин или уеб адрес (линк), водещ
към магазин на лицето в онлайн платформата
или към страница с всички предлагани чрез
платформата стоки/услуги;
– уникален номер на заявката, присвоен
от софтуера на електронния магазин;
– пълни данни за всяка импортирана заявка
съгласно т. 18.1 и 18.2 от приложение № 29.
1.5. За всички импортирани заявки/поръчки софтуерът прави обвръзка между номерата
им, присвоени в софтуера на електронния
магазин/онлайн платформата, и генерираните
за тях УНП.
2. Изисквания при импорт на данни за продажби от източници и софтуери, които не се
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използват за управление на продажби, както
и за импорт на данни, водещи до промени в
неприключени продажби.
2.1. СУПТО трябва да зарежда в базата си
данни всички данни за продажби в пълен обем
и с непроменено съдържание, независимо дали
импортът се осъществява чрез автоматизиран
интерфейс, или чрез импорт от файлове.
2.2. В момента на импорт на данните за
продажба СУПТО генерира уникален номер
на продажбата – УНП. В случай че бизнес
процесът изисква потвърждаване на поръчка/
заявка, УНП се генерира след импорта при
потвърждаването є.
2.3. За всички импортирани данни за продажби, вкл. заявките, които не се потвърждават (отказват се), се съхранява следната
структурирана информация:
– идентификатор на заявката, присвоена
от външния източник;
– дата и време (час, минута, секунда) на
импорт в СУПТО;
– из т оч н и к на и м пор т и ра н и т е да нни – ЕИК/идентификатор и наименование
на заявител;
– начин на импорт в СУПТО, например
API, електронен портал, импорт от файл, друг);
– п ъ лни данни за всяка им пор т и ра на
продажба – съгласно таблици 18.1 и 18.3 от
приложение № 29.
2.4. Соф т уерът п рави обвръ зка меж д у
всички импортирани данни за продажби, вкл.
изцяло и частично потвърдените поръчки/заявки, и генерираните за тях УНП. Софтуерът
осигурява възможност за съпоставка между
заявените и потвърдените стоки/услуги по
вид, количество и стойност.
2.5. В случай на импорт, водещ до промяна в данни за неприключена продажба,
софтуерът следва да осигури проследимост и
обвръзка на данните преди и след импорта
за съответния УНП.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 45. (1) Софтуер за управление на продажбите, който към датата на влизане в сила на
тази наредба е включен в списъка по чл. 118,
ал. 16 от ЗДДС, може да бъде разпространяван от производител/разпространител до
28 февруари 2021 г.
(2) Допуска се софтуерът по ал. 1 да се
използва от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС
в срок до 3 години след влизане в сила на
тази наредба, като след изтичане на този срок
софтуерът се заличава от списъка по чл. 118,
ал. 16 от ЗДДС.
(3) Софтуер за управление на продажбите,
който към датата на влизане в сила на тази
наредба не е включен в списъка по чл. 118,
ал. 16 от ЗДДС и за който производител/разпространител е подал декларация по чл. 118,
ал. 14 от ЗДДС до датата на влизане в сила
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на тази наредба, не е необходимо да отговаря
на изискванията на § 35. За този софтуер се
прилагат ал. 1 и 2.
§ 46. Производителите/вносителите на
ФУ и ИАСУТД променят производствения
параметър за блокиране в съответствие с
изискванията на § 30, т. 1 от тази наредба в
срок до 30 септември 2020 г., като това не се
смята за доработка на ФУ/ИАСУТД и същото
се смята за такова от одобрен тип, съответно
не се изисква преодобряване на типа на вече
одобрените до влизането в сила на изменението ФУ/ИАСУТД.
§ 47. Електронна система с фискална памет,
в чийто състав е включен фискален принтер
с променена версия на фърмуера, отговаряща
на изискването за автоматично генериране
на дневен финансов отчет, не подлежи на
изпитване и одобрение по реда на чл. 10.
В срок до 31 декември 2020 г. производителят/
вносителят на ЕСФП декларира пред комисията по чл. 10, ал. 5, че няма промяна във
функционалността на ЕСФП и формира нов
идентификатор на ЕСФП в съответствие със
специфичните изисквания в приложение № 2.
Към декларацията се прилага диагностичен
бон с информация за новия идентификатор.
Производителят/вносителят или лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт на
ЕСФП, вписва новия идентификатор в паспорта на системата в срока по изречение второ.
В същия срок производителят/вносителят
на ЕСФП предоставя в БИМ програмното
осигуряване на ЕСФП на технически носител.
§ 48. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските
обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ,
бр. 80 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 26 и 75 от
2019 г. и бр. 8 и 9 от 2020 г.) в преходните и
заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 71, ал. 2 думите „31 юли 2020 г.“ се
заменят с „28 февруари 2021 г.“.
2. В § 73 навсякъде думите „31 юли 2020 г.“
се заменят с „31 декември 2020 г.“.
3. В § 74 ал. 2 се изменя така:
„(2) Производител/разпространител може
да разпространява софтуер за управление
на продажбите в търговски обект, който не
отговаря на изискванията, определени в § 26,
в срок до 28 февруари 2021 г.“
4. Параграф 75 се изменя така:
„§ 75. (1) Лицата по чл. 3, които са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за
управление на продажби, привеждат дейността
си в съответствие с изискванията на наредбата по отношение на използвания софтуер в
срок до 28 февруари 2021 г. Тези лица подават
информацията съгласно приложение № 32 в
срок до 30 април 2021 г.
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(2) Лицата по чл. 3, които не са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си
в съответствие с изискванията на наредбата
по отношение на използвания софтуер в срок
до 28 февруари 2021 г. Тези лица подават
информацията съгласно приложение № 32 в
срок до 30 април 2021 г.
(3) За лица по чл. 3, които започват дейността си след влизане в сила на § 28, се допуска да извършват регистриране и отчитане
на продажби по досегашния ред до изтичане
на сроковете по ал. 1 и 2.
(4) Лицата по чл. 3, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен
магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез
електронни я магазин, освен софт уера на
електронния магазин, са длъжни да приведат
дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 май 2021 г.
(5) Лицата по чл. 3, ал. 1, които извършват
продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и използват друг софтуер
за управление на продажбите, извършвани
чрез електронния магазин, освен софтуера на
електронния магазин, са длъжни да приведат
дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 28 февруари 2021 г.
(6) Лицата по ал. 1 – 5 привеждат дейността си с всички изисквания на наредбата по
отношение на фискалните устройства в срок
до 31 декември 2020 г.“
§ 49. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на
продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им
и изисквания към лицата, които извършват
продажби чрез електронен магазин (обн., ДВ,
бр. 52 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2020 г.)
в § 21, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби думите „31 юли 2020 г.“ се заменят
с „30 септември 2020 г.“.
§ 50. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства
на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им
и изисквания към лицата, които извършват
продажби чрез електронен магазин (обн., ДВ,
бр. 75 от 2019 г.; изм., бр. 9 от 2020 г.) в § 13
от преходните и заключителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „чл. 52а1,
ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 52а1, ал. 1“, думите
„31 юли 2020 г.“ се заменят с „28 февруари
2021 г.“, а изречение второ се заличава.
2. В ал. 2, изречение второ думите „31 юли
2020 г.“ се заменят с „28 февруари 2021 г.“, а
думите „и да подаде информацията съгласно
приложение № 32 в срок до 30 септември
2020 г.“ се заличават.
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3. В ал. 3 думите „чл. 52а1, ал. 1 и 2“ се
заменят с „чл. 52а1, ал. 1“.
4. В ал. 4 думите „31 юли 2020 г.“ се заменят
с „28 февруари 2021 г.“, а думите „и да подадат
информацията съгласно приложение № 32 в
срок до 30 септември 2020 г.“ се заличават.
§ 51. В § 37 от заключителните разпоредби
на Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към
софтуерите за управлението им и изисквания
към лицата, които извършват продажби чрез
електронен магазин (обн., ДВ, бр. 8 от 2020 г.;
изм. и доп., бр. 9 от 2020 г.) думите „1 август
2020 г.“ се заменят с „1 юни 2021 г.“.
§ 52. Срокът за рекалибриране на резервоари, изтичащ съгласно разпоредбите на
параграф 32, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.
за регистриране и отчитане на продажби в
търговските обекти чрез фискални устройства
(обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 7 и
102 от 2012 г. и бр. 111 от 2013 г.) през 2020 г.,
се удължава до 30 юни 2021 г.
§ 53. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Кирил Ананиев
5519

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери
на адвокатските възнаграждения (ДВ, бр. 64
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2009 г.; доп.,
бр. 43 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.;
изм., бр. 10 от 2016 г. с Решение № 14820
от 10.12.2014 г. на ВАС по адм. д. № 10395
от 2014 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2016 г.;
изм., бр. 41 от 2017 г. с Решение № 9273 от
27.07.2016 г. на ВАС по адм. д. № 3002/2015 г.
и Решение № 5485 от 2.05.2017 г. на ВАС по
адм. д. № 1403/2017 г.; изм., бр. 7 от 2019 г.;
изм., бр. 45 от 2020 г. с Решение № 13062 от
3.10.2019 г. на ВАС по адм. д. № 3586/2016 г.
и Решение № 5419 от 8.05.2020 г. на ВАС по
адм. д. № 14384/2019 г.)
§ 1. В чл. 2 се създава ал. 6:
„(6) Заплащането на възнаграждението е
авансово и платимо към датата на сключване
на договора за правна помощ. То може да
бъде разсрочено на няколко вноски.“
§ 2. В чл. 3 след думата „споразумение“
се прибавя „или бъде прекратено поради
оттегляне или отказ от иска,“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В т. 3 числото „60“ се заменя с „300“.
2. Точка 10 се изменя така:
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„10. за вписване промени в съответния
регистър възнагражденията са в размерите
по т. 9;“.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думата „защита“ се
заменя със „за процесуално представителство,
защита и съдействие“;
б) в т. 1 думите „за трудови дела – 150 лв.“
се заличават;
в) в т. 2 числото „500“ се заменя с „600“,
а числото „300“ – с „400“;
г) в т. 3 числото „250“ се заменя с „600“;
д) в т. 4 числото „150“ се заменя с „600“;
е) в т. 5 числото „200“ се заменя с „500“;
ж) в т. 6 думите „на адвоката повереник
на ответник“ се заличават, а числото „100“
се заменя с „300“.
2. В ал. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в основния текст думата „защита“ се
заменя с „процесуално представителство,
защита и съдействие“;
б) в т. 1 числото „100“ се заменя с „300“;
в) в т. 2 числото „200“ се заменя с „300“,
а числото „6“ – със „7“;
г) в т. 3 числото „450“ се заменя с „580“,
а числото „4“ – с „5“.
3. Създава се ал. 9:
„(9) При защита по дело с повече от две
съдебни заседания за всяко следващо заседание
се заплаща допълнително по 100 лв.“
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За процесуа лно представителство,
защита и съдействие по административни
дела с определен материален интерес възнаграждението е:
1. при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
2. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв.
плюс 7 % за горницата над 1000 лв.;
3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв.
плюс 5 % за горницата над 5000 лв.;
4. при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. –
830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
5. п ри и н т ер е с о т 10 0 0 0 0 л в. до
1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 1 % за горницата над 100 000 лв.;
6 . п р и и н т е р е с о т 1 0 0 0 0 0 0 л в. д о
10 000 000 лв. – 12 530 лв. плюс 0,3 % за горницата над 1 000 000 лв.;
7. при интерес над 10 000 000 лв. – 39 530 лв.
плюс 0,1 % за горницата над 10 000 000 лв.“
2. В ал. 2:
а) точки 1, 2 и 3 се изменят, както следва:
„1. за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния
регистър – 900 лв.;
2. за дела по Кодекса за социално осигуряване – 350 лв.;
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3. за дела по Закона за Министерството
на вътрешните работи – 400 лв.;“
б) точка 5 се изменя така:
„5. в производства по обжалване на решението за откриване на процедура, решение
за избор на изпълнител или за прекратяване
на процедурата на възложител по ЗОП възнаграждението се определя съобразно чл. 8,
ал. 1 върху прогнозната стойност; в останалите случаи на обжалване на решения на
възложителя – 1000 лв.;“.
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „100“ се заменя с „200“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с
цел удовлетворяване на парични вземания
до 10 0 0 лв. – 20 0 лв., и за вземани я на д
1000 лв. – 1/2 от съответното възнаграждение
по чл. 7, ал. 2, т. 2 – 7;“.
§ 7. В чл. 11 числото „100“ се заменя с
„200“, а числото „150“ – с „300“.
§ 8. В чл. 12 думата „защита“ се заменя
с „процесуално представителство, защита и
съдействие“, думите „300 лв.“ се заменят с „е
в размерите по чл. 13, ал. 1“ и числото „60“
се заменя със „100“.
§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 числото „250“ се заменя с „400“;
б) в т. 2 числото „ 300“ се заменя с „600“;
в) в т. 3 числото „500“ се заменя с „1000“;
г) в т. 4 числото „800“ се заменя с „1500“;
д) в т. 5 числото „1200“ се заменя с „2000“;
е) в т. 6 числото „1800“ се заменя с „4000“;
ж) в т. 7 числото „250“ се заменя с „500“;
з) в т. 9 числото „200“ се заменя с „600“;
и) точка 10 се отменя.
2. В ал. 2 думата „защита“ се заменя с
„процесуално представителство, защита и
съдействие“, а думите „- 200 лв.“ се заменят
с възнаграждението се определя по правилата
на чл. 7, ал. 2“.
§ 10. В чл. 14 числото „60“ се заменя със
„100“.
§ 11. В чл. 16 числото „100“ се заменя с
„200“, а числото „200“ – с „400“.
§ 12. В чл. 18 се създава ал. 4:
„(4) За процесуа лно представителство,
защита и съдействие по дела от административнонаказателен характер извън случаите по
ал. 2 възнаграждението е 300 лв.“
§ 13. В чл. 19 думата „защита“ се заменя
с „процесуално представителство, защита и
съдействие“, а числото „150“ се заменя с „300“.
§ 14. В чл. 20 думата „защита“ се заменя
с „процесуално представителство, защита и
съдействие“, а числото „200“ се заменя с „400“.
§ 15. В чл. 22 думата „защита“ се заменя
с „процесуално представителство, защита и
съдействие“, а числото „200“ се заменя с „400“.
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§ 16. В чл. 23 думата „защита“ се заменя
с „процесуално представителство, защита и
съдействие“, а числото „250“ се заменя с „500“.
§ 17. В чл. 24 думата „защита“ се заменя
с „процесуално представителство, защита и
съдействие“, а числото „150“ се заменя с „300“.
§ 18. В чл. 25 думата „защита“ се заменя
с „процесуално представителство, защита и
съдействие“, а числото „150“ се заменя с „300“.
§ 19. В чл. 26 думата „защита“ се заменя
с „процесуално представителство, защита и
съдействие“, а числото „150“ се заменя с „300“.
§ 20. В чл. 27 думата „защита“ се заменя
с „процесуално представителство, защита и
съдействие“, а числото „150“ се заменя с „300“.
§ 21. В чл. 28 думата „защита“ се заменя
с „процесуално представителство, защита и
съдействие“ , а числото „200“ се заменя с „600“.
§ 22. В чл. 29 думата „защита“ се заменя
с „процесуално представителство, защита и
съдействие“, числото „200“ се заменя с „400“ и
думата „комулация“ се заменя с „кумулация“.
§ 23. В чл. 30 думата „защита“ се заменя
с „процесуално представителство, защита и
съдействие“ , а числото „250“ се заменя с „500“.
Председател:
Ралица Негенцова
5487

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
Инструкция за изменение на Инструкция
№ Iз-3025 от 2010 г. за условията и реда
за определяне на стратегическите зони на
стратегическите обекти и зоните, свързани
с изпълнението на стратегически дейности
от значение за на ц иона л ната си г у рнос т
(ДВ, бр. 6 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Ръководителите на
стратегическите обекти и възлагащите съответната стратегическа дейност“ се заменят с
„Ръководителите на стратегически обекти и
възлагащите или извършващите съответната
стратегическа дейност“.
2. В ал. 2 ду мите „ръководителите на
ст ратегическ и обекти и възлагащите извършването на съответните стратегически
дейности“ се заменят с „ръководителите на
стратегически обекти и възлагащите или
извършващите съответните стратегически
дейности със заповед“.
3. В ал. 3 думите „Ръководителите на стратегическите обекти и възлагащите извършването на съответната стратегическа дейност“ се
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заменят с „Ръководителите на стратегически
обекти и възлагащите или извършващите
съответната стратегическа дейност“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Ръководи тели те на ст ратеги ческ и
обекти и възлагащите или извършващите
съответната стратегическа дейност в срок до
6 месеца след издаването на заповедта по ал. 2
предоставят на председателя на Държавна
агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) или
на оправомощени от него длъжностни лица
списък на конкретните длъжности, които
изискв ат достъп до определените стратегически зони в стратегическите обекти или до
зоните, свързани с изпълнението на стратегическите дейности.“
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Списъкът по ал. 4 се съгласува с председателя на ДАНС или с оправомощени от него
длъжностни лица. При промяна в списъка по
ал. 4 ръководителите на стратегически обекти
и възлагащите или извършващите съответната
стратегическа дейност изготвят нов актуализиран списък, който незабавно се предоставя
за съгласуване на председателя на ДАНС или
на оправомощени от него длъжностни лица.“
§ 2. В чл. 4 думите „ръководителите на
съответния стратегически обект или дейност“
се заменят с „ръководителят на съответния
ст ратег и ческ и обек т и въ злагащ и я т и ли
извършващият съответната стратегическа
дейност“.
§ 3. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Заповедта по чл. 3, ал. 2 се изпраща
на ДАНС и на съответните органи по чл. 4,
извършили охранителното обследване.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на вътрешните работи:
Младен Маринов
Председател на Държавна агенция
„Национална сигурност“:
Димитър Георгиев
5425

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1848-НС
от 28 юли 2020 г.

относно обявяване за избран за народен
представител в Двадесет и четвърти изборен
район – София, на мястото на Владислав
Иванов Горанов
С писмо вх. № НС-02-7 от 24.07.2020 г. на
ЦИК е получено Решение на Народното съб
рание от 24 юли 2020 г., с което на основание
чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на
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Република България са прекратени пълномощията на народния представител Владислав
Иванов Горанов, избран от Двадесет и четвърти
изборен район – София, издигнат от листата
на партия „ГЕРБ“ в 44-то Народно събрание.
Съгласно разпоредбата на чл. 302, ал. 1
ИК Централната избирателна комисия следва
да обяви за народен представител следващия
кандидат в листата на партия „ГЕРБ“.
С Решение № 1843-НС от 16 юли 2020 г.
на ЦИК на основание чл. 302, ал. 2 ИК Централната избирателна комисия е обявила за
народен представител в Двадесет и четвърти
изборен район – София, следващия в кандидатската листа на партия „ГЕРБ“ под № 8
Калин Любенов Вельов до завръщане на
избрания за министър народен представител
Владислав Иванов Горанов.
С освобождаването на Владислав Иванов Горанов като министър на финансите
пълномощията на Калин Любенов Вельов
като народен представител по заместване
при условията на чл. 68, ал. 2, изр. второ
от Конституцията на Република България,
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респ. чл. 302, ал. 2 ИК, са се прекратили. С
оглед на обстоятелството, че пълномощията
на Владислав Иванов Горанов като народен
представител са прекратени поради подаване
на оставка, за народен представител следва
да бъде обявен Калин Любенов Вельов, който е следващият в кандидатската листа на
партия „ГЕРБ“.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247,
т. 6 във връзка с чл. 302, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява Калин Любенов Вельов за народен представител в 44-то Народно събрание
от листата на политическа партия „ГЕРБ“ в
Двадесет и четвърти изборен район – София.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Стефка Стоева
Секретар:
Севинч Солакова
5508
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-01-352
от 22 юни 2020 г.
На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, параграф 3 от Конвенция № 50 на Съвета на Европа
за разработване на Европейската фармакопея
от 22 юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134
от 1 ноември 1992 г. и ратифицирана със Закона
за ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разработване на Европейската
фармакопея (ДВ, бр. 55 от 2004 г.), Резолюции
AP-CPH (20) 1, AP-CPH (20) 2 и AP-CPH (20) 3
на Съвета на Европа и чл. 12, ал. 3 и 4 от Закона
за лекарствените продукти в хуманната медицина
нареждам:
1. В т. 2 от Заповед № РД-01-159 от 6.06.2019 г.
(ДВ, бр. 56 от 2019 г.) думите „а допълнение
10.3 – от 1 януари 2021 г.“ се заменят с „допълнение
10.3 – от 1 януари 2021 г., допълнение 10.4 – от
1 април 2021 г., допълнение 10.5 – от 1 юли 2021 г.,
а допълнение 10.6 – от 1 януари 2022 г.“.
2. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и да се публикува на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата.
Министър:
К. Ананиев
5488
ЗАПОВЕД № РД-01-365
от 30 юни 2020 г.
На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, параграф 3 от Конвенция № 50 на Съвета на Европа
за разработване на Европейската фармакопея от
22 юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134 от
1 ноември 1992 г. и ратифицирана със Закона за
ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на
Европа за разработване на Европейската фармакопея (ДВ, бр. 55 от 2004 г.), Резолюция AP-CPH
(20) 4 на Съвета на Европа и чл. 12, ал. 3 и 4 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина нареждам:
1. Определям 1 април 2021 г. за дата на отпадане в Република България на монографиите
Амобарбитал (0594), Амобарабитал натрий (0166),
Барбитал (0170), Метрифонат (1133), Теобромин
(0298) и Инсулин за инжекции, двуфазен (0831),
съставляващи част от Европейската фармакопея.
2. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и да се публикува на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата.

5489

Министър:
К. Ананиев

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-60
от 22 юли 2020 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение от
кмета на община Кюстендил след Решение № 88
по протокол № 6 от 27.02.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Кюстендил, становище от Регионалното управление на образованието – Кюстендил,
и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на
министъра на образованието и науката, поради
оптимизиране на училищната мрежа в резултат
на трайна тенденция на намаляване броя на подлежащите на задължително обучение в община
Кюстендил считано 15.09.2020 г. преобразувам
Седмо ОУ „Ильо войвода“ – гр. Кюстендил, с адрес: ул. Кокиче № 7, ОУ „Иван Вазов“ – гр. Кюстендил, с адрес: ул. София № 6, и Шесто ОУ
„Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Кюстендил, с
адрес: ул. Ефрем Каранов № 33, в Шесто ОУ
„Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Кюстендил, с
официален адрес: ул. Ефрем Каранов № 33, първи
допълнителен адрес: ул. Кокиче № 7, и втори
допълнителен адрес: ул. София № 6.
1. Учениците от Седмо ОУ „Ильо войвода“ – гр. Кюстендил, ОУ „Иван Вазов“ – гр. Кюстендил, и Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Кюстендил, да продължат образованието си в Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Кюстендил, община Кюстендил, област
Кюстендил.
2. Задължителната документация на Седмо
ОУ „Ильо войвода“ – гр. Кюстендил, ОУ „Иван
Вазов“ – гр. Кюстендил, и Шесто ОУ „Св. Паисий
Хилендарски“ – гр. Кюстендил, да се съхранява в
Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил.
3. Финансиращ орган: Община Кюстендил.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

5468

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-61
от 22 юли 2020 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение от
кмета на община Кюстендил след Решение № 88
по протокол № 6 от 27.02.2020 г. на Общинския
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съвет – гр. Кюстендил, становище от Регионалното управление на образованието – Кюстендил, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09–5726 от 13.11.2017 г. на министъра
на образованието и науката, поради оптимизиране на училищната мрежа в резултат на трайна
тенденция на намаляване броя на подлежащите
на задължително обучение в община Кюстендил
считано 15.09.2020 г. преобразувам ОУ „Даскал
Димитри“ – гр. Кюстендил, с адрес: ул. Дондуков
№ 43, и ОУ „Проф. Марин Дринов“ – гр. Кюстендил, с адрес: бул. България № 35, в ОУ „Проф.
Марин Дринов“ – гр. Кюстендил, с официален
адрес: бул. България № 35, и допълнителен адрес:
ул. Дондуков № 43.
1. Учениците от ОУ „Даскал Димитри“ –
г р. К ю с т ен д и л , и ОУ „Пр о ф. М ари н Дринов“ – гр. Кюстендил, да продължат образованието си в ОУ „Проф. Марин Дринов“ – гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил.
2. Задължителната документация на ОУ „Даскал Димитри“ – гр. Кюстендил, и ОУ „Проф.
Марин Дринов“ – гр. Кюстендил, да се съхранява
в ОУ „Проф. Марин Дринов“ – гр. Кюстендил,
община Кюстендил, област Кюстендил.
3. Финансиращ орган: Община Кюстендил.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

5469

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-62
от 22 юли 2020 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение от
кмета на община Кюстендил след Решение № 88
по протокол № 6 от 27.02.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Кюстендил, становище от Регионалното управление на образованието – Кюстендил,
и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на
министъра на образованието и науката, поради
оптимизиране на училищната мрежа в резултат
на трайна тенденция на намаляване броя на подлежащите на задължително обучение в община
Кюстендил считано 15.09.2020 г. преобразувам
Пето ОУ „Христо Ботев“ – гр. Кюстендил, с
адрес: ул. Спартак № 21, и ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“ – гр. Кюстендил, с адрес: ул. Гладстон
№ 2, в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил, с официален адрес: ул. Гладстон № 2, и
допълнителен адрес: ул. Спартак № 21.
1. Учениците от Пето ОУ „Христо Ботев“ –
гр. Кюстендил, и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил, да продължат образованието си в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил.
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2. Задължителната документация на Пето ОУ
„Христо Ботев“ – гр. Кюстендил, и ОУ „Св. св.
Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил, да се съхранява в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил.
3. Финансиращ орган: Община Кюстендил.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

5470

Министър:
Кр. Вълчев

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-237
от 8 юли 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Добромир, община Руен, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5408

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-238
от 8 юли 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Дюля, община Руен, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5409

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-239
от 8 юли 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Заимчево, община Руен, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5410

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-240
от 8 юли 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Рожден, община Руен, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5411

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-241
от 8 юли 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Средна махала, община Руен, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5412

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-242
от 8 юли 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Топчийско, община Руен, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5413

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-243
от 13 юли 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
урбанизираната територия в землището на с. Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 4.12.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

5414

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-244
от 13 юли 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
урбанизираната територия в землището на с. Гелеменово, община Пазарджик, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 4.12.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
5415
ЗАПОВЕД № РД-18-245
от 13 юли 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Ивайло, община Пазарджик, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 4.12.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
5416
ЗАПОВЕД № РД-18-246
от 13 юли 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Сбор, община Пазарджик, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 4.12.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
5417
ЗАПОВЕД № РД-18-247
от 13 юли 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
урбанизираната територия в землището на с. Тополи дол, община Пазарджик, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 4.12.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
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Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
5418
ЗАПОВЕД № РД-18-248
от 13 юли 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
урбанизираната територия в землището на с. Черногорово, община Пазарджик, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 4.12.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
5419
ЗАПОВЕД № КД-14-73
от 14 юли 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във
връзка със заявление вх. № 09-16251-30.01.2020 г.
от СГКК – Благоевград, и приложените към него
документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта
и кадастралните регистри на: с. Ключ, EKATTE
37349, община Петрич, одобрени със Заповед
№ РД-18-819 от 5.12.2017 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 37349.6.14:
площ: 1179 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата чрез МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 37349.6.15:
площ: 307 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата чрез МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 37349.6.16:
площ: 3675 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата чрез МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 37349.6.17:
площ: 614 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата чрез МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 37349.6.18:
площ: 6893 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата чрез МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 37349.6.19:
площ: 3528 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата чрез МОСВ;
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поземлен имот с идентификатор 37349.6.20:
площ: 2487 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата чрез МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 37349.6.21:
площ: 2792 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 37349.6.22:
площ: 3042 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 37349.6.23:
площ: 181 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 37349.6.24:
площ: 2880 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 37349.6.25:
площ: 208 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 37349.6.26:
площ: 4498 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 37349.9.21:
площ: 1277 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 37349.11.16:
площ: 2610 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 37349.71.15:
площ: 1364 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 37349.71.16:
площ: 592 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 37349.72.32:
площ: 238 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 37349.73.5:
площ: 1296 кв. м, друг вид земеделска земя,
собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 37349.89.97:
площ: 6153 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 37349.92.36:
площ: 945 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 37349.105.16:
площ: 270 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на държавата чрез МОСВ.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 37349.1.3: нива,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 2729 кв. м, площ след промяната:
2476 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.1.4:
нива, собственост на Илия Стойков Джеджов,
площ: 14 117 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.1.39: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
1225 кв. м, площ след промяната: 1206 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.1.148:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2621 кв. м, площ след промяната: 2578 кв. м;

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

поземлен имот с идентификатор 37349.1.169:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 8759 кв. м, площ след промяната: 8400 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.1.241:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ: 663 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.5.19:
нива, собственост на Георги Ангелов Паско,
площ преди промяната: 1598 кв. м, площ след
промяната: 1553 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.5.20:
нива, собственост на Божко Славеев Илиев,
площ преди промяната: 1500 кв. м, площ след
промяната: 926 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.5.21:
нива, собственост на Божко Славеев Илиев,
площ преди промяната: 1001 кв. м, площ след
промяната: 197 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.5.22:
нива, собственост на Христо Гоцев Арабаджиев,
площ преди промяната: 1736 кв. м, площ след
промяната: 1635 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.5.46: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
511 кв. м, площ след промяната: 547 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.5.48:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1812 кв. м, площ след промяната:
1701 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.6.1: нива,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 1358 кв. м, площ след промяната:
1265 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.6.117:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 795 кв. м, площ след промяната: 1869 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.6.146:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 14 908 кв. м, площ след промяната: 1372 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.6.229: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
7500 кв. м, площ след промяната: 6758 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.6.379:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на държавата чрез ТП „ДГС Петрич“, площ преди промяната: 3819 кв. м, площ след промяната:
3092 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.6.380:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Петрич, площ преди промяната: 6031 кв. м, площ
след промяната: 5931 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.6.385:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 843 кв. м, площ след промяната:
802 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.6.387:
водно течение, река, собственост на държавата
чрез МОСВ, площ преди промяната: 45 277 кв. м,
площ след промяната: 29 318 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.9.5:
нива, собственост на Николай Георгиев Ичев,
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площ преди промяната: 5668 кв. м, площ след
промяната: 5483 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.9.17:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 4175 кв. м, площ след промяната: 2388 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.9.19:
водоем, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 287 кв. м, площ след промяната: 981 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.11.107:
водоем, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 16 016 кв. м, площ след промяната:
13 407 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.25.279:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 913 кв. м, площ след промяната: 864 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.26.106:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2677 кв. м, площ след промяната: 2602 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.26.110:
водоем, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2263 кв. м, площ след промяната: 2420 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.26.362: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 58 кв. м, площ след промяната: 25 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.47.388:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Петрич, площ преди промяната: 406 кв. м, площ
след промяната: 433 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.50.114:
водно течение, река, собственост на държавата
чрез МОСВ, площ преди промяната: 61 502 кв. м,
площ след промяната: 61 589 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.67.32:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5001 кв. м, площ след промяната:
4802 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.67.35:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1262 кв. м, площ след промяната: 999 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.67.37:
нива, собственост на Станиш Митрев Сапунаров,
площ: 1166 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.67.38:
пасище, собственост на Илия Костов Сапунаров,
площ: 1211 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.67.43:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 25 608 кв. м, площ след промяната: 25 582 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.67.340:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 561 кв. м, площ след промяната: 541 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.69.219:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 44 926 кв. м, площ след промяната:
44 929 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.70.14:
нива, собственост на Община Петрич, площ пре-
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ди промяната: 4323 кв. м, площ след промяната:
3984 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.71.8:
нива, собственост на Илия Стоилков Близнаков,
площ: 1347 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.71.9:
нива, собственост на Димитър Илиев Кахчиев,
площ преди промяната: 2600 кв. м, площ след
промяната: 2112 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.71.108:
водоем, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 9282 кв. м, площ след промяната: 9760 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.71.220:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 6810 кв. м, площ след промяната: 6618 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.71.316: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
1428 кв. м, площ след промяната: 499 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.72.31:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 15 090 кв. м, площ след промяната: 15 068 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.72.267:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 1463 кв. м, площ след промяната:
1144 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.73.4:
водоем, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 4286 кв. м, площ след промяната: 3093 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.78.9:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 4199 кв. м, площ след промяната: 3347 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.78.13:
пасище, собственост на Стойчо Костадинов Митрев, площ: 3660 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.78.14:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3237 кв. м, площ след промяната:
3104 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.78.25:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 10 570 кв. м, площ след промяната: 11 265 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.78.308:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 934 кв. м, площ след
промяната: 9514 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.82.334:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 1555 кв. м, площ след промяната:
1547 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.82.335:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 1723 кв. м, площ след промяната:
1700 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.82.364:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Петрич, площ
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преди промяната: 850 кв. м, площ след промяната: 839 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.83.6:
нива, собственост на Георги Ангелов Пасков,
площ преди промяната: 904 кв. м, площ след
промяната: 750 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.83.7:
нива, собственост на Антанас Христов Джеферов,
площ преди промяната: 2645 кв. м, площ след
промяната: 2481 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.83.8:
нива, собственост на Георги Ангелов Пасков,
площ преди промяната: 1780 кв. м, площ след
промяната: 1609 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.85.14:
нива, собственост на Стойчо Костадинов Митрев,
площ: 3694 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.85.224:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 408 кв. м, площ след промяната: 360 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.87.1:
пасище, собственост на Тодор Николов Стоев,
площ преди промяната: 3153 кв. м, площ след
промяната: 2716 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.87.318: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
550 кв. м, площ след промяната: 501 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.89.8:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 14 277 кв. м, площ след промяната: 14 267 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.89.55:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 9649 кв. м, площ след промяната: 2933 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.89.56:
нива, собственост на Димитър Илиев Кахчиев,
площ: 4234 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.89.76:
нива, собственост на Петър Донев Гешев, площ:
349 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.89.356:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 3927 кв. м, площ след
промяната: 2319 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.89.420:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 322 кв. м, площ след промяната:
297 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.90.19:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 15 622 кв. м, площ след промяната: 16 319 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.90.227:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2136 кв. м, площ след промяната: 1967 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.90.343:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 520 кв. м, площ след промяната: 525 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.91.10:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 15 419 кв. м, площ след промяната: 5420 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 37349.91.228:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 77 537 кв. м, площ след промяната: 84 178 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.92.6:
нива, собственост на Станиш Митрев Сапунаров,
площ: 886 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.92.7:
нива, собственост на Станиш Митрев Сапунаров,
площ: 2273 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.92.13:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 67 482 кв. м, площ след промяната: 65 193 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.92.344:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 1603 кв. м, площ след
промяната: 15 394 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.92.347:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 1002 кв. м, площ след промяната:
995 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.93.10:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3023 кв. м, площ след промяната:
2660 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.93.16:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 10 496 кв. м, площ след промяната: 10 083 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.93.24:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2444 кв. м, площ след промяната:
2317 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.93.29:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 3506 кв. м, площ след промяната: 2609 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.93.30:
пасище, собственост на Илия Костов Сапунаров,
площ: 1870 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.94.15:
нива, собственост на Трайко Христов Мирчев,
площ: 1751 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.94.18:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 29 848 кв. м, площ след промяната: 27 169 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.94.333:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 4389 кв. м, площ след промяната:
4378 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.94.338:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 7521 кв. м, площ след
промяната: 4885 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.94.394:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 2708 кв. м, площ след промяната:
2813 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.105.14:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Лиляна Кръстинова Темелкова, Любен Кръс-
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тинов Гогов, Венета Кръстинова Дойранлиева и
Пламен Атанасов Мирчев, площ преди промяната: 6001 кв. м, площ след промяната: 6002 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37349.105.15:
природен парк, собственост на държавата чрез
МОСВ, площ преди промяната: 6 259 662 кв. м,
площ след промяната: 6 259 391 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 37349.67.341:
площ: 3071 кв. м, за местен път, собственост на
Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 37349.78.314:
площ: 2487 кв. м, за местен път, собственост на
Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 37349.92.346:
площ: 2035 кв. м, за местен път, собственост на
Община Петрич.
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 обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
5420
ЗАПОВЕД № КД-14-74
от 14 юли 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във
връзка със заявление вх. № 09-16247-30.01.2020 г.
от СГКК – Благоевград, и приложените към него
документи и материали, определени по чл. 58 и
75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на: с. Яворница, EKATTE
87134, община Петрич, одобрени със Заповед
№ РД-18-553 от 20.10.2017 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 87134.6.18:
площ: 514 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 87134.6.19:
площ: 879 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 87134.6.20:
площ: 1577 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 87134.6.21:
площ: 1078 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 87134.6.22:
площ: 1679 кв. м, водоем, собственост на Община
Петрич;
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поземлен имот с идентификатор 87134.21.36:
площ: 24 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата чрез МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 87134.21.37:
площ: 89 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 87134.21.38:
площ: 1749 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 87134.47.1:
площ: 213 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 87134.47.2:
площ: 134 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 87134.48.4:
площ: 4712 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 87134.67.28:
площ: 1794 кв. м, дере, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 87134.73.31:
площ: 949 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 87134.74.16:
площ: 542 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 87134.79.23:
площ: 2995 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 87134.79.24:
площ: 991 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 87134.79.25:
площ: 315 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 87134.79.26:
площ: 682 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 87134.79.27:
площ: 840 кв. м, нива, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 87134.79.28:
площ: 133 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
сграда с идентификатор 87134.1.61.1: площ:
103 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 87134.1.61.2: площ:
29 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 87134.1.421.1: площ:
59 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 87134.59.22.1: площ:
54 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 87134.59.33.1: площ:
52 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 87134.61.48.1: площ:
34 кв. м, сграда за търговия, 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 87134.1.57:
за дърводобивната и дървообработващата промишленост, собственост на Венцислав Стоянов
Чергов, площ: 2139 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.1.74: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
61 кв. м, площ след промяната: 53 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.1.76:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2618 кв. м, площ след промяната: 2266 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.1.77: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
3165 кв. м, площ след промяната: 3146 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.1.84:
пасище, собственост на Иван Георгиев Янкулов,
Иван Кирилов Тачев и Юлиан Кирилов Тачев,
площ преди промяната: 4199 кв. м, площ след
промяната: 4200 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.1.85:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 632 кв. м, площ след промяната: 234 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.1.96:
пасище, собственост на Велика Иванова, площ:
6797 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.1.99:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 779 кв. м, площ след промяната: 639 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.1.101:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 4985 кв. м, площ след промяната: 4695 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.1.275:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 5598 кв. м, площ след
промяната: 8084 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.1.291: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
988 кв. м, площ след промяната: 972 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.1.406:
нива, собственост на Иван Стойчев Гоцев, площ:
1180 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.1.421:
нива, собственост на Евгения Димитрова Димит
рова, площ преди промяната: 6783 кв. м, площ
след промяната: 6491 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.1.969:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 12 117 кв. м, площ след промяната:
12 011 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.1.998: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
880 кв. м, площ след промяната: 840 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.6.208:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 4301 кв. м, площ след промяната:
1173 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 87134.6.224:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 2140 кв. м,
площ след промяната: 992 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.6.583:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 10 983 кв. м, площ след промяната:
10 048 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.7.18:
нива, собственост на Иван Кирилов Джаджев,
площ преди промяната: 13950 кв. м, площ след
промяната: 13432 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.14.319:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 1548 кв. м, площ след промяната:
1542 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.15.528:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 791 кв. м, площ след промяната: 750 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.16.124:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 1490 кв. м, площ след промяната:
1476 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.17.518:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 2234 кв. м, площ след промяната:
2173 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.21.3:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1401 кв. м, площ след промяната:
1342 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.21.190:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 11 661 кв. м, площ след промяната: 6343 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.21.191:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3335 кв. м, площ след промяната:
3285 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.21.224:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 2192 кв. м,
площ след промяната: 5757 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.31.256:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 1153 кв. м, площ след промяната:
891 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.41.113:
водоем, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 3497 кв. м, площ след промяната: 5242 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.41.547:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1895 кв. м, площ след промяната: 1330 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.47.11:
нива, собственост на Сотир Евтимов Трайков,
площ: 4048 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.47.214:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 31 345 кв. м, площ след промяната: 30 889 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 87134.47.222:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6188 кв. м, площ след промяната:
6036 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.47.224:
водно течение, река, собственост на държавата,
чрез МОСВ, площ преди промяната: 6859 кв. м,
площ след промяната: 11 043 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.47.292:
нива, собственост на Сотир Евтимов Трайков,
площ: 1514 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.47.398:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 9455 кв. м, площ след промяната:
9377 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.47.579:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 48 443 кв. м, площ след промяната: 46 378 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.47.580:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 15 645 кв. м, площ след промяната: 15 117 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.47.581:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2663 кв. м, площ след промяната: 2536 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.47.582:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 27 715 кв. м, площ след промяната: 26 605 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.47.596: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
112 кв. м, площ след промяната: 98 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.48.112:
водоем, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 17 421 кв. м, площ след промяната: 19 849 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.48.156:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 16 956 кв. м, площ след промяната: 9816 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.58.15:
нива, собственост на Вангел Иванов Стойчев,
площ: 4060 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.58.37:
пасище, собственост на Община Петрич, площ:
6376 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.58.62:
нива, собственост на Иван Стойчев Гоцев, площ:
2784 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.58.74:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 4955 кв. м, площ след промяната: 4558 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.58.75:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1267 кв. м, площ след промяната: 974 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.58.275:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 6236 кв. м, площ след
промяната: 9254 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 87134.58.499:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 774 кв. м, площ след промяната: 449 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.58.564:
водоем, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 19 311 кв. м, площ след промяната:
21 556 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.58.569:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 6988 кв. м, площ след промяната: 4994 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.58.578:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 852 кв. м, площ след промяната: 1241 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.59.892:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 338 кв. м, площ след промяната: 318 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.61.48:
пасище, собственост на Албена Богданова Костадинова, площ: 918 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.61.50:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2001 кв. м, площ след промяната: 1942 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.61.53:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2924 кв. м, площ след промяната: 2928 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.61.352:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 446 кв. м, площ след промяната: 425 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.62.38:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 6075 кв. м, площ след промяната: 6072 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.62.52:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2030 кв. м, площ след промяната: 2010 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.62.53:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1574 кв. м, площ след промяната:
1248 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.62.54:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 504 кв. м, площ след промяната:
415 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.62.61:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 21028 кв. м, площ след промяната: 20855 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.62.288:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 740 кв. м, площ след промяната: 729 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.67.1:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5543 кв. м, площ след промяната:
5542 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.67.111:
водоем, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 5053 кв. м, площ след промяната: 7444 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 87134.67.125:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1648 кв. м, площ след промяната: 552 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.67.226:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 9336 кв. м, площ след промяната:
7159 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.67.527:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 895 кв. м, площ след промяната: 105 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.68.8:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 13 964 кв. м, площ след промяната: 13 782 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.68.20:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 1268 кв. м, площ след промяната:
1204 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.68.39:
нива, собственост на Исин Исинов Салиев и
Идрис Арифов Салиев, площ: 4093 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.68.44:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 5973 кв. м, площ след промяната: 5019 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.68.48:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 12 866 кв. м, площ след промяната: 11 521 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.68.609:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1957 кв. м, площ след промяната:
1871 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.68.860:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 9916 кв. м, площ след промяната:
9915 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.68.862:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 3036 кв. м, площ след промяната:
3011 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.68.865:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 9445 кв. м, площ след промяната: 9406 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.69.13:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 23 827 кв. м, площ след промяната: 23 554 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.69.15:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2827 кв. м, площ след промяната:
2275 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.69.16:
нива, собственост на Стойко Илиев Стойков,
площ: 1879 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.69.18: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
1059 кв. м, площ след промяната: 1043 кв. м;

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

поземлен имот с идентификатор 87134.69.43:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 13 578 кв. м, площ след промяната: 14 595 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.69.275:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 3153 кв. м, площ след
промяната: 5586 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.69.609:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4067 кв. м, площ след промяната:
4063 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.73.1:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 5056 кв. м, площ след промяната: 2501 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.73.3:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4449 кв. м, площ след промяната:
4421 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.73.599:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 2880 кв. м, площ след промяната:
2856 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.74.1:
нива, собственост на Ахмед Мустафов Касъмов,
площ преди промяната: 2756 кв. м, площ след
промяната: 2756 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.74.4:
нива, собственост на Христена Христова Василева, площ преди промяната: 2324 кв. м, площ
след промяната: 2324 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.74.7:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 6961 кв. м, площ след промяната: 5251 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.74.598:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 1984 кв. м, площ след промяната:
1977 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.76.6:
нива, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1504 кв. м, площ след промяната: 1495 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.79.8:
нива, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2407 кв. м, площ след промяната: 2217 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.79.14:
нива, собственост на Георги Илиев Станоев,
площ: 2066 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.79.15:
нива, собственост на Симеон Иванов Гоцев,
площ: 1241 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.79.16:
нива, собственост на Фикия Трайкова Петрова,
площ преди промяната: 3163 кв. м, площ след
промяната: 2323 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.79.17:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2162 кв. м, площ след промяната:
1348 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 87134.79.22:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 26 799 кв. м, площ след промяната: 21 130 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.79.234:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 3397 кв. м, площ след промяната: 3078 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.79.275:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 5378 кв. м, площ след
промяната: 8277 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.91.344:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 33 079 кв. м, площ след промяната:
33 069 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.91.505:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 2803 кв. м, площ след промяната:
2802 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 87134.91.989:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 117 158 кв. м, площ след промяната: 116 993 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 87134.41.252:
площ: 918 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 87134.61.54:
площ: 349 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Петрич.
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 обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
5421
ЗАПОВЕД № КД-14-75
от 14 юли 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във
връзка със заявление вх. № 09-26533-18.02.2020 г.
от СГКК – Шумен, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на: гр. Върбица, EKATTE
12766, община Върбица, одобрени със Заповед
№ РД-18-688 от 13.03.2018 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:
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поземлен имот с идентификатор 12766.37.40:
площ: 553 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 12766.37.41:
площ: 245 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 12766.37.42:
площ: 1475 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 12766.37.43:
площ: 928 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 12766.37.44:
площ: 708 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 12766.37.45:
площ: 837 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 12766.37.46:
площ: 187 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 12766.37.47:
площ: 353 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица;
поземлен имот с идентификатор 12766.55.37:
площ: 650 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 12766.4.20:
площ: 70 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 12766.82.16:
площ: 201 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 12766.82.17:
площ: 523 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 12766.82.18:
площ: 498 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 12766.5.700:
площ: 2525 кв. м, друг вид трайно насаждение,
собственост на Община Върбица;
поземлен имот с идентификатор 12766.6.669:
площ: 73 304 кв. м, пасище, собственост на Община Върбица;
поземлен имот с идентификатор 12766.6.670:
площ: 830 кв. м, пасище, собственост на Община
Върбица;
поземлен имот с идентификатор 12766.6.671:
площ: 10 207 кв. м, за местен път, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 12766.12.16:
площ: 2107 кв. м, пасище, собственост на Община Върбица;
поземлен имот с идентификатор 12766.12.17:
площ: 2912 кв. м, пасище, собственост на Община Върбица;
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поземлен имот с идентификатор 12766.12.18:
площ: 4419 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 12766.13.790:
площ: 3996 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГАР – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 12766.13.791:
площ: 3649 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 12766.13.792:
площ: 1145 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.109:
площ: 230 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на община Върбица;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.110:
площ: 547 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.111:
площ: 937 кв. м, за курортен хотел, почивен дом,
собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.112:
площ: 273 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.113:
площ: 438 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.114:
площ: 1772 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.115:
площ: 140 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, собственост на МРРБ;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.116:
площ: 84 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, собственост на МРРБ;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.117:
площ: 440 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, собственост на МРРБ;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.118:
площ: 405 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, собственост на МРРБ;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.119:
площ: 100 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, собственост на МРРБ;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.120:
площ: 1577 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, собственост на МРРБ;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.121:
площ: 967 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, собственост на МРРБ;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.122:
площ: 67 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, собственост на МРРБ;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.123:
площ: 19493 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.124:
площ: 3701 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.125:
площ: 643 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 12766.79.126:
площ: 436 кв. м, за курортен хотел, почивен дом,
собственост на МРРБ;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.127:
площ: 708 кв. м, за курортен хотел, почивен дом,
собственост на МРРБ;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.128:
площ: 15567 кв. м, за курортен хотел, почивен
дом, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.129:
площ: 881 кв. м, за курортен хотел, почивен дом,
собственост на МРРБ;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.130:
площ: 65 кв. м, за курортен хотел, почивен дом,
собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.131:
площ: 64 кв. м, за курортен хотел, почивен дом,
собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.132:
площ: 8 кв. м, за курортен хотел, почивен дом,
собственост на МРРБ;
сграда с идентификатор 12766.79.124.1: площ:
7 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма данни
за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 12766.2.56:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 1001 кв. м, площ след промяната: 951 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.3.8:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 7090 кв. м, площ след промяната: 6401 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.33.43:
друг вид трайно насаждение, собственост на
Община Върбица, площ преди промяната: 258
255 кв. м, площ след промяната: 258 236 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.36.62:
овощна градина, собственост на Ибрям Ибрямов
Мустафов, площ преди промяната: 1500 кв. м,
площ след промяната: 1451 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.36.65:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 11 791 кв. м, площ след промяната:
11 781 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.37.23:
овощна градина, собственост на Иванка Йовчева
Чалъкова, площ преди промяната: 2999 кв. м,
площ след промяната: 2986 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.37.27:
овощна градина, собственост на Мина Пейчева
Велчева, площ преди промяната: 2000 кв. м, площ
след промяната: 1891 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.37.28:
овощна градина, собственост на Хюсеин Хасанов
Барсаксъзов, площ преди промяната: 1999 кв. м,
площ след промяната: 1947 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.37.29:
овощна градина, собственост на Паунка Танева
Пенева, площ преди промяната: 2999 кв. м, площ
след промяната: 2877 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 12766.37.30:
овощна градина, собственост на „Златно рало“ –
ЕООД, площ преди промяната: 1044 кв. м, площ
след промяната: 986 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.37.31:
овощна градина, собственост на Веселин Христов
Василев, площ преди промяната: 1863 кв. м, площ
след промяната: 1655 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.37.32: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната:
604 кв. м, площ след промяната: 596 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.37.37: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната:
1769 кв. м, площ след промяната: 1738 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.37.39:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
27 154 кв. м, площ след промяната: 25 475 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.38.1:
нива, собственост на Веселин Христов Василев и
Стоян Георгиев Димитров, площ преди промяната: 5845 кв. м, площ след промяната: 5814 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.39.26:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 4260 кв. м, площ след промяната:
4229 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.58.16:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 4381 кв. м, площ след промяната:
4361 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.60.1:
изоставена орна земя, собственост на Янка Славева Кинева, площ преди промяната: 11 235 кв. м,
площ след промяната: 11 047 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.60.2:
изоставена орна земя, собственост на Стойчо Христов Минчев, площ преди промяната: 9897 кв. м,
площ след промяната: 9737 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.60.3:
изоставена орна земя, собственост на Игнат Рангелов Богданов, площ преди промяната: 1800 кв. м,
площ след промяната: 1696 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.60.4:
изоставена орна земя, собственост на Димитър
Вълчинов Бояджиев, площ преди промяната:
9997 кв. м, площ след промяната: 9779 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.60.9: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната:
3056 кв. м, площ след промяната: 1937 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.92.1: друг
вид дървопроизводителна гора, собственост на
Светослав Лазаров Начев, площ преди промяната:
10 198 кв. м, площ след промяната: 10 112 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.92.2:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Илия Радев Вълчанов, площ преди промяната:
2500 кв. м, площ след промяната: 2454 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.92.3:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Йови Лазаров Начев, площ преди промяната:
10 199 кв. м, площ след промяната: 9929 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 12766.92.4: друг
вид дървопроизводителна гора, собственост на
Лазар Христов Лазаров, площ преди промяната:
9998 кв. м, площ след промяната: 9750 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.92.5:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Марийка Христова Касабова, площ преди
промяната: 14 997 кв. м, площ след промяната:
14 680 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.4.11:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 33 809 кв. м,
площ след промяната: 33 768 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.4.16:
дере, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 8703 кв. м, площ след промяната: 8655 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.25.11:
за местен път, собственост на Община Върбица,
площ преди промяната: 762 кв. м, площ след
промяната: 657 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.25.12:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 1346 кв. м, площ след
промяната: 913 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.50.40:
нива, собственост на Ради Пенев Волов, площ
преди промяната: 4998 кв. м, площ след промяната: 4948 кв.;
поземлен имот с идентификатор 12766.50.41:
нива, собственост на Мустафа Хаджи Хюсеинов,
площ преди промяната: 12 502 кв. м, площ след
промяната: 11 887 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.50.42:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 10 663 кв. м, площ след промяната:
6162 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.50.45:
нива, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 639 кв. м, площ след промяната: 563 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.50.54:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Върбица, площ преди промяната:
19 278 кв. м, площ след промяната: 18 416 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.50.55:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 817 кв. м,
площ след промяната: 778 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.50.56:
ливада, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 1483 кв. м, площ след промяната: 971 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.51.35:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на община Върбица, площ преди
промяната: 8153 кв. м, площ след промяната:
8073 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.51.37:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 3768 кв. м, площ след промяната: 3435 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 12766.51.38: за
друг вид производствен, складов обект, собственост на „Трансфорес-74“ – ЕООД, площ преди
промяната: 29 945 кв. м, площ след промяната:
27 433 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.51.40:
дере, собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 99 867 кв. м, площ след промяната:
99 314 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.82.5:
нива, собственост на Ахмед Мехмедов Йонузов,
площ преди промяната: 4000 кв. м, площ след
промяната: 3542 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.82.6:
друг вид трайно насаждение, собственост на Петър Димитров Капралов, площ преди промяната:
4999 кв. м, площ след промяната: 4376 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.82.8:
нива, собственост на Стойчо Христов Минчев,
площ преди промяната: 5199 кв. м, площ след
промяната: 5185 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.82.9:
нива, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 1064 кв. м, площ след промяната: 1185 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.82.12:
нива, собственост на Първана Андонова Заферова,
площ преди промяната: 12 999 кв. м, площ след
промяната: 12 798 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.82.13:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 9935 кв. м, площ след промяната: 8945 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.82.14:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 8942 кв. м, площ след промяната:
3162 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.82.15:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
16 459 кв. м, площ след промяната: 34 659 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.5.33:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 141 839 кв. м, площ след промяната: 141 476 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.5.37: друг
вид трайно насаждение, собственост на Община
Върбица, площ преди промяната: 603 825 кв. м,
площ след промяната: 598 999 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.6.59:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 19 175 кв. м, площ след промяната: 17 330 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.6.60:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 205 257 кв. м, площ след промяната: 126 031 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.6.62: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната:
1302 кв. м, площ след промяната: 696 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.11.761:
нива, собственост на Ангел Йорданов Няголов,
площ преди промяната: 39 кв. м, площ след промяната: 24 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 12766.12.12:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 142 068 кв. м, площ след промяната: 132 644 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.13.787:
нива, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 1763 кв. м, площ след промяната: 1651 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.13.788:
широколистна гора, собственост на МЗГАР – ДЛ,
площ преди промяната: 5 953 652 кв. м, площ
след промяната: 5 944 487 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.13.789:
широколистна гора, собственост на МЗГАР – ДЛ,
площ преди промяната: 6 737 309 кв. м, площ
след промяната: 6 733 892 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.7:
нива, собственост на Радой Димитров Пейчев,
площ преди промяната: 2107 кв. м, площ след
промяната: 1480 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.8:
нива, собственост на Стоян Георгиев Димитров
и Васи л А н донов Гай дарж иев, п лощ п реди
промяната: 1829 кв. м, площ след промяната:
1349 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.13:
нива, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 933 кв. м, площ след промяната: 811 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.14:
нива, собственост на Мустафа Шерифов Ахмедов,
площ преди промяната: 1115 кв. м, площ след
промяната: 985 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.15:
нива, собственост на Мехмед Хюсеинов Хаджи
Даев, площ преди промяната: 1165 кв. м, площ
след промяната: 1023 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.16:
нива, собственост на Георги Братоев Петров,
площ преди промяната: 1883 кв. м, площ след
промяната: 1663 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.17:
нива, собственост на Слави Петров Славов,
площ преди промяната: 3395 кв. м, площ след
промяната: 2796 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.18:
нива, собственост на Стоян Георгиев Димитров
и Матея Братоев Владов, площ преди промяната:
3014 кв. м, площ след промяната: 2453 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.19:
изоставена орна земя, собственост на Община
Върбица, площ преди промяната: 10 606 кв. м,
площ след промяната: 9618 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.44:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 26 787 кв. м, площ след промяната: 24 023 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.46:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 3393 кв. м, площ след промяната:
972 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.53:
изоставена орна земя, собственост на Мехмед
Хасанов Белберов, п лощ п реди п ром яната:
1900 кв. м, площ след промяната: 1856 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 12766.79.54:
изоставена орна земя, собственост на Мехмед
Хасанов Белберов, п лощ преди пром яната:
1900 кв. м, площ след промяната: 1605 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.58:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
15 338 кв. м, площ след промяната: 29 144 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.61:
пасище, собственост на „Национални дистрибутори“ – ЕООД, площ преди промяната: 11 312 кв. м,
площ след промяната: 11 215 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.65:
за курортен хотел, почивен дом, собственост на
държавата, площ преди промяната: 611 860 кв. м,
площ след промяната: 603 990 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.69:
широколистна гора, собственост на МЗГАР – ДЛ,
площ преди промяната: 9 777 871 кв. м, площ
след промяната: 9 770 113 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.72:
за друг обществен обект, комплекс, собственост
на МРРБ, площ преди промяната: 238 234 кв. м,
площ след промяната: 229 795 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.73:
з а к у р ор т ен хо т е л, поч и вен дом, с о б с т ве ност на МЗГАР – ДЛ, площ преди промяната:
429 509 кв. м, площ след промяната: 427 881 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.79:
широколистна гора, собственост на МЗГАР – ДЛ,
площ преди промяната: 9 688 761 кв. м, площ
след промяната: 9 689 218 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.83:
за курортен хотел, почивен дом, собственост на
МРРБ, площ преди промяната: 179 694 кв. м,
площ след промяната: 147 673 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12766.79.90:
за местен път, собственост на Община Върбица,
площ преди промяната: 74 960 кв. м, площ след
промяната: 82 262 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 12766.25.10:
площ: 786 кв. м, за стопански двор, собственост
на ДПФ – МЗГ.
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 обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
5422

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1775
от 15 юли 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22 г, ал. 3 ЗПСК
във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22,
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ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за
публичните предприятия и контрол и протоколно
решение № 6111 от 15.07.2020 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за публичните предприятия и
контрол открива процедура за приватизационна
продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Шумен,
представляващ: поземлен имот с идентификатор 70398.84.7, с площ 6792 кв. м, намиращ се в
местността Балък, с. Сушина, община Върбица,
област Шумен.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
5463
РЕШЕНИЕ № 1776
от 17 юли 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 ЗПСК
във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за
публичните предприятия и контрол и протоколно
решение № 6114 от 17.07.2020 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за публичните предприятия и
контрол открива процедура за приватизационна
продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, с предоставени права за управление
на областния управител на област Търговище,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
15919.5.195, с площ 46 586 кв. м, намиращ се в
с. Голямо Соколово, община Търговище, област
Търговище.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
5464
РЕШЕНИЕ № 1777
от 17 юли 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 ЗПСК
във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за
публичните предприятия и контрол и протоколно
решение № 6115 от 17.07.2020 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за публичните предприятия и
контрол открива процедура за приватизационна
продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, с предоставени права за управление
на областния управител на област София, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1001.393.1.1, със застроена площ
137,68 кв. м, прилежащи мазета и заедно с 50/100
идеални части от общите части на сградата и от
поземлен имот с идентификатор 68134.1001.393 с
площ 322 кв. м, намиращ се на ул. Княз Борис I
№ 74, ет. 1, район „Триадица“, гр. София, община
Столична, област София.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
5465
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15. – Националната агенция за приходите,
Тери ториа лна ди рек ц и я – Варна, д и рек ц и я
„Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 във
връзка с чл. 253 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот изх. № С200003091-0000264/9.07.2020 г. възлага на „Айти груп
България“ – ООД, с адрес: Варна, ж.к. Чайка,
бл. 57, ет. 2, ап. 6, представено от Айхан Риза
Риза, следните недвижими имоти: 1. Поземлен имот с идентификатор 00182.37.130, стар
номер 037130, в местност Кьор Бунар, начин
на трайно ползване: складов терен, категория
на земя – осма, площ – 1000 кв. м, намиращ
се в гр. Аксаково, община Аксаково, област
Варна – местност Кьор Бунар, при граници и
съседи: имоти с № 037129 – друг складов терен,
037001 – овощна градина, 037131 – друг складов
терен, 037002 – овощна градина. 2. Поземлен
имот с идентификатор 00182.37.131, стар номер 037131, в местност Кьор Бунар, начин на
т райно ползване: ск ла дов терен, категори я
на земя – осма, площ – 1000 кв. м, намиращ
се в гр. Аксаково, община Аксаково, област
Варна – местност Кьор Бунар, с граници съседни имоти с № 037130 – друг складов терен,
037001 – овощна градина, 037132 – друг складов
терен, 037002 – овощна градина. 3. Поземлен имот
с идентификатор 00182.37.132, стар номер 037132, в
местност Кьор Бунар, начин на трайно ползване:
складов терен, категория на земя – осма, площ
1000 кв. м, намиращ се в гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна – местност Кьор Бунар, при
граници и съседи: имоти с № 037131 – друг складов
терен, 037001 – овощна градина, 037133 – друг
складов терен, 037002 – овощна градина.
5432
95. – Национа лната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, на основание ч л. 253 от ДОПК с постановление
№ С200022-095-0000009/8.07.2020 г. по изпълнително дело № 180364132/2018 г. по описа на ТД
на НАП – София, възлага на „Икрам“ – ЕООД,
с ЕИК: 202318587, със седалище и адрес на управление – София, бул. Княгиня Мария-Луиза № 27,
ет. 1, ап. 1, представлявано от Мустафа Алиш
Хаджи, следните недвижими имоти: 1. Самостоятелен обект с административен адрес: София,
район „Младост“, ж.к. Полигона, бл. 45, вх. 1, ет. 1,
с кадастрален идентификатор 68134.4081.9406.2.33
по кадастралната карта и регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-35 от 9.06.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, представляващ Зала
В с предназначение – друг вид самостоятелен
обект в сграда, с площ от 244,30 кв.м, без данни за прилежащи части, разположен в сграда
№ 2, построена в поземлен имот с кадастрален
идентификатор 68134.4081.9406, при съседни самостоятелни обекти съгласно кадастрална скица:
на същия етаж – обекти с кадастрален идентификатор 68134.4081.9406.2.31; 68134.4081.9406.2.34;
68134.4081.9406.2.29; 68134.4081.9406.2.30; под
обекта – обекти с кадаст ра лен идентификатор 68134.4081.9406.2.22; 68134.4081.9406.2.20;
68134.4081.9406.2.19; 68134.4081.9406.2.18; над
обекта – обекти с кадаст ра лен идентификатор 68134.4081.9406.201; 68134.4081.9406.2.204;
6 8134.4 0 81.94 0 6.2 .2 05; 6 8134.4 0 81.94 0 6.2 .2 0 6;
68134.4081.9406.2.45, п ри доби т с ъгласно а к т
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№ 53, том XXXI-31, рег. № 13433/26.03.2014 г., с
наложена от НАП – София, възбрана с постановление № С190022-022-0010523/21.02.2019 г.,
вписано в Службата по вписванията – София, с
вх. рег. № 10001/26.02.2019 г., акт № 264/2019 г.,
том 3, описна книга № 7052 от 26.02.2019 г., и
копие от кадастрална карта с данни от КРНИ
на самостоятелен обект в сграда по заявка
№ 9312929/25.09.2019 г.
5482
84. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Районния съд – Асеновград – свободна
длъжност.
1.2. Административен ръководител – председател на Административния съд – Смолян – изтичащ мандат.
1.3. Административен ръководител – председател на Районния съд – Гълъбово – изтичащ
мандат.
1.4. Административен ръководител – председател на Районния съд – Червен бряг – изтичащ
мандат.
1.5. Административен ръководител – председател на Районния съд – Костинброд – изтичащ
мандат.
1.6. Административен ръководител – председател на Районния съд – Свищов – изтичащ мандат.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт, като приемът на до-
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кументи може да се осъществява и по пощата.
Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от
диплома за завършено висше образование по
специалността „Право“; копие от удостоверение
за придобита юридическа правоспособност;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
на извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; концепция за
работата като административен ръководител,
която трябва да съдържа: лична мотивация за
заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване
на достиженията и проблемите в досегашната
му дейност, набелязване на цели за развитието
и мерки за тяхното достигане; удостоверение от
Националната следствена служба, Столичната
следствена служба или от окръжните следствени
отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за
имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
5476
47. – Българската академия на науките – София, обявява конкурс за прием на редовни и
задочни докторанти за учебната 2020 – 2021 г.
в съответствие с Решение № 332 на МС от
14.05.2020 г. В срок от 14.08 до 14.10.2020 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса
до дирек тора на обу чаващата организаци я,
посочена в списъка. За справки – в обучаващите организации или в БАН – администрация,
ул. 15 ноември № 1, стая 310, тел. 02/9795260.

Приложение
Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската академия
на науките, броя места по форма на обучение и обучаващи организации – конкурс 2020 – 2021 г.
Образователна
и научна степен доктор

Шифър

Области на висше образование, професионални
направления и докторски програми

1

2

3

4

5

1.3.

Педагогика на обучението по математика, информатика и
информационни технологии

-

1

ИМИ

4.5. Математика (Геометрия и топология)

1

1

ИМИ

4.5. Математика (Изследване на операциите)

1

-

ИМИ

4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

-

ИМИ

1

-

И-т по механика

4.5. Математика (Механика на деформируемото твърдо тяло)

1

-

И-т по механика

4.5. Математика (Механика на флуидите)

1

-

И-т по механика

4.5. Математика (Приложна механика)

1

-

И-т по механика

4.5. Математика (Биомеханика)

1

-

И-т по механика

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на
математиката)

редов- задочно
но

Обучаваща
организация
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5

5.1. Машинно инженерство (Роботи и манипулатори)

1

-

И-т по механика

Материали и материалознание (Технология на композитните
5.6.
материали)

1

-

И-т по механика

5.1. Машинно инженерство (Роботи и манипулатори)

1

1

И-т по роботика

Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на
5.2. принципите и методите на кибернетиката в техническите
науки)

1

1

И-т по роботика

Електротехника, електроника и автоматика (Елементи и
устройства на автоматиката и изчислителната техника)

1

2

И-т по роботика

1

-

ИИКТ

1

-

ИИКТ

4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

-

ИИКТ

Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани
5.2.
системи за обработка на информация и управление)

1

-

ИИКТ

Електротехника, електроника и автоматика (Приложение
5.2. на принципите и методите на кибернетиката в различни
области на науката)

1

-

ИИКТ

5.3.

Комуникационна и компютърна техника (Компютърни системи, комплекси и мрежи)

1

-

ИИКТ

5.3.

Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни
мрежи и системи)

1

5.2.

4.5. Математика (Изчислителна математика)
4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на
математиката)

4.1. Физически науки (Теоретична и математическа физика )

ИИКТ
1

ИЯИЯЕ

4.2.

Химически науки (Електрохимия (вкл. химически източници
на тока)

1

1

ИЕЕС

4.2.

Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология)

1

-

ИИХ

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства
на кондензираната материя)

1

-

ЦЛСЕНЕИ

4.2.

Химически науки (Технология на полупроводниковите материали и електронни елементи)

1

ЦЛСЕНЕИ

4.1. Физически науки (Физика на кондензираната материя)

1

-

ИФТТ

Физически науки (Лазерна физика, физика на атомите, мо4.1.
лекулите и плазмата и физика на вълновите процеси)

1

-

ИФТТ

4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси)

1

-

И-т по електроника

1

-

И-т по електроника

1

-

И-т по електроника

2

-

ИОМТ

4.2. Химически науки (Физикохимия)

1

-

ИОМТ

4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография)

1

4.1.

Физически науки (Математическо моделиране и приложение
на математиката във физиката)

4.1. Физически науки (Радиофизика и физическа електроника)
4.1.

5.6.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства
на кондензираната материя)

Материали и материалознание (Методи за контролиране и
изпитване на материали, изделия и апаратура)

2

4.2. Химически науки (Неорганична химия)

1

4.2. Химически науки (Органична химия)

1

ИМК
-

ИМСТЦХА

-

ИОХЦФ

ИОНХ
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Химически науки (Биоорганична химия, химия на природ4.2.
ните и физиологично активните вещества)

1

-

ИОХЦФ

4.2. Химически науки (Физикохимия)

1

-

ИФХ

4.2. Химически науки (Полимери и полимерни материали)

2

-

И-т по полимери

4.2. Химически науки (Химична кинетика и катализ)

1

-

И-т по катализ

4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

-

И-т по катализ

Химически науки (Биоорганична химия, химия на природ4.2..
ните и физиологично активните вещества)

1

-

ИМолБ

4.3. Биологически науки (Молекулярна биология)

1

-

ИМолБ

4.3. Биологически науки (Молекулярна генетика)

1

-

ИМолБ

3.2. Психология (Психофизиология)

2

-

И-т по невробиология

4.3. Биологически науки (Микробиология)

2

-

ИМикрБ

4.3. Биологически науки (Имунология)

2

-

ИМикрБ

4.3. Биологически науки (Вирусология)

1

-

ИМикрБ

Биотехнологии (Технология на биологично активните ве5.11.
щества)

1

-

ИМикрБ

4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека)

1

-

ИБИР

4.3. Биологически науки (Имунология)

1

-

ИБИР

4.3. Биологически науки (Антропология)

1

-

ИЕМПАМ

4.3. Биологически науки (Вирусология)

1

1

ИЕМПАМ

4.3. Биологически науки (Морфология)

1

-

ИЕМПАМ

4.3. Биологически науки (Зоология)

1

-

ИБЕИ

4.3. Биологически науки (Микология)

1

-

ИБЕИ

4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите)

1

-

ИБЕИ

4.3. Биологически науки (Паразитология и хелминтология)

1

-

ИБЕИ

Горско стопанство (Горски култури, селекция и семепроиз6.5.
водство)

1

1

И-т за гората

6.5. Горско стопанство (Лесоустройство и таксация)

1

-

И-т за гората

4.3

Биологически науки (Генетика)

1

-

ИФРГ

4.3. Биологически науки (Зоология)

1

-

НПНМ

4.4. Науки за земята (Инженерна геология)

1

-

Геологически и-т

4.4. Науки за земята (Литология)

1

-

Геологически и-т

4.4. Науки за земята (Геохимия)

1

-

Геологически и-т

4.4. Науки за земята (Регионална геология)

1

-

Геологически и-т

4.4. Науки за Земята (Хидрология на сушата и водните ресурси)

-

1

НИГГГ

4.4. Науки за Земята (Геоморфология и палеогеография)

1

-

НИГГГ

Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и при5.7.
ложна геодезия)

2

-

НИГГГ

4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите)

-

1

ИО – Вн

4.4. Науки за Земята (Океанология)

1

-

ИО – Вн

4.1. Физически науки (Хелиофизика)

1

-

ИА НАО

4.1. Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)

1

-

ИА НАО

Физически науки (Физика на океана, атмосферата и около4.1.
земното пространство)

1

1

ИКИТ
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Науки за Земята (Дистанционни изследвания на Земята и
4.4.
планетите)

1

2

ИКИТ

Транспорт, корабоплаване и авиация (Динамика, балистика
и управление на полета на летателни апарати)

1

1

ИКИТ

2.1. Филология (Български език)

1

-

ИБЕ

2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание)

2

-

ИБЕ

Филология (Българска литература (Стара българска литература)

1

-

И-т за литература

2.1. Филология (Българска литература (Възрожденска литература)

1

-

И-т за литература

Филология (Българска литература (Нова и съвременна бъл2.1.
гарска литература)

1

-

И-т за литература

2.1. Филология (Теория и история на литературата)

1

-

И-т за литература

1

-

И-т за литература

2.1. Филология (Руска литература)

1

-

И-т за литература

2.2. История и археология (Стара история)

1

-

ИБалкЦТ

2.2. История и археология (Средновековна обща история)

1

-

ИБалкЦТ

2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история)

1

-

ИБалкЦТ

История и археология (Документалистика, архивистика,
2.2.
палеографика)

1

-

ИБалкЦТ

Социология, антропология и науки за културата (Теория и
история на културата)

1

-

ИБалкЦТ

1

1

ИИстИ

5.5.

2.1.

2.1.

3.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия)

2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история)
2.2.

История и археология (История на България (История на
българското Възраждане)

1

-

ИИстИ

2.2.

История и археология (История на България (История на
българския национален въпрос)

1

-

ИИстИ

2.2.

История и археология (История на България (Средновековна
история на България)

1

-

ИИстИ

2.2.

История и археология (История на България (Съвременна
история на България)

-

2

ИИстИ

3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография)

2

1

ИЕФЕМ

Социология, антропология и науки за културата (Фолклористика)

1

-

ИЕФЕМ

3.1. Социология, антропология и науки за културата (Музеология)

1

1

ИЕФЕМ

Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразително из8.1.
куство (Народни изкуства)

1

1

ИЕФЕМ

8.3.

Музикално и танцово изкуство (Музикознание, музикално и
танцово изкуство (Етномузикология)

1

-

ИЕФЕМ

8.1.

Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни
изкуства)

1

-

ИИИзк.

8.3.

Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално
изкуство)

1

-

ИИИзк.

8.4.

Театрално и филмово изкуство (Театрознание и театрално
изкуство)

1

-

ИИИзк.

8.4.

Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство
и телевизия)

1

-

ИИИзк.

3.1.
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Шифър

Области на висше образование, професионални
направления и докторски програми

1

2
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Образователна
и научна степен доктор
редов- задочно
но

Обучаваща
организация

3

4

5

2.2. История и археология (Стара история (Праистория)

2

-

НАИМ

2.2. История и археология (Археология)

1

-

НАИМ

2.1. Филология (Теория и история на литературата)

1

-

КМНЦ

Икономика (Народно стопанство вкл. рег. икономика и ис3.8.
тория на народното стопанство)

-

3

ИИконИ

3.8. Икономика (Политическа икономия)

-

1

ИИконИ

3.8. Икономика (Икономика и управление)

-

1

ИИконИ

3.8. Икономика (Световно стопанство и МИО)

-

1

ИИконИ

-

2

ИИконИ

3.8. Икономика (Статистика и демография)

-

1

ИИконИ

3.6. Право (Гражданско и семейно право)

1

-

ИДП

3.6. Право (Стопанско/търговско право)

-

1

ИДП

3.6. Право (Правна социология. Правна информатика)

1

1

ИДП

3.6. Право (Административно право и административен процес)

1

2

ИДП

3.6. Право (Международно право и международни отношения)

1

1

ИДП

3.6. Право (Наказателен процес)

-

1

ИДП

История и археология (История на България (Историческа
2.2.
демография)

1

-

ИИНЧ

3.2. Психология (Обща психология (Психология на личността)

1

-

ИИНЧ

3.2. Психология (Психология на труда и инженерна психология)

1

-

ИИНЧ

3.8. Икономика (Статистика и демография)

1

-

ИИНЧ

2.3. Философия (Етика)

1

-

ИИОЗ

2.3. Философия (Философия на науката)

1

1

ИИОЗ

2.3. Философия (Теория на познанието)

1

-

ИИОЗ

2.3. Философия (Онтология)

1

-

ИИОЗ

Философия (Философия на културата, политиката, правото
2.3.
и икономиката)

1

-

ИИОЗ

2.3. Философия (Естетика)

1

-

ИИОЗ

2.3. Философия (Логика)

1

1

ИИОЗ

3.8.

Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка)

3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология)
3
2
ИИОЗ
5429
510. – Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ – София, на основание Решение № 332
на Министерския съвет от 14 май 2020 г. и в съответствие със Закона за развитие на академичния
състав в Република България обявява прием за редовни и задочни докторанти за учебната 2020 – 2021 г.,
както следва:
Шифър

Професионални направления и докторски програми

1

2

ОНС доктор
редовно

задочно

3

4

-

-

1

-

3.7. Администрация и управление
Икономика и управление (минно производство)
4.4. Науки за земята
Методи и техника на геоложките изследвания
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Шифър

Професионални направления и докторски програми

1

2

С Т Р. 6 3
ОНС доктор
редовно

задочно

3

4

Автоматизация на производството (по отрасли)

1

-

Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)

1

-

Подземно строителство

1

1

Маркшайдерство

1

-

Техника и технологии на взривните работи – производство на взривни материали

1

1

Обща, висша и приложна геодезия

1

-

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

5.7. Архитектура, строителство и геодезия

5.8. Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми
Подземен добив на полезни изкопаеми

1

Техника на безопасността на труда и противопожарна техника (по отрасли)

1

Механизация на мините

1

Техника и технология на сондирането

1
1

Разработване и експлоатация на нефтени, газови и газокондензатни находища

-

1

Транспорт и съхраняване на нефт, газ и твърди минерални продукти

-

1

10

6

Общо:
Срокът за подаване на документи е 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За справки
и подаване на документи: МГУ „Св. Иван Рилски“,
ректорат, канцелария на сектор „Следдипломна
квалификация“, ет. 3, стая 79, тел.: (02) 80-60-209,
0879 807 913; e-mail: k.marinova@mgu.bg. Лице за
контакт: инж. Калина Маринова.
5396
7. – Тех н и ческ и я т у н и верси т е т – Софи я,
обявява конкурс за Инженерно-педогогическия
факултет в Сливен за главен асистент по професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, специалност „Компютърни системи и технологии“ – един, за нуждите на катедра „Електротехника, автоматика и
информационни технологии“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“,
тел. 044/667 323.
5439
57. – Техническият университет – Габрово,
обявява конкурси за заемане на академична
длъжност: главен асистент във: област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Счетоводна
отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност“ – един; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.1. Машинно инженерство, специалност „Метрология и метрологично осигуряване“ – един;
област на висше образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Металорежещи
машини и системи“ – един; всички със срок за
подаване на документи 2 месеца; доцент във:

област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно
инженерство, специалност „Строителна механика,
съпротивление на материалите“ – един; област
на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност
„Индустриална електроника“ (Конструиране и
технология на електронна апаратура, Надеждност
на електронни системи, Конструиране на комуникационна апаратура) – един; област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност „Електроснабдяване
и електрообзавеждане“ (Електронни устройства
в електроенергетиката) – един, всички със срок
за подаване на документи 3 месеца; доцент във:
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност
„Комуникационни мрежи и системи“ (Безжични
комуникации и радиоразпръскване, Осигурителна
техника) – един; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.13. Общо инженерство, специалност „Инженерна екология“ – един; всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи:
ТУ – Габрово, ул. Х. Димитър № 4, ректорат,
„Научно развитие“, стая 3209, тел. 066/827-238.
5490
15. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурс за приемане
на редовни и задочни докторанти по държавна
поръчка за учебната 2020/2021 г. съгласно приложението в съответствие с решение на АС на УХТ,
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протокол № 4 от 6.03.2020 г., и Решение № 332
от 14.05.2020 г. на Министерския съвет със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите подават следните документи
до ректора на УХТ – Пловдив: 1. заявление за
участие в конкурса (по образец); 2. автобиография; 3. оригинал и ксерокопие на дипломата
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“ и приложението към нея; 4.
документ за платена такса за участие в конкурса
(60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за
изпита по чужд език) – плащането се извършва
в касата на УХТ; 5. медицинско свидетелство; 6.
удостоверение от психодиспансер; 7. свидетелство за съдимост. Всички документи се подават
в УХТ – Пловдив, бул. Марица № 26, в законо
установения двумесечен срок от обнародването на
обявата в „Държавен вестник“; тел. за справки:
032/643 637; 032/603 809.
Приложение
Прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в УХТ – Пловдив, за учебната
2020 – 2021 г.
Ши- Области на висше об- Редовна Задочна
фър разование, професио- форма
форма
нални направления и на обу- на обудокторски програми
чение
чение
(бр.)
(бр.)
3. Социални, стопански и
правни науки
3.8. Икономика
Икономика и управле2
н ие (х ра н и т ел на и ндустрия)
4. Природни науки, математика и информатика
4.2. Химически науки
Органична химия
3
Неорганична химия
1
5. Технически науки
5.1. Машинно инженерство
Машини и апарати за
3
хранителната и вкусовата промишленост
5.3. К о м у н и к а ц и о н н а и
компютърна техника
Компютърни системи,
1
комплекси и мрежи
5.4. Енергетика
Промишлена топлотех2
ника
5.11. Биотехнологии
Технология на биоло3
г и ч но а к т и вн и т е вещества
5.12. Хранителни технологии
Технология на живо2
–
тинските и растителните мазнини, сапуните,
е т ери ч н и т е м ас л а и
парфюмерийно-козметичните препарати

ВЕСТНИК

БРОЙ 68

Ши- Области на висше об- Редовна Задочна
фър разование, професио- форма
форма
нални направления и на обу- на обудокторски програми
чение
чение
(бр.)
(бр.)
Технология на алкохол1
1
ните и безалкохолните
напитки
Технология на млякото
1
и млечните продукти
Технология на плодо1
вите и зеленчуковите
консерви
Технология на продук
1
т и те за общест вено
хранене
Анализ и контрол на
1
хранителните продукти
Технология на хляба,
1
хлебните и сладкарските изделия
4935
328. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академични
длъжности за нуждите на: Ветеринарномедицинския факултет за академична длъжност доцент в
област на висше образование 6. Аграрни науки и
ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, по „Патология
на животните“ – един; Медицинския факултет
за академична длъжност доцент: в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
„Медицинска радиология и рентгенология (вкл.
използване на радиоактивни изотопи)“ – един на
0,5 щат; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.4. Социални дейности, по „Организация и управление извън сферата на материалното
производство (социални дейности)“ – един; за
академична длъжност главен асистент: в област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.4.
Социални дейности, по „Организация и управление извън сферата на материалното производство
(социални дейности)“ – един на 0,5 щат; в област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика, по
„Теория на възпитанието и дидактика (обучение
на чуждестранни студенти медици на български
език)“ – един; в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, по „Медицинска психология“ – един; в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве,
по „Управление на здравните грижи“ – един, за
нуждите на специалност „Акушерка“; по „Управ
ление на здравните грижи“ – един, за нуждите
на специалност „Лекарски асистент“; в професионално направление 7.1. Медицина, по „Обща
медицина“ – двама (един на 0,5 щат и един на
цял щат); по „Оториноларингология“ – един на
0,5 щат; по „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“ – един; по „Гръдна хирургия“ – един
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на 0,5 щат към катедра „Специална хирургия“
и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян
Киркович“; по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един;
в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки,
по „Биохимия“ – един на 0,5 щат. Конкурсът за
ВМФ е със срок 3 месеца, всички останали са
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи: ВМФ – Студентски град,
тел. 042/699506; МФ – ул. Армейска № 11, тел.
042/664468.
5377
218. – Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурс
за нуждите на Научноизследователския институт
по медицина към ВУАРР – Пловдив, за доцент в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина,
научна специалност „Урология“ – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората на ВУАРР – Пловдив,
бул. Дунав № 78, стая № 1, тел. 032/960 360.
5491
5. – Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява
конкурси за заемане на академична длъжност
главен асистент: в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата, научна специалност „Етнография (Идентичности и граници
на Балканите)“ – един, за нуждите на секция
„Балканска етнология“; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата, научна специалност „Фолклористика (Устни свидетелства
за травматични събития)“ – един, за нуждите
на секция „Антропология на словесните традиции“. Документи се подават в канцеларията на
ИЕФЕМ – БАН, София ул. Московска № 6А, тел.
02/988-42-09, в срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“.
5430
646. – Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН – София,
обявява конкурси за заемане на академичната
длъжност доцент по професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки (обработка
на изображения) – един, за секция „Информационни технологии за обработка на сензорни
данни“, и по професионално направление 5.3.
Комуникационна и компютърна техника – един,
за секция „Комуникационни системи и услуги“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел.
02/979 32 18.
5431
260. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.5.
Математика, научна специалност „Биомеханика“
(Биодинамика, биореология и биомеханика на
среди и процеси), за нуждите на научно структурно звено „Биомеханика“ със срок 2 месеца от
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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.
5395
30. – У МБА ЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕА Д,
София, обявява конкурси за: доцент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт по
професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Анестезиология и интензивно
лечение“ за нуждите на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение – един; прием в
редовна форма на докторантура по специалност
„Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ за учебната 2020 – 2021 г. в съответствие с
Решение № 332 на Министерския съвет от 14 май
2020 г. (приложение № 3) – един, двата със срок
за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите
подават следните документи до изпълнителния
директор на болницата: 1. заявление в свободен
текст; 2. автобиография; 3. копие на диплома
за завършена образователно-квалификационна степен магистър по „Медицина“ и нейните
приложения; 4. декларация за достоверност на
представените документи (по образец); 5. други
документи, удостоверяващи интереси в областта
на посочената докторска програма. Документи
и справки: в София, бул. Тотлебен № 21, отдел
НДСК, тел. 9154400; ndsk@pirogov.bg.
5483
69. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за гр. Червен бряг,
община Червен бряг – 80501.139.6, 80501.139.11,
80501.139.12, 80501.139.804, 80501.141.1, 80501.141.2,
80501.141.3, 80501.141.4, 80501.141.5, 80501.141.6,
80501.141.7, 80501.146.686, 80501.146.687, 80501.148.352,
80501.953.689, 80501.953.805, 80501.227.763, 80501.214.1,
80501.215.851, 80501.216.1, 80501.216.844, 80501.223.30,
80501.226.6, 80501.226.11, 80501.226.13, 80501.226.15,
80501.226.16, 80501.226.17, 80501.226.19, 80501.226.20,
80501.243.32, 80501.243.33, 80501.243.34, 80501.243.35,
8 0 5 01. 2 43. 8 7 2 , 8 0 5 01. 2 2 5.9 52 , 8 0 5 01. 3 4 5.1 9,
80501.345.22, 80501.345.23, 80501.345.8, 80501.345.9,
80501.345.11, 80501.343.947, 80501.343.887, 80501.345.13,
80501.345.15, 80501.343.959, 80501.345.18, 80501.345.954,
80501.347.956, 80501.325.957, 80501.323.987, 80501.693.1,
80501.251.6, 80501.251.7, 80501.251.8, 80501.248.1,
80501.248.884, 80501.248.3, 80501.687.1, 80501.687.761,
80501.689.1, 80501.173.5, 80501.173.6, 80501.173.7,
80501.173.10, 80501.173.11, 80501.173.12, 80501.172.21,
80501.172.22, 80501.177.795, 80501.177.3, 80501.177.4,
80501.176.796, 80501.176.1, 80501.176.2, 80501.176.3,
80501.176.4, 80501.176.5, 80501.177.17, 80501.177.18,
80501.135.360, 80501.135.6, 80501.135.7, 80501.135.786,
80501.118.797, 80501.118.26, 80501.500.22, 80501.500.30,
80501.122.797, 80501.178.797, 80501.683.797, 80501.683.3,
80501.683.2, 80501.683.1, 80501.178.3, 80501.178.2,
80501.178.1, 80501.178.798, 80501.121.364, 80501.121.1,
80501.121.2, 80501.119.768, 80501.119.2, 80501.119.1,
80501.119.389, 80501.118.771, 80501.118.25, 80501.500.23,
80501.683.767, 80501.684.1, 80501.176.795, 80501.683.766,
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80501.256.25, 80501.256.28, 80501.256.29, 80501.256.899,
80501.257.20, 80501.257.21, 80501.257.898, 80501.258.21,
80501.258.25, 80501.258.896, 80501.259.18, 80501.259.19,
8 0 5 01. 2 59. 8 9 5, 8 0 5 01. 2 56 .9 01, 8 0 5 01. 2 62 .9 01,
8 0 5 01. 2 6 3.9 01 , 8 0 5 01. 2 6 4 .9 01 , 8 0 5 01. 2 6 0 .1 9,
80501.262.902, 80501.262.1, 80501.264.37, 80501.264.28,
80501.264.40, 80501.264.41, 80501.264.7, 80501.254.24,
80501.264.902, 80501.264.399, 80501.265.1; за с. Чомаковци, община Червен бряг – 81551. 57. 316 ,
81551.57.529, 81551.72.318, 81551.101.36, 81551.101.431,
81551.82.1, 81551.102.402, 81551.82.549, 81551.102.1,
81551.102.2, 81551.102.3, 81551.102.4, 81551.102.5,
81551.102.6, 81551.101.5, 81551.204.472, 81551.95.472,
81551.204.5, 81551.204.80, 81551.204.81, 81551.204.7,
81551.204.8, 81551.204.9, 81551.204.10, 81551.204.11,
81551.204.12, 81551.204.13, 81551.204.14, 81551.204.15,
81551.95.478, 81551.95.40; за с. Радомирци, община Червен бряг – 61580.134.120, 61580.134.1,
61580.134.3, 61580.154.1, 61580.154.153, 61580.134.8,
61580.134.19, 61580.134.20, 61580.189.1, 61580.134.26,
61580.142.141, 61580.194.19, 61580.194.6, 61580.201.1,
61580.201.2, 61580.201.3, 61580.203.14, 61580.203.642,
61580.204.8, 61580.45.4, 61580.43.1, 61580.43.42,
61580.46.5, 61580.46.3, 61580.46.2, 61580.700.16,
61580.46.1, 61580.46.4, 61580.373.361, 61580.373.374,
61580.375.3, 61580.224.220, 61580.232.648, 61580.177.59,
61580.177.180, 61580.177.179, 61580.217.20, 61580.217.21,
61580.217.646, 61580.204.391, 61580.204.14, 61580.204.15,
61580.204.16, 61580.382.359, 61580.394.3, 61580.394.2,
61580.394.1, 61580.394.392, 61580.397.392, 61580.397.6,
61580.397.5, 61580.397.4, 61580.397.3, 61580.397.2,
61580.397.1, 61580.421.399, 61580.421.652, 61580.240.392,
61580.421.1, 61580.421.3, 61580.421.4, 61580.421.5,
61580.421.6, 61580.421.419, 61580.217.392, 61580.425.1,
61580.425.669, 61580.384.16, 61580.384.3, 61580.384.4,
61580.384.18, 61580.385.1, 61580.385.2, 61580.385.3,
61580.385.4, 61580.385.5, 61580.385.6, 61580.385.7,
61580.395.1, 61580.395.2, 61580.395.3, 61580.395.4,
61580.395.5, 61580.395.6, 61580.395.7, 61580.395.8,
61580.395.9, 61580.395.10, 61580.395.11, 61580.395.12,
61580.395.13, 61580.395.14, 61580.395.15, 61580.395.27,
61580.395.26, 61580.395.17, 61580.395.18, 61580.395.19,
61580.395.20, 61580.395.21, 61580.395.22, 61580.395.23,
61580.395.24, 61580.177.58, 61580.395.392, 61580.323.6,
61580.326.1, 61580.326.325, 61580.347.1, 61580.703.22,
61580.703.21, 61580.703.20, 61580.703.19, 61580.703.422,
61580.348.1, 61580.703.18; за с. Ракита, община
Червен бряг – 61950.75.428, 61950.75.20, 61950.75.19;
за с. Реселец, община Червен бряг – 62503.227.518,
62503.225.36, 62503.349.1, 62503.225.35, 62503.225.34,
62503.225.33, 62503.225.32, 62503.224.511, 62503.224.14,
62 5 0 3. 2 4 8 . 67 0 , 62 5 0 3. 2 47. 4 9 8 , 62 5 0 3. 2 43. 4 4 ,
62503.241.525, 62503.241.526, 62503.250.25, 62503.350.1,
62503.174.1, 62503.174.2, 62503.174.3, 62503.334.1,
62503.334.630, 62503.215.14, 62503.215.13, 62503.215.9,
62503.215.8, 62503.215.7, 62503.215.5, 62503.215.4,
62503.215.3, 62503.215.2, 62503.405.6, 62503.214.2,
62503.405.5, 62503.405.4, 62503.214.1, 62503.405.3,
62503.405.2, 62503.405.1, 62503.212.595, 62503.403.12,
62503.403.6, 62503.403.4, 62503.208.16, 62503.208.17,
62503.208.18, 62503.208.23, 62503.208.25, 62503.208.27,
62503.208.28, 62503.207.2, 62503.207.5, 62503.343.630,
62503.207.11, 62503.207.10, 62503.422.3, 62503.422.1,
62503.421.16, 62503.343.1, 62503.307.5, 62503.307.6,
62503.307.7, 62503.307.8, 62503.417.8, 62503.417.9,
62503.334.2, 62503.414.5, 62503.414.6, 62503.414.2,
62503.414.3, 62503.414.4, 62503.413.595, 62503.413.1,
62 50 3. 2 8 8 . 59 9, 62 5 0 3. 2 8 9.6 31, 62 5 0 3. 2 8 9.6 3 0 ,
62503.333.1, 62503.412.2, 62503.412.1, 62503.412.630,
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62503.412.5, 62503.415.10, 62503.415.2, 62503.415.1,
62503.309.3, 62503.327.633, 62503.327.26, 62503.120.12,
62503.120.9, 62503.120.8, 62503.119.621, 62503.284.11,
62503.284.12, 62503.284.13, 62503.284.14, 62503.411.1,
62503.411.2, 62503.411.3, 62503.411.4, 62503.411.5,
62503.411.6, 62503.411.7, 62503.301.641, 62503.301.10,
62503.301.4, 62503.285.1, 62503.285.2, 62503.303.9,
62503.301.630, 62503.332.1, 62503.332.640, 62503.197.643,
62503.325.14, 62503.325.44, 62503.325.9, 62503.325.8,
62503.325.41, 62503.325.6, 62503.325.5, 62503.325.4,
62503.325.1, 62503.198.627, 62503.198.4, 62503.198.2,
62503.198.629, 62503.198.1, 62503.120.630, 62503.208.730,
62503.283.624, 62503.284.630, 62503.309.2; за с. Телиш,
община Червен бряг – 72206.227.228, 72206.230.1,
72206.230.2, 72206.207.215, 72206.521.852, 72206.207.554,
72206.207.209, 72206.150.148, 72206.150.46, 72206.150.45,
72206.150.44, 72206.150.544, 72206.150.7, 72206.150.543,
72206.150.49, 72206.142.146, 72206.211.1, 72206.211.2,
72206.56.26, 52206.218.1, 72206.211.143, 72206.56.221,
72206.56.213, 72206.211.219, 72206.211.218, 72206.213.1,
72206.213.2, 72206.213.3, 72206.213.4, 72206.162.3,
72206.318.39, 72206.318.10, 72206.318.11, 72206.318.610,
72206.318.13, 72206.318.15, 72206.162.321, 72206.322.3,
72206.323.39, 72206.323.1, 72206.450.418, 72206.450.149,
72206.390.1, 72206.450.150. Проектите за изменение
се намират в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Плевен. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с проектите и да изразят
писмено становище с представяне на доказателства.
5423
7. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ обявява на заинтересуваните граждани
и юридически лица, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план – „Кабелна линия 20 kV от
ТП № 1 Църква до БКТП 20/0,4 kV в ПИ 78639.6.34
по КК на с. Църква, м. Зюмбюлията, с. Църква,
община Балчик, област Добрич“. Справки и
допълнителна информация може да се получат
в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
5466
8. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – ПРЗ за ПИ с № 65200.126.677,
65200.126.678, 65200.126.679 по КККР на с. Самоводене с цел обединяване на трите имота в
един нов УПИ I-126.850 „за жилищни нужди“,
включването му в регулационните граници на
кв. 59, ПУП – ПРЗ за ПИ 65200.126.815 по КККР
на с. Самоводене с цел образуване на нов УПИ
І-126.815 „за жилищни нужди“, включването му в
регулационните граници на кв. 60, създаване на
улица с о.т. 368-368б-368а-122а и градоустройствена
основа в съответствие със зона „ниско жилищно
застрояване Жм“ и идейна схема за електрозахранване и водоснабдяване за новообразуваните
УПИ І-126.850 в кв. 59 и УПИ І-126.815 в кв. 60
по плана на с. Самоводене. Проектът се намира
в общинската администрация, стая 520. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Велико Търново в едномесечен срок от
обнародването „Държавен вестник“.
5481
6. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
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разпределителен газопровод с възложител „Ситигаз България“ – ЕАД, преминаващ през ПИ
35167.119.310 с НТП „за път от републиканската
пътна мрежа“ и 35167.119.658 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, всички в
землище Казанлък, с дължина на трасето 344 м.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
разгледат проекта в стая 18 на Община Казанлък
и да направят писмени възражения, предложения
и искания по него.
5428
8. – Община гр. Нова Загора, област Сливен,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите, че на основание Решение № 162
от 16.07.2020 г. на Общинския съвет – гр. Нова
Загора, е одобрен ПУП – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Електрификация на 83-та жп линия
Симеоновград – Нова Загора – Кабелиране на
действаща въздушна линия НН „Извод А МТП
Любенова махала“ при км 45+100, с. Любенова
махала, община Нова Загора“, с който се засягат
ПИ 44522.19.6 и ПИ 44522.19.4 по КККР на с. Любенова махала, община Нова Загора. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Нова Загора
до Административния съд – Сливен.
5440
9. – Община Самоков на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС
са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в обхвата на обект – публична общинска собственост, а именно улица от
о.т. 77A от регулационния план на с. Горни Окол
до о.т. 375 в новата жилищна територия в землището на с. Горни Окол, съгласно влязъл в сила
подробен устройствен план – план за улична
регулация, одобрен с влязло в сила Решение
№ 1006 на Общинския съвет – гр. Самоков, по
протокол № 28 от 22.06.2017 г., както следва:
Заповед за отчуждаване с № 01-640 от 4.05.2020 г.
на кмета на община Самоков на реална част от
поземлен имот с идентификатор 16599.47.79 по
К К К Р, одобрени със Заповед № РД-18-8 о т
15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК,
която реална част представлява поземлен имот
с проектен идентификатор 16599.47.649 съгласно
скица-проект № 15-955332-21.10.2019 г., издадена
от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 4 кв. м. Правоимащото лице Любомир
Ангелов Станимиров, собственик на 19/126 ид. ч.
от поземления имот, не е намерен на настоящия
и постоянния му адрес. Заповед за отчуждаване
с № 01-641 от 4.05.2020 г. на кмета на община
Самоков на реална част от поземлен имот с
идентификатор 16599.47.81 по КККР, одобрени със
Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.644 съгласно скица-проект № 15955332-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска
област, с площ за отчуждаване 66 кв. м. Правоимащото лице Любомир Ангелов Станимиров,
собственик на 19/126 ид. ч. от поземления имот,
не е намерен на настоящия и постоянния му
адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-640 от
4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на ре-
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ална част от поземлен имот с идентификатор
16599.47.79 по КККР, одобрени със Заповед № РД18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор
на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.649
съгласно скица-проект № 15-955332-21.10.2019 г.,
издадена от СГКК – Софийска област, с площ за
отчуждаване 4 кв. м. Правоимащото лице Ангел
Гергинов Костов, собственик на 1/84 ид. ч. от
поземления имот, не е намерен на настоящия и
постоянния му адрес. Заповед за отчуждаване с
№ 01-641 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.47.81 по КККР, одобрени със
Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.644 съгласно скица-проект № 15955332-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска
област, с площ за отчуждаване 66 кв. м. Правоимащото лице Ангел Гергинов Костов, собственик
на 1/84 ид. ч. от поземления имот, не е намерен
на настоящия и постоянния му адрес. Заповед за
отчуждаване с № 01-640 от 4.05.2020 г. на кмета
на община Самоков на реална част от поземлен
имот с идентификатор 16599.47.79 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на
изпълнителния директор на АГКК, която реална
част представлява поземлен имот с проектен
идентификатор 16599.47.649 съгласно скица-проект
№ 15-955332-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 4 кв. м. Правоимащото лице Васка Георгиева Маринова,
собственик на 1/84 ид. ч. от поземления имот, не
е намерена на настоящия и постоянния є адрес. Заповед за от ч у ж даване с № 01- 641 от
4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор
16599.47.81 по КККР, одобр ени със Заповед № РД18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор
на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.644
съгласно скица-проект № 15-955332-21.10.2019 г.,
издадена от СГКК – Софийска област, с площ за
отчуждаване 66 кв. м. Правоимащото лице Васка
Георгиева Маринова, собственик на 1/84 ид. ч.
от поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния є адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-640 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с
идентификатор 16599.47.79 по КККР, одобрени със
Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.649 съгласно скица-проект № 15-95533221.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област,
с площ за отчуждаване 4 кв. м. Правоимащото
лице Кръстан Георгиев Костов, собственик на
1/84 ид. ч. от поземления имот, не е намерен на
настоящия и постоянния му адрес. Заповед за
отчуждаване с № 01-641 от 4.05.2020 г. на кмета
на община Самоков на реална част от поземлен
имот с идентификатор 16599.47.81 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на
изпълнителния директор на АГКК, която реална
част представлява поземлен имот с проектен
идентификатор 16599.47.644 съгласно скица-проект
№ 15-955332-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Соф и й с к а о б л а с т, с п л о щ з а о т ч у ж д а в а н е
66 кв. м. Правоимащото лице Кръстан Георгиев
Костов, собственик на 1/84 ид. ч. от поземления
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имот, не е намерен на настоящия и постоянния
му адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-640 от
4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор
16599.47.79 по КККР, одобрени със Заповед № РД18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор
на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.649
съгласно скица-проект № 15-955332-21.10.2019 г.,
издадена от СГКК – Софийска област, с площ за
отчуждаване 4 кв. м. Правоимащото лице Красимир Георгиев Костов, собственик на 1/84 ид. ч.
от поземления имот, не е намерен на настоящия
и постоянния му адрес. Заповед за отчуждаване
с № 01-641 от 4.05.2020 г. на кмета на община
Самоков на реална част от поземлен имот с
идентификатор 16599.47.81 по КККР, одобрени със
Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.644 съгласно скица-проект № 15955332-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска
област, с площ за отчуждаване 66 кв. м. Право
имащото лице Красимир Георгиев Костов, собственик на 1/84 ид. ч. от поземления имот, не е
намерен на настоящия и постоянния му адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-640 от 4.05.2020 г.
на кмета на община Самоков на реална част от
поземлен имот с идентификатор 16599.47.79 по
К К К Р, одобрени със Заповед № РД-18-8 о т
15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК,
която реална част представлява поземлен имот
с проектен идентификатор 16599.47.649 съгласно
скица-проект № 15-955332-21.10.2019 г., издадена
от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 4 кв. м. Правоимащото лице Райна Стайкова Божилова, собственик на 11/189 ид. ч. от
поземления имот, не е намерена на настоящия и
постоянния є адрес. Заповед за отчуждаване с
№ 01-641 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.47.81 по КККР, одобрени със
Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.644 съгласно скица-проект № 15955332-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска
област, с площ за отчуждаване 66 кв. м. Правоимащото лице Райна Стайкова Божилова, собственик на 11/189 ид. ч. от поземления имот, не е
намерена на настоящия и постоянния є адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-640 от 4.05.2020 г.
на кмета на община Самоков на реална част от
поземлен имот с идентификатор 16599.47.79 по
К К К Р, одобрени със Заповед № РД-18-8 о т
15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК,
която реална част представлява поземлен имот
с проектен идентификатор 16599.47.649 съгласно
скица-проект № 15-955332-21.10.2019 г., издадена
от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 4 кв. м. Правоимащото лице Валентин
Стойнев Велев, собственик на 1/378 ид. ч. от
поземления имот, не е намерен на настоящия и
постоянния му адрес. Заповед за отчуждаване с
№ 01-641 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.47.81 по КККР, одобрени със
Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.644 съгласно скица-проект № 15-
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955332-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска
област, с площ за отчуждаване 66 кв. м. Правоимащото лице Валентин Стойнев Велев, собственик на 1/378 ид. ч. от поземления имот, не е
намерен на настоящия и постоянния му адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-640 от 4.05.2020 г.
на кмета на община Самоков на реална част от
поземлен имот с идентификатор 16599.47.79 по
К К К Р, одобрени със Заповед № РД-18-8 от
15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК,
която реална част представлява поземлен имот
с проектен идентификатор 16599.47.649 съгласно
скица-проект № 15-955332-21.10.2019 г., издадена
от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 4 кв. м. Правоимащото лице Василка
Димитрова Стоименова, собственик на 1/126
ид. ч. от поземления имот, не е намерена на
настоящия и постоянния є адрес. Заповед за
отчуждаване с № 01-641 от 4.05.2020 г. на кмета
на община Самоков на реална част от поземлен
имот с идентификатор 16599.47.81 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на
изпълнителния директор на АГКК, която реална
част представлява поземлен имот с проектен
идентификатор 16599.47.644 съгласно скица-проект
№ 15-955332-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 66 кв. м.
Правоимащото лице Василка Димитрова Стоименова, собственик на 1/126 ид. ч. от поземления
имот, не е намерена на настоящия и постоянния
є адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-640 от
4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор
16599.47.79 по КККР, одобрени със Заповед № РД18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор
на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.649
съгласно скица-проект № 15-955332-21.10.2019 г.,
издадена от СГКК – Софийска област, с площ за
отчуждаване 4 кв. м. Правоимащото лице Йорданка Емилова Стамова, собственик на 1/756
ид. ч. от поземления имот, не е намерена на
настоящия и постоянния є адрес. Заповед за
отчуждаване с № 01-641 от 4.05.2020 г. на кмета
на община Самоков на реална част от поземлен
имот с идентификатор 16599.47.81 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на
изпълнителния директор на АГКК, която реална
част представлява поземлен имот с проектен
идентификатор 16599.47.644 съгласно скица-проект
№ 15-955332-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 66 кв. м.
Правоимащото лице Йорданка Емилова Стамова,
собственик на 1/756 ид. ч. от поземления имот,
не е намерена на настоящия и постоянния є
адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-643 от
4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор
16599.48.103 по КККР, одобрени със Заповед № РД18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор
на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.364
съгласно скица-проект № 15-955730-21.10.2019 г.,
издадена от СГКК – Софийска област, с площ за
отчуждаване 78 кв. м. Правоимащото лице Йорданка Емилова Стамова, собственик на 1/54 ид. ч.
от поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния є адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-644 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с
идентификатор 16599.48.104 по КККР, одобрени
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със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част
представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.362 съгласно скица-проект № 15955761-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска
област, с площ за отчуждаване 82 кв. м. Правоимащото лице Мариана Борисова Стоилова, собственик на 1/2 ид. ч. от поземления имот, не е
намерена на настоящия и постоянния є адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-647 от 4.05.2020 г.
на кмета на община Самоков на реална част от
поземлен имот с идентификатор 16599.48.116 по
К К К Р, одобрени със Заповед № РД-18-8 о т
15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК,
която реална част представлява поземлен имот
с проектен идентификатор 16599.48.378 съгласно
скица-проект № 15-955418-21.10.2019 г., издадена
от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 5 кв. м. Правоимащото лице Галя Миткова Тодорова, собственик на 1/30 ид. ч. от поземления имот, не е намерена на настоящия и
постоянния є адрес. Заповед за отчуждаване с
№ 01-647 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.48.116 по КККР, одобрени със
Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.378 съгласно скица-проект № 15955418-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска
област, с площ за отчуждаване 5 кв. м. Правоимащото лице Галя Миткова Тодорова, собственик
на 1/30 ид. ч. от поземления имот, не е намерена
на настоящия и постоянния є адрес. Заповед за
отчуждаване с № 01-647 от 4.05.2020 г. на кмета
на община Самоков на реална част от поземлен
имот с идентификатор 16599.48.116 по КККР,
одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г.
на изпълнителния директор на АГКК, която
реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.378 съгласно скицапроект № 15-955418-21.10.2019 г., издадена от
СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 5 кв. м. Правоимащото лице Йорданка Велинова Георгиева, собственик на 1/10 ид. ч. от поземления имот, не е намерена на настоящия и
постоянния є адрес. Заповед за отчуждаване с
№ 01-647 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.48.116 по КККР, одобрени със
Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.378 съгласно скица-проект № 15955418-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска
област, с площ за отчуждаване 5 кв. м. Правоимащото лице Латинка Георгиева Димитрова,
собственик на 1/5 ид. ч. от поземления имот, не
е намерена на настоящия и постоянния є адрес. Заповед за от ч у ж даване с № 01- 647 от
4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор
16599.48.116 по КККР, одобрени със Заповед № РД18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор
на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.378
съгласно скица-проект № 15-955418-21.10.2019 г.,
издадена от СГКК – Софийска област, с площ за
отчуждаване 5 кв. м. Правоимащото лице Йордан
Илиев Джорев, собственик на 1/10 ид. ч. от поземления имот, не е намерен на настоящия и
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постоянния му адрес. Заповед за отчуждаване с
№ 01-647 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.48.116 по КККР, одобрени със
Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.378 съгласно скица-проект № 15955418-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска
област, с площ за отчуждаване 5 кв. м. Правоимащото лице Георги Илиев Джорев, собственик
на 1/10 ид. ч. от поземления имот, не е намерен
на настоящия и постоянния му адрес. Заповед за
отчуждаване с № 01-647 от 4.05.2020 г. на кмета
на община Самоков на реална част от поземлен
имот с идентификатор 16599.48.116 по КККР,
одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г.
на изпълнителния директор на АГКК, която
реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.378 съгласно скицапроект № 15-955418-21.10.2019 г., издадена от
СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 5 кв. м. Правоимащото лице Васил Любенов
Георгиев, собственик на 1/15 ид. ч. от поземления
имот, не е намерена на настоящия и постоянния
є адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-648 от
4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор
16599.48.117 по КККР, одобрени със Заповед № РД18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор
на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.376
съгласно скица-проект № 15-955435-21.10.2019 г.,
издадена от СГКК – Софийска област, с площ за
отчуждаване 26 кв. м. Правоимащото лице Вергинка Благоева Николова, собственик на 1/12
ид. ч. от поземления имот, не е намерена на
настоящия и постоянния є адрес. Заповед за
отчуждаване с № 01-649 от 4.05.2020 г. на кмета
на община Самоков на реална част от поземлен
имот с идентификатор 16599.48.118 по КККР,
одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г.
на изпълнителния директор на АГКК, която
реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.374 съгласно скицапроект № 15-955488-21.10.2019 г., издадена от
СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 91 к в. м. Правоимащото лице А нтоанета
Стайкова Иванова, собственик на 1/4 ид. ч. от
поземления имот, не е намерена на настоящия и
постоянния є адрес. Заповед за отчуждаване с
№ 01-649 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.48.118 по КККР, одобрени със
Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.374 съгласно скица-проект № 15955488-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска
област, с площ за отчуждаване 91 кв. м. Правоимащото лице Емилия Стайкова Илиева, собственик на 1/4 ид. ч. от поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния є адрес. Заповед
за отчуждаване с № 01-649 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.48.120 по КККР,
одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г.
на изпълнителния директор на АГКК, която
реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.380 съгласно скицапроект № 15-955282-21.10.2019 г., издадена от
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СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 50 кв. м. Правоимащото лице Дмитрий Владимирович Масов, собственик на 1/80 ид. ч. от
поземления имот, не е намерен на настоящия и
постоянния му адрес. Заповед за отчуждаване с
№ 01-650 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.48.120 по КККР, одобрени със
Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.380 съгласно скица-проект № 15955282-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска
област, с площ за отчуждаване 50 кв. м. Правоимащото лице Дмитрий Владимирович Масов,
собственик на 1/120 ид. ч. от поземления имот,
не е намерен на настоящия и постоянния му
адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-650 от
4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор
16599.48.120 по КККР, одобрени със Заповед № РД18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор
на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.380
съгласно скица-проект № 15-955282-21.10.2019 г.,
издадена от СГКК – Софийска област, с площ за
отчуждаване 50 кв. м. Правоимащото лице Александър Георгиев Пенев, собственик на 1/120 ид. ч.
от поземления имот, не е намерен на настоящия
и постоянния му адрес. Заповед за отчуждаване
с № 01-650 от 4.05.2020 г. на кмета на община
Самоков на реална част от поземлен имот с
идентификатор 16599.48.120 по КККР, одобрени
със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част
представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.380 съгласно скица-проект № 15955282-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска
област, с площ за отчуждаване 50 кв. м. Правоимащото лице Валентина Александрова Илиева,
собственик на 1/120 ид. ч. от поземления имот,
не е намерена на настоящия и постоянния є
адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-650 от
4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор
16599.48.120 по КККР, одобрени със Заповед № РД18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор
на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.380
съгласно скица-проект № 15-955282-21.10.2019 г.,
издадена от СГКК – Софийска област, с площ за
отчуждаване 50 кв. м. Правоимащото лице Стефка Стойнева Василева, собственик на 1/30 ид. ч.
от поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния є адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-650 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с
идентификатор 16599.48.120 по КККР, одобрени
със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част
представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.380 съгласно скица-проект № 15955282-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска
област, с площ за отчуждаване 50 кв. м. Правоимащото лице Радослав Стоилов Златев, собственик на 1/120 ид. ч. от поземления имот, не е
намерен на настоящия и постоянния му адрес.
5474
69. – Областният управител на област Сливен
на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е издадено Разреше-
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ние за строеж № 11 от 20.07.2020 г., с което на
основание чл. 148, ал. 1, ал. 3, т. 1 и ал. 4 при
условията на чл. 140, ал. 6 от ЗУТ се разрешава
на „Напоителни системи“ – ЕАД, ЕИК 831160078,
със седалище и адрес на управление София, район
„Овча купел“, ул. Цар Борис ІІІ № 136, с изпълнителен директор Снежина Димитрова Динева,
да извърши „Рехабилитация на пет участъка от
магистрален канал М-1-3 и ремонт на помпена
станция „Червенаково 1“ от Напоителна система
„Средна Тунджа“, намираща се в землища на
община Сливен и община Твърдица. Строежът
се категоризира като трета категория съгласно
чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗУТ и чл. 6, ал. 2,
буква „б“, т. 5 във връзка с чл. 7 от Наредба
№ 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете
строежи. Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред Административния
съд – Сливен, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез областния управител
на област Сливен.
5393
4. – Община Смолян на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с
Решение № 234 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
25.06.2020 г., протокол № 10, е одобрен подробен
устройствен план – устройствена план-схема за
обект: „Газификация на гр. Смолян“, подобект:
„Газоразпределителни мрежи и отклонения към
абонати в кв. Райково, улица Наталия, гр. Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени имоти
с идентификатори: 67653.921.478, 67653.921.479,
67653.921.485, 67653.921.488 и 67653.934.225. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да обжалват
решението пред Административния съд – Смолян,
чрез Общинския съвет – гр. Смолян.
5445
3. – Община Смолян на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с
Решение № 235 на Общинския съвет – гр. Смолян,
взето на заседанието му, състояло се на 25.06.2020 г.,
протокол № 10, е одобрен подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Разширение на
спортна база на Ловно-рибарска кооперация „ЛЕС
лов“ – с. Смилян – въздушна полоса за стрелба с
огнестрелно оръжие“, с трасе, преминаващо през
поземлени имоти с идентификатори: 67547.24.89,
67547.52.7 и 67547.24.59 по кадастралната карта на
с. Смилян, община Смолян. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по чл. 131 от ЗУТ могат да обжалват решението
пред Административния съд – Смолян, чрез Общинския съвет – гр. Смолян.
5446
1. – Община Смолян на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с
Решение № 236 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
25.06.2020 г., протокол № 10, е одобрен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация (ПР) в кв. 20 в кв. 106 (нов). Преотреждане на урегулиран поземлен имот (УПИ)
ІІІ-157 в и УПИ I-157 за складове и производство
в кв. 106 (нов) и изменение на УПИ IV-157 с образуване на два нови УПИ VII-157 и VIII-157 в
кв. 20 по плана на с. Смилян. Предвиждане на
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нова улична регулация от осова точка 123 до осова
точка 124. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от
ЗУТ могат да обжалват решението пред Административния съд – Смолян, чрез Общинския
съвет – гр. Смолян.
5447
2. – Община Смолян на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с
Решение № 237 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
25.06.2020 г., протокол № 10, е разрешено и одобрено задание с изработен проект на ПУП – парцеларен план за обект: „Външно електрозахранване
на сграда в УПИ I-11427 – база за отдих в кв. 62,
местност Имарет дере, в поземлен имот с идентификатор 40748.11.427 в с. Кутела, община Смолян“,
с трасе, преминаващо през поземлени имоти с
идентификатори 40748.11.536 и 40748.11.427 по
кадастралната карта на землището на с. Кутела.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – парцеларен план
до общинската администрация – Смолян.
5448
55. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект „Трасе на главен тръбопровод за капково
напояване на лозя между язовирите, находящи се
в землището на с. Терзийско, община Сунгурларе,
област Бургас“. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, отдел „УТ“, ет. 2,
стая 18. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица на
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5392
6. – Община Тополовград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия за „Оптичен кабел
на „Диана кабел ТВ“ – ООД, от Тополовград до
с. Орешник, община Тополовград, област Хасково“, при засегнати от трасето на кабела имоти: ПИ
№ 72761.39.304 по КККР на землище Тополовград,
област Хасково; НТП – път от РПМ, засегната
площ 1259 кв. м, дължина в ПИ – 1259 м, публична държавна собственост; ПИ № 72761.39.252 по
КККР на землище Тополовград, област Хасково;
НТП – пасище, мера, засегната площ 20 кв. м,
дължина в ПИ – 20 м, публична общинска собственост; ПИ № 53802.24.156 по КККР на землище
с. Орешник, община Тополовград, област Хасково;
НТП – път от РПМ, засегната площ 2332 кв. м,
дължина в ПИ – 2331,50 м, публична държавна
собственост. Изработеният проект за ПУП – ПП
за „Оптичен кабел на „Диана кабел ТВ“ – ООД,
от Тополовград до с. Орешник, община Тополовград, област Хасково“, се намира в отдел ППУТ
на общинската администрация – Тополовград, и
може да бъде разгледан всеки работен ден в рамките на работното време. Съгласно чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
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писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Тополовград, в едномесечен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5394
18. – Община Тутракан на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица по смисъла на чл. 131, че е изработен проект за прокарване на трасе за обект: Подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за обект: „Въздушно кабелно електрозахранване
от съществуващ ТП 2 Нова Черна с нови СБС до
електромерно табло пред ПИ 51956.115.26, местност
Над орехите, община Тутракан, област Силистра“
(за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия).
Частта от трасето на въздушната линия, попадаща
извън границите на урбанизираната територия,
е с дължина от 479 м, като: 216,5 м попадат в
поземлен имот 51956.115.71 – с. Нова Черна, местност Над орехите, вид територия: „Земеделска“,
НТП: „За местен път“, вид собственост: „Общинска публична“; 262,5 м попадат в поземлен
имот 51956.115.62 – с. Нова Черна, местност Над
орехите, вид територия: „Земеделска“, НТП: „За
местен път“, вид собственост: „Общинска публична“. Предвижда се изграждане на нова кабелна
въздушна мрежа, като след стълб № 4 се монтират 15 броя нови стълбове до ПИ 51956.115.26 и
ново сградно отклонение за него. По стълбовете
ще се монтира проводник – усукан изолиран
проводник (УИП). Възложител на проектите е
„Електроразпределение Север“ – АД, с управител
Димитър Н. Рачев. Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на
общинската администрация, ул. Трансмариска
№ 31, стая № 13, ет. 2. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5492
393. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабелна линия НН 1 kV и
електромерни табла за външно ел. захранване на
обекти в Стопански двор на с. Безмер, община
„Тунджа“, област Ямбол. Трасето започва от
съществуващ ТП „ЗК Безмер“, собственост на
„Електроразпределение Юг“ – ЕАД (нот. акт вх.
№ 12263/08.12.2005 г.), монтиран в поземлен имот с
идентификатор 03229.28.203, с НТП „За стопански
двор“, частна държавна собственост, преминава
през поземлен имот с идентификатор 03229.28.188,
с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен
път“, публична общинска собственост, по КККР,
намиращи се в землището на с. Безмер, община
„Тунджа“, област Ямбол. Проектът с пълна текстова
и графична част на парцеларния план е на разположение за разглеждане и обществен достъп в стая
№ 103 в сградата на Община „Тунджа“ – Ямбол, с
административен адрес: Ямбол, пл. Освобождение
№ 1, всеки работен ден. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
5449
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СЪДИЛИЩА
Върховният касационен съд, г ра ж данска
и търговска колегия, на основание чл. 289 от
ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през септември
2020 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 17.09.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 3485/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1175/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Магдалена Иванова Вутова,
София, бул. Христо Ботев 20, ет. 3, ап. 10; Дарина
Боянова Янкова-Серафимова, София, бул. Христо
Ботев 20, ет. 3, ап. 10, срещу Марин Борисов
Янков чрез адвокат Красимир Иванчев, София,
бул. Васил Левски 69, партер.
Първо гра ж данско отделение, 3789/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 282/2019 по описа на Окръжен съд
Пазарджик, подадена от Людмила Николова
Койчева чрез адвокат Иван Владимиров, София,
ул. Цар Асен 18, ет. 1, ап. 2; Ивета Николова
Димова чрез адвокат Иван Владимиров, София,
ул. Цар Асен 18, ет. 1, ап. 2, срещу Община
Велинград, бул. Хан Аспарух 35, Велинград.
Първо гра ж данско отделение, 4198/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 150/2019 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от Йордан Ангелов Пенев чрез адвокат
Венцислав Великов, Русе, ул. Г. С. Раковски 10,
ет. 3; Красимира Йорданова Пенева чрез адвокат
Венцислав Великов, Русе, ул. Г. С. Раковски 10,
е т. 3, с р ещ у ЕТ „Бра ш нар ов – 83 – Ж и вко
Брашнаров“ чрез адвокат Надежда Симеонова,
Русе, ул. Муткурова 36, вх. А-3, ет. 2, офис 14;
Елка Ангелова Брашнарова чрез адвокат Надежда
Симеонова, Русе, ул. Муткурова 36, вх. А-3, ет. 2,
офис 14; Живко Димитров Брашнаров чрез адвокат
Надежда Симеонова, Русе, ул. Муткурова 36,
вх. А-3, ет. 2, офис 14.
Първо гра ж данско отделение, 4750/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3/2019 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от държавата, представлявана
от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството чрез областния управител на
област Велико Търново, пл. Център 2�������������
, Велико Търново, срещу Анка Йорданова Мандева, Пловдив,
ул. Захари Княжевски 13; ДА „Държавен резерв
и военновременни запаси“ чрез ТД „Държавен
резерв“ – Велико Търново, ул. Христо Ботев 86,
Велико Търново; Мари я Иванова Момчева,
Пловдив, ул. Георги комита 4; Антоанета Момчева
Момчева, Пловдив, ул. Георги комита 4; Деяна
Момчева Момчева-Везирова, Пловдив, ул. Георги
комита 4; Йорданка Русинова Стоянова, Русе,
ул. Тулча 13, вх. А; Ивелина Митева Събева чрез
адвокат Красимира Дурчева, Велико Търново,
ул. Рафаил Попов 2, ет. 1; Румяна Русинова
Илиева чрез адвокат Валентин Далев, Русе, ул. Ц.
Независимост 5; Татяна Георгиева Събева, Варна,
кв. Изгрев, ул. Невен 21; Боян Събчев Събев,
Варна, кв. Изгрев, ул. Невен 21; Събина Йорданова
Костова, Варна, ул. Първи май 34, ет. 1, ап. 3;
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Борислав Митев Събев, Варна, ул. Подвис 32,
вх. А, ет. 4, ап. 60; Николета Митева Стефанова,
Казанлък, ул. Гладстон 57, вх. А, ет. 4, ап. 12;
Силвия Маркова Ангелска, Казанлък, ул. Никола
Петков 34, вх. Б, ап. 3; Галина Маркова Дафинова,
Дими т ровг ра д, ул. Простор 17, вх. А , ет. 6,
ап. 16; Костадин Мараков Генчев, Димитровград,
ул. Волгоградска 3, вх. Г, ап. 5; Василка Георгиева
Генчева, Димитровград, ул. България 7, вх. В,
ап. 28; Богдана Иванова Лазова, Русе, ул. Тулча 9,
вх. 1, ет. 5, ап. 23; Стефка Митева Тянова, Мъглиж,
ул. Цар Симеон Велики 84, вх. Г, ет. 4, ап. 44;
Моника Руди Тодорова, Димитровград, ул. Св.
Климент Охридски 5, ет. 1, ап. 2; Велико Великов
Стоилов, Враца, ул. Река лева 5, вх. А, ет. 5,
ап. 16; Юлияна Харалампиева Куцарова, София,
ул. Професор д-р Г. Павлов 38, ап. 4; Тодорка
Харалампиева Куцарова, София, ул. Българска
легия 28, вх. Б, ап. 7.
Първо г ра ж да нско о тде лен ие, 292/2020,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 208/2019 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от Обединено училище „Свети
Паисий Хилендарски“ чрез адвокат Пламен
Йорданов Недев, Шумен, ул. Съединение 68, ет. 1,
ап. 3, срещу сдружение „Училищно настоятелство“
чрез адвокат Стела Загорчева-Серафимова, Шумен,
ул. Добри Войников 9 – 13, ет. 3, кантора 32.
Първо г ра ж да нско о тде лен ие, 375/2020,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 16649/2018 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Иван Красимиров Георгиев
ч рез а д вок ат Добри н к а Г ърневск а, С офи я,
бул. Македония 4, ап. 2; Марина Стоянова Г���
����
осподинова чрез адвокат Атанас Симеонов Дожев,
София, пл. Петко Славейков 11, ет. 1, ап. 1 – 4.
Първо г ра ж да нско о тде лен ие, 546/2020,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1177/2019 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Желязко Начев Андонов чрез адвокат
Снежана Лазарова, Варна, ул. Оборище 7, офис 3;
Димитър Начев Андонов чрез адвокат Снежана
Лазарова, Варна, ул. Оборище 7, офис 3, срещу
Стоян Йорданов Великов чрез адвокат Галя
Маринова, Варна, ул. Баба Тонка 14Б; Иванка
Иванова Великова чрез адвокат Галя Маринова,
Варна, ул. Баба Тонка 14Б.
НА 23.09.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3052/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 9947/2018 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Университет по архитектура,
строителство и геодезия чрез адвокат Добринка
Главинчева, София, бул. Христо Смирненски 1,
срещу Андрей Вангелов Йорданов чрез адвокат
Андрей Терзийски, София, ул. Пиротска 56, ет. 2
надпартерен.
Четвърто гражданско отделение, 3067/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 104/2019 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Димитър Любомиров Георгиев чрез
адвокат Георги Бонев, Перник, ул. Отец Паисий
45А, срещу Димитър Драгомиров Сотиров чрез
адвокат Камелия Букарска, Перник, ул. Найчо
Цанов бл. 22, ет. 1, офис 2.
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Четвърто гражданско отделение, 3662/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 611/2019 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2; Божко Цеков
Бонев чрез адвокат Никола Атанасов, София,
ул. Марко Балабанов 4а, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 227/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 210/2019 по описа на Апелативен съд
Бургас, подадена от Донка Стоянова Димитрова
чрез адвокат Силвия Михайлова, Бургас, ул. Ген.
Гурко 17, ет. 1; Димитър Петков Димитров чрез
адвокат Силвия Михайлова, Бургас, ул. Ген. Гурко
17, ет. 1, срещу Стоян Димитров Димитров чрез
адвокат Павлина Вълканова, Бургас, ул. Хан
Аспарух 3, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 873/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 406/2019 по описа на Окръжен съд Враца,
подадена от „Попчев Стоун Дизайн“ – ЕООД,
чрез адвокат Николай Вълков, София, район
„Подуяне“, ул. Христаки Павлович 15, ет. 1,
ап. 1Б, срещ у Васко Пет ков Фи липов ч рез
адвокат Николай Димитров, София, ул. Христо
Белчев 2, полуетаж 4, офис 4; Светла Петрова
Филипова чрез адвокат Николай Димитров,
София, ул. Христо Белчев 2, полуетаж 4, офис 4;
Василена Пламенова Петкова, действаща със
съгласието на законната си представителка
Валентина Руменова Георгиева чрез адвокат
Николай Димитров, София, ул. Христо Белчев 2,
полуетаж 4, офис 4, и трета страна „ЗЕАД Булстрат
Живот Виена Иншурънс Груп“ – ЕАД, София,
ул. Света София 6.
НА 23.09.2020 Г. ОТ 9,30 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 3617/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2075/2018 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от Тодор Димитров Орлов
чрез адвокат Румяна Василева Добрева, Варна,
ул. Алеко Константинов 31; Тана Василева Орлова
чрез адвокат Румяна Василева Добрева, Варна,
ул. Алеко Константинов 31; Михаил Христов
Орлов чрез адвокат Добрин Каишев, Варна,
ул. Витоша 10, ап. 9; Цветанка Иванова Иванова
чрез адвокат Добрин Каишев, Варна, ул. Витоша
10, ап. 9, срещу Диана Христова Орлова чрез
а двокат Даниела Георгиева Илиева, Варна,
ул. Баба Рада 29, подн. Б.
Първо гра ж данско отделение, 4420/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 180/2019 по описа на Окръжен съд
С мо л я н , под а ден а о т „ А лекс - 6 4“ – ЕООД ,
представл явано от у правител я Сашо Събев
Чекръкчиев чрез адвокат Елена Даскалова Радева,
Смол ян, бул. България 6, обособена част А,
срещ у „Боб – Тони“ – ООД, представл явано
о т у п ра ви т е л я К раси м и р С т ой чев Терзиев
чрез адвокат Стефан Хаджииванов, Смолян,
ул. Бузлуджа 11.
Първо гра ж данско отделение, 4436/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1030/2019 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от Румен Димитров Радев чрез
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адвокат Диана Калоянова Аспарухова, Варна,
ул. Ген. Столипин 7, ет. 1, срещу Стоян Благоев
Тодоров чрез адвокат Иван Благоев Великов,
Варна, ул. Братя Миладинови 120, ет. 3, ап. 9;
Нели Стоянова Тодорова чрез адвокат Иван
Благоев Великов, Варна, ул. Братя Миладинови
120, ет. 3, ап. 9.
НА 23.09.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 3017/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 227/2019 по описа на Окръжен съд
Пловдив, подадена от Георги Василев Ташев чрез
адвокат Сабина Вулджева, Пловдив, ул. Шести
септември 159; Дориана Русева Ташева чрез
адвокат Сабина Вулджева, Пловдив, ул. Шести
септември 159, срещу Хари Хрантов Папазов
чрез адвокат Васил Кънев, Пловдив, ул. Отец
Паисий 2, ет. 2, офиси 3, 4.
Първо гра ж данско отделение, 3878/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 311/2019 по описа на Окръжен съд
Пловдив, подадена от Сашо Димитров Карамфилов
чрез адвокат Ваня Йорданова Петкова, София,
ул. Цар Асен, 8, ет. 1, ап. 3, срещу Рад Иванов
Рогачев ч рез а двокат Темен у ж ка Николова
Кривчева, Пловдив, бул. Шести септември 165,
ет. 1, офис 1.
Първо гра ж данско отделение, 4141/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 121/2019 по описа на Окръжен съд
Силистра, подадена от „Бояна“ – ООД, чрез
адвокат Николина Бобчева, Силистра, ул. Стефан
Караджа 19, кантора 10, срещу „Търговия на едроСС“ – ЕООД, чрез адвокат Красимира Митова,
София, пл. Света Неделя 16, ет. 4, офис 14; „Лъки
СИС“ – ЕООД, чрез адвокат Красимира Митова,
София, пл. Света Неделя 16, ет. 4, офис 14.
НА 23.09.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 2566/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5079/2018 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Николай Борисов Хаджиев чрез
адвокат Николай Гачев Пелов, София, ул. Алабин
38, е т. 1, с рещ у С т ол и ч на общ и на – ра йон
„Панчарево“, София, ул. Московска 33.
Първо гра ж данско отделение, 2789/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 360/2018 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Синеморец Парадайз“ – ЕООД, чрез
адвокат Веселин Вангелов, София, бул. Сливница
188, вх. Б, ет. 2, офис 20; „Дедикейтид Пропърти
Груп“ – ООД, чрез адвокат Ивайло Николов,
София, ул. Проф. Фритьоф Нансен 37 А, ет. 5,
срещу „Синеморец Сънрайз“ – ООД, чрез адвокат
Бойко Темелков, Бургас, ул. Св. Климент Охридски
1, ет. 3.
Първо гра ж данско отделение, 4291/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 79/2019 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Салим Али Кямил чрез адвокат
Меглена Кунчева, Хасково, бул. България 142,
вх. А, ет. 1; Хамдие Салим Кямил чрез адвокат
Меглена Кунчева, Хасково, бул. България 142,

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

вх. А, ет. 1, срещу Анше Али Ахмед чрез адвокат
Митко Цветков, Хасково, ул. Преслав 24, партер;
Румен Ангелов Христов чрез адвокат Митко
Цветков, Хасково, ул. Преслав 24, партер.
Второ търговско отделение
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 10 4 0/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4441/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „ПИР Допинвест“ – ЕООД,
чрез адвокат Чавдар Пенчев, София, бул. Черни
връх 1 – 3, ет. 1, офис 2, срещу „Управление на
собствеността и социални дейности“ при МВР,
София, ул. Княз Борис І № 124.
Вт о р о т ър г о в с ко о т д е л е н и е , 1 275/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 62/2019 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от „Застрахователно акционерно
д ру жес т во ОЗК – Зас т ра хова не“ – А Д, ч рез
адвокат Тони Стоянова, Варна, ул. Братя Шкорпил
31, вх. Б, ет. 1, срещу Станка Георгиева Янкова,
Варна, ул. Райко Жинзифов 52, ет. 1, ап. 2.
Вт о р о т ър г о в с ко о т д е л е н и е , 1 379/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4004/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Декстро Рисърч“ – ООД, чрез
адвокат Николай Руненски, София, ул. Шейново
13А , е т. 1, а п. 3, с р ещ у М и н ис т е р с т в о н а
икономиката, София, ул. Шести септември 21.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 18 81 /2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 6570/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Гина Георгиева Величкова чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска
6, офис 10; Йосиф Йосифов Величков чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис
10, срещу Гаранционен фонд, София, ул. Граф
Иг нат иев 2, и т рета ст рана Ог н ян Иванов
Симеонов, с. Розино, ул. Васил Левски 7.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 1 955/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 31/2018 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, подадена от Български интитут по
метрология чрез адвокат Милена Плочева, София,
ул. Иван Вазов 24 – 26, срещу „Ведиком“ – ЕООД,
чрез адвокат Теодор Тодоров, София, ул. Цар
Шишман 5, вх. А, ет. 1.
НА 23.09.2020 Г. ОТ 11 Ч.
Второ търговско отделение
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 2 0 0 9/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 388/2019 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Стоян Константинов Владов
чрез адвокат Свилен Стоянов, София, ул. Кадемлия
1, срещу ЗК „ФХФ Алгемайне Ферзихерунг“ – АД,
чрез адвокат Тихомир Бойновски, Пловдив,
бул. Марица 93.
Вт о р о т ър г о в с ко о т д е л е н и е , 2214/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 188/2019 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от „Свинекомплекс Брестак“ – АД,
чрез адвокат Никола Гогов, Софи я, ул. Д-р
Христо Стамболийски 3, ет. 3, срещу Борислава
Бориславова Николова чрез своята майка и
законен представител Аена Пламенова Драгова
чрез адвокат Иван Цветков, София, ул. Аксаков
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11А, ет. 5, офис 3; Пресиана Бориславова Николова
чрез своята майка и законен представител Аена
Пламенова Драгова чрез адвокат Иван Цветков,
София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3; Биляна
Бориславова Николова чрез своята майка и
законен представител Аена Пламенова Драгова
чрез адвокат Иван Цветков, София, ул. Аксаков
11А, ет. 5, офис 3.
НА 24.09.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Т рето гра ж данско отделение, 3668/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 8574/2018 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Лъчезар К иров Димит ров
чрез адвокат Георги Лалев Василев, София,
ул. Позитано 3, ет. 2, стая 21, срещу Стоянка
Маринова Бялова, София, ж.к. Овча купел 2,
бл. 19, вх. В, ет. 6, ап. 71.
Т рето г ра ж данско отде ление, 3859/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 61/2019 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, подадена от Община Летница,
област Ловеч, бул. България 19, Летница, срещу
Джон Чарлз Джонсън чрез адвокат Иво Георгиев
Баев, Бургас, ул. Васил Левски 7, ет. 4, адвокатско
дружество „Иво Баев и Партньори“; Лаура Джейн
Джонсън чрез адвокат Иво Георгиев Баев, Бургас,
ул. Васил Левски 7, ет. 4, адвокатско дружество
„Иво Баев и Партньори“; Мейси Бети Джонсън
чрез адвокат Иво Георгиев Баев, Бургас, ул. Васил
Левски 7, ет. 4, адвокатско дружество „Иво Баев
и Партньори“.
Т рето г ра ж данско отде ление, 4252/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 178/2019 по описа на Апелативен съд
Бургас, подадена от Стоян Кралев Симеонов чрез
адвокат Марин Милев Милев, Бургас, ул. Алеко
Константинов 8; Димка Петкова Симеонова
чрез адвокат Марин Милев Милев, Бу ргас,
ул. Алеко Константинов 8, срещу Община Бургас,
ул. Александровска 26, Бургас, и трета страна
Областна дирекция на МВР – Бургас, ул. Христо
Ботев 46�������������������������������������
, Бургас�����������������������������
; МРРБ, Агенция �������������
„������������
Пътна и�����
������
нфраструктура“, София, бул. Македония 3.
Т рето гра ж данско отделение, 4648/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 250/2019 по описа на Окръжен съд
Габрово, подадена от Красимир Христов Димитров
чрез адвокат Данаил Танев, София, ул. Света
София 8, ет. 5, офис 5, срещу ТП „Държавно горско
стопанство – Габрово“ чрез адвокат Николай
Миланов, Габрово, ул. Успех 1.
Т ре то г ра ж да нско отде ление, 4741/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 270/2019 по описа на Окръжен съд Враца,
подадена от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
Софи я, район „Младост“, БенчМарк Бизнес
Център, бул. Цариградско шосе 159, срещу Кунка
Лакова Каменова чрез адвокат Красимир Крумов
Колев, Враца, ул. Никола Войводов 3, вх. А,
ап. 5; Виктория Георгиева Каменова чрез адвокат
Красимир Крумов Колев, Враца, ул. Никола
Войводов 3, вх. А, ап. 5.
Т рето гра ж данско отделение, 1023/2020,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 359/2019 по описа на Окръжен съд Ловеч,
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подадена от Галина Милева Стефанова чрез
адвокат Пепа Кунинчанска, Тетевен, ул. Иван
Вазов 9, срещу Стефан Димитров Стефанов чрез
адвокат Стефан Стефанов, Тетевен, ул. Михаил
Койчев 10А, ет. 3.
Трето гра ж данско отделение, 1096/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1028/2019 по описа на Окръжен съд
Велико Търново, подадена от „Енерго – Про
Продажби“ – АД, чрез адвокат Аня Минчева,
Велико Търново, ул. Рафаил Попов 14, срещу
Евг ен и Георг иев Донев ч рез а д вокат Нора
Недялкова-Ташкова, Велико Търново, ул. Хан
Аспарух 2А.
Т рето гра ж данско отделение, 1113/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1221/2019 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Красимир Иванов Николов
чрез адвокат Марин Иванов Йотов, София, ж.к.
Яворов, ул. Лакатица 1, ет. 3, офис 9, срещу
Максим Илиев Михайлов чрез адвокат Радка
Тетрадова, Бургас, ул. Сердика 2Б, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4129/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2992/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Иван Минков Николов чрез
адвокат Елена Петрова, София, ул. Цар Асен 1,
ет. 2, срещу Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 4295/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2373/2019 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2; Ален Величков
Пеев чрез адвокат Таня Найденова Мончева,
София, ул. Узунджовска 11, ет. 2, над партер.
Четвърто гражданско отделение, 4499/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 3270/2018 по оп иса на А пелат и вен
съд София, подадена от Вангелия Борисова
Нурджиева чрез адвокат Радан Кънев, София,
кв. Красно село, ул. Дамян Груев 5, ет. 1, офис
2; Нишо Радоев Нурджиев чрез адвокат Радан
Кънев, София, кв. Красно село, ул. Дамян Груев
5, ет. 1, офис 2; Радой Нишов Нурджиев чрез
адвокат Радан Кънев, София, кв. Красно село,
ул. Дамян Груев 5, ет. 1, офис 2; Мария Нишова
Нурджиева чрез адвокат Радан Кънев, София, кв.
Красно село, ул. Дамян Груев 5, ет. 1, офис 2; ЕТ
„��������������������������������������������
Вангелия Нурджиева – Радмари����������������
“, представлявано от Вангелия Нурджиева чрез адвокат Радан
Кънев, София, кв. Красно село, ул. Дамян Груев 5,
ет. 1, офис 2; „Ваниш“ – ЕООД, представлявано от
Вангелия Нурджиева чрез адвокат Радан Кънев,
София, кв. Красно село, ул. Дамян Груев 5, ет. 1,
офис 2, срещу Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, Благоевград, ул. Георги
Измирлиев 9.
Четвърто гражданско отделение, 489/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 492/2019 по описа на Окръжен съд Враца,
подадена от Искрен Мариов Вълков чрез адвокат
Мари я Петрова Генова, Враца, ул. Лу кашов
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14, стая 5, срещу Младен Красимиров Костов
чрез адвокат Милена Илиева Латова, Враца,
ул. Лукашов 11, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 716/2020,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 287/2019 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от „Агро – Инвест 999“ –
ЕООД, представлявано от управителя Красимир
Благоев чрез адвокат Теньо Тенчев, Пловдив,
ул. Четвърти януари 34А, ет. 3, офис 10, срещу
Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 736/2020,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 763/2019 по описа на Апелативен съд
С офи я, пода дена о т А н т оа не та Неофи т ова
Иванова чрез адвокат Александър Григоров,
София, ул. Съборна 14, ет. 3, срещу Столична
община – район „Витоша“, чрез юрисконсулт
Сашка Донкова, София, кв. Павлово, ул. Слънце 2.
Четвърто гражданско отделение, 1178/2020,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 14846/2018 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Пол Аджекум Премпех чрез
адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано 9,
вх. А, ет. 3, офис 9, срещу „Летище София“ – ЕАД,
София, Аерогара София, бул. Христофор Колумб 1.
Четвърто гражданско отделение, 1180/2020,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5695/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Прокуратура на Република
Бългрия, София, бул. Витоша 2, срещу Николай
Иванов Георгиев чрез адвокат Николай Георгиев,
София, ул. Проф. Милко Бичев 9, офис 2.
Четвърто гражданско отделение, 1251/2020,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2235/2019 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Никодим Венцеславов Георгиев, Варна,
бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу Пламен Добрев
Панов чрез адвокат Светослав Генадиев Спасов,
Аксаково, ул. Митко Палаузов 45.
НА 24.09.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Т ре то г ра ж да нско отде ление, 3739/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 132/2019 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от „Стомана Индъстри“ – АД, чрез
адвокат Христо Михайлов, София, бул. Джеймс
Баучър 103, ет. 2, офис 5, срещу Бисер Драгомиров
Кирилов чрез адвокат Атанас Гергов, София,
ул. Бистрица 9, ет. 2.
Т рето гра ж данско отделение, 3896/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 296/2019 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Община Пловдив, Пловдив,
пл. Стефан Стамболов 1, срещу Златка Илиева
Николова чрез адвокат Иван Колев, Пловдив,
ул. Четвърти януари 36, ет. 6, ап. 6.
Т рето гра ж данско отделение, 4086/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 80/2019 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, подадена от Петко Георгиев
Иванов чрез адвокат Владислав Велев, Русе,
ул. Драма 15; Маргарита Ангелова Иванова чрез
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адвокат Владислав Велев, Русе, ул. Драма 15,
срещу „Общинска банка“ – АД, София, ул. Врабча
6; Кирил Ангелов Кирилов, Русе, ул. Рига 12,
вх. 1, ет. 3, ап. 3.
Т ре то г ра ж да нско отде ление, 4457/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 624/2019 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Мария Атанасова Демирева чрез
адвокат Андрей Михалев, София, ул. Княз Борис
І № 85, ет. 4, ап. 10; Софка Тодорова Миткова
чрез адвокат Андрей Михалев, София, ул. Княз
Борис І № 85, ет. 4, ап. 10; Божана Тодорова
Миткова чрез адвокат Андрей Михалев, София,
ул. К няз Борис І № 85, ет. 4, ап. 10; Мария
Тодорова Миткова чрез адвокат Андрей Михалев,
София, ул. Княз Борис І № 85, ет. 4, ап. 10, срещу
„Строймар 2013“ – ЕООД, чрез адвокат Атанас
Тасков, Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1.
Т ре то г ра ж да нско отде лен ие, 4527/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 218/2019 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от Галина Стефанова Кузманова чрез
адвокат Димитър Терзиев, Русе, пл. Възраждане
4 – партер, срещу Теодор Георгиев Георгиев чрез
адвокат Цветелина Димитрова, Велико Търново,
ул. Цанко Церковски 38, вх. Г, кантора 2Б.
Т р е т о г р а ж д а н с ко о т д е л е н и е , 2 5/2 0 2 0 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 480/2019 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Софийски градски съд, представляван
от съдия Алексей Трифонов – председател на съда,
София, бул. Витоша 2, срещу Албена Лъчезар
Йонидова чрез адвокат Петър Тренев, София,
ул. Г. С. Раковски 110, ет. 5, ап. 5.
Т р е т о г р а ж д а н с ко о т д е л е н и е , 9 0/2 0 2 0 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 293/2019 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Бехтие
Кема лова Осма нова ч рез а д вок ат С ве тл и н
Тодоров, Варна, ул. Ал. Дякович 45, ет. 4.
Т р е т о г р а ж д а нско о тде лен ие, 362/2 02 0 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 224/2019 по описа на Апелативен съд
Бургас, подадена от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
п р и д о б и т о т о и м у щ е с т в о – Те р и т о р и а л н а
дирекция – Бургас, ул. Филип Кутев 26А, ет. 3,
Бургас; Николай Петров Алексиев чрез адвокат
Лил яна А нгелова, Бу ргас, ул. К н яз Борис І
№ 10, вх. Б, ет. 1; Наталия Николова Алексиева
чрез адвокат Лиляна Ангелова, Бургас, ул. Княз
Борис І № 10, вх. Б, ет. 1; Александра Николаева
Алексиева чрез адвокат Лиляна Ангелова, Бургас,
ул. Княз Борис І № 10, вх. Б, ет. 1, и контролираща
страна Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Т р е т о г р а ж д а нско о тде лен ие, 8 89/2 02 0 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2073/2019 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Жасмина Асьова Дертлиева
чрез особен представител Лина Тадрос, София,
ул. Алабин 33, вх. А, ет. 4, офис 426, срещу Ася
Вла дими рова Дертлиева-К иселиновска ч рез
адвокат Величка Христова, София, ул. Света
София 8, ет. 3.
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НА 24.09.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 1 376/2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 6116/2018 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Силвия Мицова Цонева чрез
адвокат Свилен Стоянов, София, ул. Кадемлия 1,
срещу „Дженерали застраховане“ – АД, София,
бул. Княз Дондуков 68.
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 166 4/2 019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1437/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Ивайло Цветков Гьошев чрез
адвокат Костадин Сарийски, София, ул. Иван
Денкоглу 20, ет. 2, ап. 2, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД,
София, бул. Черни връх 51Д, и трета страна
Мирослав Радославов Владов, с. Драговищица,
ул. Единадесета 4.
Пър в о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 1747/2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5588/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Дора Златева Милева-Иванова,
си н д и к на „Професиона лен фу т болен к л у б
ЦСКА“ – АД, в несъстоятелност, чрез адвокат
Зорница Лазарова, София, бул. Арсеналски 11,
ет. 6, офис 9; Министерството на младежта и
спорта, София, бул. Васил Левски 75, срещу
„ПФК ЦСКА“ – АД, в несъстоятелност, София,
бул. Драган Цанков 3.
Първ о т ърг ов с ко о тде ле н ие , 2118/2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 5985/2018 по описа на А пелат ивен
съд София, подадена от „Обединена българска
банка“ – А Д, чрез процесуален представител
Кристиян Олевски, София, ул. Света София
5, срещу Снежана Владимирова Иванова чрез
адвокат Жерко Жерков, Софи я, ул. А лабин
8, ет. 6, офис 5; Ивайло Василев Иванов чрез
особен представител Виолета Герова, София,
бул. България 81, вх. В, ет. 8.
Първ о т ърг ов с ко о тде ле н и е , 2165/2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 32/2019 по описа на Апелативен съд
Бургас, подадена от Радостин Георгиев Димитров
ч рез а двокат Ра дост ина Атанасова, Ямбол,
ул. Жорж Папазов 5, ет. 4, офис 5; Нина Петкова
Димитрова чрез адвокат Радостина Атанасова,
Ямбол, ул. Жорж Папазов 5, ет. 4, офис 5,
срещу „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат
Христина Иванова, София, ул. Три уши 8, ет. 4.
НА 28.09.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ г ра ж данско отде ление, 3237/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 164/2019 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Николай Атанасов Дернев,
к ат о ед нол и чен т ърг овец с фи рма „Н и к ис
72 – Николай Дернев“ чрез адвокат Елена Гунчева,
Пловдив, ул. К няз Богориди 5, ет. 2, срещу
Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1,
Пловдив.
Второ г ра ж данско отде ление, 3447/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 16067/2017 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Христо Боянов Методиев чрез
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адвокат Люба Паунова, София, ул. Света София
8, ет. 2, кантора 201; Георги Ненов Георгиев
чрез адвокат Евгения Дашина, София, ул. Света
София 8, ет. 4, срещу Столична община, София,
ул. Московска 33.
Второ гра ж данско отделение, 4331/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 164/2019 по описа на Окръжен съд Ямбол,
подадена от Пламен Николаев Колев чрез адвокат
Ружиета Георгиева, София, ул. 20 април 13, ет. 1,
срещу Николай Петров Лесев, Ямбол, ж.к. Хале,
бл. 5, вх. И, ет. 3, ап. 176.
Второ гра ж данско отделение, 4407/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 944/2019 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Стефан Стойков Иванов чрез адвокат
Кирил Костов, Варна, ул. Страхил войвода 22,
ап. 21, срещу Община Варна, бул. Осми приморски
полк 43, Варна.
Второ г ра ж да нско отде лен ие, 4517/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 315/2019 по описа на Окръжен съд
Благоевград, подадена от Иванка Димитрова
Алексова, Огняново, област Благоевград; Костадин
Асенов Алексов, Огняново, област Благоевград,
срещу Елена Димитрова Илиева, Огняново, област
Благоевград; Пламен Стоянов Илиев, Огняново,
област Благоевград.
Второ гра ж данско отделение, 4538/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 15224/2017 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Ванеса Владимирова Андреева
чрез адвокат Венцислав Панчев, София, ул. Алабин
42, ет. 3, ап. 10, срещ у Габриела Георг иева
Андреева чрез адвокат Красимира Арабаджиева,
София, ул. Владайска 71, офис 1.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 231/2019, по
касационна жа лба срещ у решението по
г р. дело 5113/2016 по оп иса на А пелат и вен
съд София, подадена от ЕТ „ВАИК – Валерий
Костов“ чрез адвокат Иванка Георгиева, София,
ул. Софроний Врачански 13, ет. 1; Владимир
Николов Ангелов, София, ул. Сан Стефано 23, вх. А.
Пъ р в о т ъ р г о в с к о о т д е л е н и е , 5 4 3/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 179/2018 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, подадена от „Свинекомплекс
Дунав“ – А Д, чрез адвокат Симеон Бешков,
София, ул. Д-р Христо Стамболски 3, ет. 3, срещу
Аена Пламенова Драгова – законен представител
на Борислава Бориславова Николова, Пресиана
Бориславова Николова, Биляна Бориславова
Николова чрез адвокат Иван Цветков, София,
ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3.
Първ о т ърг ов с ко о тде ле н ие , 1 270/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2146/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Консервинвест“ – ООД, чрез
адвокат Йоанна Иванова, София, ул. Аксаков 11А,
ет. 5, офис 3, срещу „Булконс Първомай“ – ООД,
ч р е з а д в о к а т По л и н а Ге о р г и е в а , С о ф и я ,
ул. Позитано 7, ет. 2, офис 5 – 6.
Първ о т ърг ов с ко о тде ле н ие , 2 01 3/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 51/2019 по описа на Апелативен съд
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Бургас, подадена от „Застрахователно акционерно
дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве“ – ЕАД,
чрез адвокат Димитър Стоянов, София, бул. Г. М.
Димитров 1, срещу Гюлшен Абилова Сюлейманова
чрез адвокат Янко Калпакчиев, Бургас, ул. Анушка
Драгиева 4, партер.
Първ о т ърг ов с ко о тде ле н ие , 2610/2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 128/2019 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от Йордан Любенов Ботунски чрез
адвокат Галина Манолова, София, бул. Александър
Стамболийски 32, вътр. сграда, ет. 3; „Областен
кооперативен съюз“ чрез адвокат Галина Манолова,
София, бул. Александър Стамболийски 32, вътр.
сграда, ет. 3; „Кооптрейд“ – АД, чрез адвокат
Га л и на Ма нолова, Софи я, бул. А лекса н д ър
Стамболийски 32, вътр. сграда, ет. 3; СП „Първи
май“ – ЕООД, чрез адвокат Галина Манолова,
София, бул. Александър Стамболийски 32, вътр.
сграда, ет. 3, срещу „Търговска банка Д“ – АД,
чрез адвокат Христина Мад жарова, Софи я,
бул. Ген. Тотлебен 8.
Първ о т ърг ов с ко о тде ле н ие , 2729/2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1780/2019 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Транс-5“ – ООД, чрез адвокат
Елена Петрова, София, ул. Цар Асен 1, ет. 2,
ап. 2, срещу Валентин Иванов Патронски чрез
адвокат Борис Дойчинов, София, бул. Витоша
86, ет. 1, офис 4.
НА 28.09.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4162/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4635/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Велизар Костадинов Димитров
чрез адвокат Ивайло Юруков, София, бул. Витоша
1а, Търговски дом, ет. 3, кантора 308, срещу Ирина
Николова Парева чрез адвокат Ина Константинова,
София, ул. Петър Парчевич 14, партер, и страна
Дирекция „Социално подпомагане“ – Лозенец,
София, ул. Димитър Хаджикоцев 80.
Четвърто гражданско отделение, 4918/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 326/2019 по описа на Окръжен съд Враца,
подадена от Марио Кирилов Асенов, Враца,
ул. Екзарх Йосиф 48, вх. Б, ет. 4, ап. 11, срещу
Петър Иванов Стоянов чрез адвокат Александър
Лазарков, София, ул. Княз Борис І № 51, ет. 2, ап. 5.
Четвърто гражданско отделение, 30/2020,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4640/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Община Перник, ул. Св.
Иван Рилски 1А, Перник, срещу Петър Кирилов
Велков чрез адвокат Димитър Манов, Перник,
ул. Черешово топче 2, кантора 6.
Четвърто гражданско отделение, 759/2020,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 80/2019 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Иван Янакиев Панов, Свиленград,
ул. 23 септември 23; Живка Кирилова Панова
чрез адвокат Иво Янев, София, ул. Цар Асен
7Б; Иванка Господинова Панова чрез адвокат
Велин Христов, Свиленград, бул. България 59,
срещу „Сити Груп 1“ – ЕООД, чрез адвокат Иван
Златков, Стара Загора, ул. Марица 6, ет. 5, ап. 13;
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Янаки Кирилов Панов чрез особен представител
Ангелина Христова, Хасково, ул. Преслав 24,
ет. 3, офис 5.
Четвърто гражданско отделение, 1174/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1018/2019 по описа на Окръжен съд
Велико Търново, подадена от „Енерго – Про
Продажби“ – АД, чрез адвокат Аня Минчева,
Велико Търново, ул. Рафаил Попов 14, ет. 1,
срещу Румен Иванов Михайлов чрез адвокат Нора
Недялкова-Ташкова, Велико Търново, ул. Хан
Аспарух 2А.
Четвърто гражданско отделение, 1179/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 3589/2019 по оп иса на А пелат и вен
съд София, подадена от Валентина Георгиева
Средкова чрез адвокат Жанета Бюйлекова, Стара
Загора, ул. Цар Иван Шишман 77, ет. 2, офис 26,
и контролираща страна Върховна касационна
прокуратура, София, бул. Витоша 2.
НА 28.09.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Пър в о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 2 822/2 017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 978/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Ангел Николов Донов и
Кристи Христова Маринова, в качеството им на
синдици на „Корпоративна търговска банка“ – АД
(в несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10,
срещу „Черно море 2001“ – АД, с председател на
управителния съвет Тодор Трифонов чрез адвокат
Димитър Филипов, София, ул. Димитър Манов
33, ет. 2, офис 6.
Пър в о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 1510/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 4105/2018 по оп иса на А пелат и вен
съд София, подадена от „Приста Авто“ – АД,
чрез адвокат Симеон Бешков, София, ул. Д-р
Христо Стамболски 3, ет. 3, срещу Борислава
Бориславова Николова чрез своята майка и
законен представител Аена Пламенова Драгова
чрез адвокат Иван Цветков, София, ул. Аксаков
11А, ет. 5, офис 3; Пресиана Бориславова Николова
чрез своята майка и законен представител Аена
Пламенова Драгова чрез адвокат Иван Цветков,
София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3; Биляна
Бориславова Николова чрез своята майка и
законен представител Аена Пламенова Драгова
чрез адвокат Иван Цветков, София, ул. Аксаков
11А, ет. 5, офис 3.
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 1538/2 019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 88/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“, София, бул. Цар
Освободител 7, срещу „Хуфу“ – ЕООД, чрез
адвокат Паулина Китанова, София, бул. Витоша
86, ет. 1, офис 4, и трета страна Министерството
на отбраната, София, ул. Дякон Игнатий 3.
Първ о т ърг ов с ко о тде лен ие , 1 970/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5002/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Гаранционен фонд, София,
ул. Граф Игнатиев 2, ет. 4, срещу Златка Иванова
Иванова чрез адвокат Мая Господинова, София,
ул. Княз Борис І № 85, ет. 4, ап. 10.
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Първ о т ърг ов с ко о тде лен ие , 21 33/2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 10653/2017 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Дедакс“ – ЕООД, чрез адвокат
Петя Стаменова, София, ул. Осогово 32 – 34, ет. 2,
офис 0201, срещу „Петрол“ – АД, чрез адвокат
Велина Николова-Великова, София, бул. Черни
връх 43, ет. 9, офис 911.
Първ о т ърг ов с ко о тде лен ие , 2181 /2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5811/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Валентин Петров Щерянов чрез
адвокат Николай Димитров, София, ул. Христо
Белчев 2, офис 4, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД,
София, бул. Симеоновско шосе 67А.
НА 28.09.2020 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3780/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 411/2019 по описа на Окръжен съд
Велико Търново, подадена от Надежда Иванова
Миткова чрез адвокат Тодор Тодоров, Велико
Търново, ул. Любен Каравелов 71, срещу „Краси
и Руми“ – ЕООД, чрез адвокат Кирил Станчев,
Велико Търново, ул. Христо Ботев 2, вх. А,
офис 411.
Четвърто гражданско отделение, 4132/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5349/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Фактори“ – АД, чрез адвокат
Боян Рангелов, София, ж.к. Сердика, бл. 12, ап. 31,
срещу Венелин Стайков Стайков чрез адвокат
Сиби на Е ф т енова-Ма врова, С офи я, п л. Св.
Неделя 4, ет. 4; „Ест“ – АД, чрез адвокат Сибина
Ефтенова-Маврова, София, пл. Св. Неделя 4, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 4423/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1293/2019 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Георги Янев Пенков чрез
адвокат Антонина Маринова, София, ул. Цар
Асен 10, ет. 2; Николина Георгиева Пенкова чрез
адвокат Антонина Маринова, София, ул. Цар
Асен 10, ет. 2, срещу Латинка Велинова ПенковаАбдалах чрез адвокат Христина Стефанова, София,
ул. Парчевич 35, ет. 2, ап. 4; Усама Мустафа
Абдулах чрез адвокат Христина Стефанова,
София, ул. Парчевич 35, ет. 2, ап. 4; Яна Велинова
Атаи, Белгия 9810 Eke Nazareth Biesten 43 Jana
Velinova Ataie.
Четвърто гражданско отделение, 4712/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 67/2017 по оп иса на Ок р ъжен с ъд
Кюстендил, подадена от Явор Георгиев Йоцов чрез
адвокат Красимир Русев, Кюстендил, ул. Неофит
Рилски 4, ет. 2, срещу „Акос“ – ООД, Дупница,
ул. Солун 2; Юлия Михайлова Гулева-Йоцова
чрез адвокат Вера Соколова, Дупница, ул. Дора
Габе 3, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 137/2020,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 637/2019 по описа на Окръжен съд
Хасково, подадена от „Многопрофилна болница
за активно лечение – Хасково“ – АД, чрез адвокат
Веселин Тодоров, Димитровград, бул. Георги С.
Раковски 13, стая 52, срещу Айтен Бейсим Осман
чрез адвокат Янчо Христозов, София, ул. Цар
Калоян 6, хотел „Рила“, офис 201.
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Четвърто гражданско отделение, 169/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1692/2019 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Никодим Георгиев, Варна, бул. МарияЛуиза 21, ет. 2, срещу Калин Христов Йорданов
чрез адвокат Красимир Тодоров, Варна, ул. Георги
Живков 22, партер (вътрешен двор).
Четвърто гражданско отделение, 171/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 897/2018 по описа на Окръжен съд
Велико Търново, подадена от „Рапид КБ“ чрез
адвокат Владимир Павлов, София, ул. Добри
Войников 45, срещу Иван Димитров Иванов чрез
адвокат Веселина Демирева, София, ул. Софроний
Врачански 155, партер.
НА 28.09.2020 Г. ОТ 13,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първ о т ърг ов с ко о тде ле н ие , 16 32/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 600/2018 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Гошо Николов Тъпанаров,
Панагюрище, ул. Брацигово 17, вх. Б, ет. 1, ап. 3,
срещу „К НН“ – ООД, чрез адвокат Мариан
Иванов, Велико Търново, ул. Васил Левски 27,
вх. В, ет. 2.
Първ о т ърг ов с ко о тде ле н ие , 16 6 6/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 33/2019 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от ГПК „Острица“ чрез адвокат Кирил
Иванов, Смолян, ул. Арх. Петър Петров 9, бл. ДЦ43, вх. А, ет. 2, срещу Севдалин Савков Каров
чрез адвокат Венета Русева, Смолян, ул. Бузлуджа
7, ет. 8.
Пър в о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 16 87/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 24/2019 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от „Месокомбинат Хасково“ –
АД, чрез адвокат Никола Гогов, София, ул. Д-р
Христо Стамболски 3, ет. 3; Боряна Бориславова
Николова-Елфеки чрез адвокат Никола Гогов,
София, ул. Д-р Христо Стамболски 3, ет. 3;
Юлияна Петрова Николова чрез адвокат Никола
Гогов, София, ул. Д-р Христо Стамболски 3, ет. 3;
Георги Бориславов Николов чрез адвокат Никола
Гогов, София, ул. Д-р Христо Стамболски 3, ет. 3,
срещу Аена Пламенова Драгова, майка и законен
представител на Борислава Бориславова Николова
чрез адвокат Иван Цветков, София, ул. Аксаков
11А, ет. 5, офис 3; Аена Пламенова Драгова, майка
и законен представител на Пресиана Бориславова
Николова чрез адвокат Иван Цветков, София,
ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3; Аена Пламенова
Драгова, майка и законен представител на
Биляна Бориславова Николова чрез адвокат Иван
Цветков, София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3,
и страна Дирекция „Социално подпомагане“ –
Костинброд – „Закрила на детето“, Костинброд,
ул. Валери Чакалов 5.
Първ о т ърг ов с ко о тде лен ие , 1828/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2983/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Ангел Николов Донов и Кристи
Христова Маринова – синдици на „Корпоративна
търговска банка“ – АД, в несъстоятелност, София,
ул. Граф Игнатиев 10, срещу „Глобал Петролиум
Сървис“ – ЕООД, София, ул. Голо бърдо 10.
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Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 2 0 29/2 019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 271/2018 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от „Юробанк България“ – АД,
чрез адвокат Светозар Златанов, София, ул. Хан
Крум 8, ет. 3, ап. 5, срещу Даниела Гочева Кирева
чрез адвокат Магдалена Колева, Димитровград,
ул. Цар Борис І № 7, ет. 2, офис 3; К и рчо
Жеков Кирев чрез адвокат Магдалена Колева,
Димитровград, ул. Цар Борис І № 7, ет. 2, офис 3.
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 23 0 9/2 019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 3312/2018 по описа на А пелат ивен
съд София, подадена от Илия Георгиев Велев
ч рез а двокат Стоян Чата лбашев, Софи я,
ул. К локотница 2А, ет. 8, срещу Сдру жение
„Национално бюро на българските автомобилни
застрахователи“ чрез адвокат Матилда Костова,
София, ул. Узунджовска 16.
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 2372/2 019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2315/2019 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Община Руен чрез адвокат
Звезделина Филипова, София, бул. Александър
Стамболийски 103, София Тауър (Мол София),
ет. 6, срещу Министерството на околната среда
и водите, София, бул. Уилям Гладстон 67.
Първ о т ърг ов с ко о тде ле н ие , 2 410/2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4728/2018 по описа на Апелативен съд
Софи я, пода дена от Ми рослав Ми рославов
Цветков чрез своята майка и законен представител
Златка Радкова Илиева чрез адвокат Стоян
Чаталбашев, София, ул. Три уши 2А, срещу ЗД
„Бул Инс“ – АД, София, бул. Джеймс Баучър 87.
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 2 470/2 019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5694/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Галина Вилхемова Гергова чрез
адвокат Миглена Трайкова, София, ул. Славянска
29, ет. 3; Даниела Вилхемова Лакова чрез адвокат
Миглена Трайкова, София, ул. Славянска 29, ет. 3,
срещу ЗД „Бул Инс“ – АД, София, бул. Джеймс
Баучър 87, ет. 2.
НА 29.09.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 3238/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 267/2019 по описа на Окръжен съд
Пазарджик, подадена от Атанас Николов Водев
чрез адвокат Петър Хрисчев, Велинград, ул. Хан
Аспарух 1; Елена Иванова Водева чрез адвокат
Петър Хрисчев, Велинград, ул. Хан Аспарух
1; Стойка Владимирова Жуглева чрез адвокат
Петър Хрисчев, Велинград, ул. Хан Аспарух 1;
Димитър Христов Сираков чрез адвокат Петър
Хрисчев, Велинград, ул. Хан Аспарух 1; Цветанка
Димитрова Водева-Сиракова чрез адвокат Петър
Хрисчев, Велинград, ул. Хан Аспарух 1; Цветка
Николова Водева чрез адвокат Петър Хрисчев,
Велинград, ул. Хан Аспару х 1, срещу Васил
Атанасов Гълев чрез адвокат Стоян Галитионов
Чавдаров, Пазарджик, ул. Иван Вазов 26.
Първо гра ж данско отделение, 3335/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 318/2018 по описа на Окръжен съд
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Монтана, подадена от Ивана Димитрова Павлова
чрез адвокат Красимир Иванов Босев, Монтана,
ул. Васил Левски 15, ет. 2, срещу Валя Димитрова
Мар т и нова ч р е з а д вок ат Мари я А н т онова
Каменова, Монтана, ул. Васил Левски 19; Румяна
Йорданова Кирилова, Бойчиновци, ул. Марица 7;
Димитър Кирилов Димитров, София, ул. Прохлада
5; Елена Кирилова Димитрова, Бойчиновци,
ул. Георги Димит ров 71; Любомир А нгелов
Мартинов, Монтана, ул. Цар Иван Александър 15.
Първо гра ж данско отделение, 3694/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 10784/20 09 по оп иса на С офи йск и
градски съд, подадена от Виолета Теофилова
Темелкова чрез адвокат Мария Карадиамандиева,
София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Стефания
Темел кова Темел кова ч р е з а д вок ат Мари я
Карадиамандиева, София, ул. Екзарх Йосиф 33,
ет. 1; Светла Иванова Иванова чрез адвокат Мария
Карадиамандиева, София, ул. Екзарх Йосиф 33,
ет. 1; Георги Христов Иванов чрез адвокат Мария
Карадиамандиева, София, ул. Екзарх Йосиф 33,
ет. 1; Милка Георгиева Тодорова чрез адвокат
Мария Карадиамандиева, София, ул. Екзарх
Йосиф 33, ет. 1; Йорданка Радкова Алексиева
чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София,
ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Радослав Алексиев
Първанов чрез адвокат Мария Карадиамандиева,
София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Ивана Митова
Алексиева чрез адвокат Мария Карадиамандиева,
София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Първолета
Г ъ л ъ б о в а Ра н г е л о в а ч р е з а д в о к а т М а р и я
Карадиамандиева, София, ул. Екзарх Йосиф 33,
ет. 1; Лиляна Алексиева Алексиева чрез адвокат
Мария Карадиамандиева, София, ул. Екзарх
Йосиф 33, ет. 1; Адриана Станкова Алексиева
чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София,
ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Мадлена Станкова
Младенова чрез адвокат Мария Карадиамандиева,
София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Димитрина
И в а нов а О б р е т енов а ч р е з а д в ок ат М ари я
Карадиамандиева, София, ул. Екзарх Йосиф 33,
ет. 1; Марин Захариев Гуслеков чрез адвокат Мария
Карадиамандиева, София, ул. Екзарх Йосиф 33,
ет. 1; Лъчезар Маринов Гуслеков чрез адвокат
Мария Карадиамандиева, София, ул. Екзарх Йосиф
33, ет. 1; Гергана Маринова Гуслекова чрез адвокат
Мария Карадиамандиева, София, ул. Екзарх Йосиф
33, ет. 1; Ива Симеонова Христова чрез адвокат
Мария Карадиамандиева, София, ул. Екзарх
Йосиф 33, ет. 1; Снежанка Рангелова Станкова
чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София,
ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Виолета Каменова
Пунчец чрез адвокат Мария Карадиамандиева,
Софи я, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Ли л яна
Ди м и т рова Ата насова ч рез а д вок ат Мари я
Карадиамандиева, София, ул. Екзарх Йосиф 33,
ет. 1; Бойка Димитрова Николова чрез адвокат
Мария Карадиамандиева, София, ул. Екзарх
Йосиф 33, ет. 1; Темен у ж ка Юрий Пет рова
чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София,
ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Ермила Юрий Петрова
чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София,
ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Вергиния Манолова
Станева чрез адвокат Мария Карадиамандиева,
София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Манол Данаилов
Кръстев чрез адвокат Мария Карадиамандиева,
София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Сета Кирилова
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Йосифова чрез адвокат Мария Карадиамандиева,
София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Кирил Стоянов
Николов чрез адвокат Мария Карадиамандиева,
София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Славка Кирилова
Спасова чрез адвокат Мария Карадиамандиева,
София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Вена Кирилова
Кръстева чрез адвокат Мария Карадиамандиева,
София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Евдокия
Стоянова Кръстева-Дан чрез адвокат Мария
Карадиамандиева, София, ул. Екзарх Йосиф 33,
ет. 1; Кръстьо Миладинов Кръстев чрез адвокат
Мария Карадиамандиева, София, ул. Екзарх
Йосиф 33, ет. 1; Владимир Огнянов Захаринов
чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София,
ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Силвия Владимирова
Захаринова чрез адвокат Мария Карадиамандиева,
С офи я, ул. Екзарх Йосиф 33, е т. 1; За хари
Вла димиров Най денов чрез а двокат Мари я
Карадиамандиева, София, ул. Екзарх Йосиф 33,
ет. 1; Тони Асенов Иванов чрез адвокат Мария
Карадиамандиева, София, ул. Екзарх Йосиф 33,
ет. 1; Асен Димитров Иванов чрез адвокат Мария
Карадиамандиева, София, ул. Екзарх Йосиф 33,
ет. 1; Катя Димитрова Иванова чрез адвокат
Мария Карадиамандиева, София, ул. Екзарх
Йосиф 33, ет. 1; Илиян Ценков Владимиров
чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София,
ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Веселка Димитрова
Стефанова чрез адвокат Мария Карадиамандиева,
София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Веселина
Я н чева Йорда нова ч р е з а д вок ат Мари я
Карадиамандиева, София, ул. Екзарх Йосиф 33,
ет. 1; Владимир Иванов Рангелов чрез адвокат
Мария Карадиамандиева, София, ул. Екзарх Йосиф
33, ет. 1; Виктор Иванов Рангелов чрез адвокат
Мария Карадиамандиева, София, ул. Екзарх
Йосиф 33, ет. 1; Николина Йосифова Симонова
чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София,
ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Борис Цветков Симонов
чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София,
ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Стефан Цветков
Симонов чрез адвокат Мария Карадиамандиева,
София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Цветанка
Йонева Тричкова-Матеева чрез адвокат Мария
Карадиамандиева, София, ул. Екзарх Йосиф 33,
ет. 1; Маргарита Йонова Тричкова чрез адвокат
Мария Карадиамандиева, София, ул. Екзарх
Йосиф 33, ет. 1; Светла Петрова Коева чрез адвокат
Мария Карадиамандиева, София, ул. Екзарх
Йосиф 33, ет. 1; Виолета Христова Петрова
чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София,
ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Борис Христов Григоров
чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София,
ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Жасмина Кръстанова
Паскалева чрез адвокат Мария Карадиамандиева,
София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Красимира
К р ъ с т а нов а Пе т ков а ч р е з а д в ок ат М а ри я
Карадиамандиева, София, ул. Екзарх Йосиф 33,
ет. 1; Геновева Иванова Михайлова чрез адвокат
Мария Карадиамандиева, София, ул. Екзарх Йосиф
33, ет. 1; Милор Петров Михайлов чрез адвокат
Мария Карадиамандиева, София, ул. Екзарх
Йосиф 33, ет. 1; Велислав Петров Михайлов
чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София,
ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Лидия Крумова Митева
чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София,
ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Димитър Василев
Димитров чрез адвокат Мария Карадиамандиева,
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Софи я, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Емили я
Н и колова Д и м и т р ова ч р е з а д вок ат Мари я
Карадиамандиева, София, ул. Екзарх Йосиф 33,
ет. 1; Адриана Веселинова Димитрова чрез адвокат
Мария Карадиамандиева, София, ул. Екзарх
Йосиф 33, ет. 1; Димитър Веселинов Димитров
чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София,
ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Никол Веселинова
Димитрова чрез адвокат Мария Карадиамандиева,
София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Васил Димитров
Димитров чрез адвокат Мария Карадиамандиева,
София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Василка Крумова
Стоянова чрез адвокат Мария Карадиамандиева,
София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Веселка Крумова
Цветанова чрез адвокат Мария Карадиамандиева,
Софи я, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; С т ефан
Стои лов Бел я д ж ийск и ч рез а двокат Мари я
Карадиамандиева, София, ул. Екзарх Йосиф 33,
ет. 1; Йордан Владимиров Иванчев чрез адвокат
Мария Карадиамандиева, София, ул. Екзарх Йосиф
33, ет. 1; Антоанета Владимирова Кашканова
чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София,
ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1, срещу „Джей Ви
дриймс“ – ЕООД, чрез адвокат Тодорка Ангелова,
София, ул. Позитано 7, ет. 2, офис 5 – 6; Ваня
Темел кова С т ефа нова ч рез а д вок ат Мари я
Карадиамандиева, Софи я, ул. Екзарх Йосиф
33, ет. 1; Богданел-Христин Митков Станков
чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София,
ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Столична община,
София, ул. Московска 33; „Бул-рент София“ – АД,
чрез процесуален представител Милена Маринова,
София, ул. Владайска 49, ет. 1.
Първо гра ж данско отделение, 4184/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 15655/2018 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Иванка Климент Снегарова
чрез адвокат Полина Величкова, София, бул. Г.
С. Раковски 127, ет. 4, офис 426, срещу Атанас
Гаврилов Митрев чрез адвокат Ралица Рачева,
София, ул. Гургулят 31, партер.
Първо гра ж данско отделение, 4284/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 103/2019 по описа на Софийски окръжен
съд, подадена от Никола Димитров Бонев чрез
адвокат Васил Василев, Елин Пелин, пл. Св.
Николай Чудотворец 2, ет. 3, стая 1, срещу
Методи Атанасов Иванчев чрез адвокат Светлана
Димитрова, София, ж.к. Дианабад, бл. 5 Б, ет. 6,
ап. 43; Атанас Методиев Иванчев чрез адвокат
Стоян Петков, София, ул. Верила 1, ет. 2, офис 8.
Първо гра ж данско отделение, 4760/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 9768/2018 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Надежда Иванова КойчеваВладимирова чрез адвокат Елена Пенчева, София,
ул. Боянски водопад 104, бл. 2, ап. 7; Августина
Атанасова Ковачева-Скарпелини чрез адвокат
Пламен Пенчев, София, ул. Боянски водопад 104,
бл. 2, ап. 7, срещу Юлия Христова Пологова чрез
адвокат Снежанка Раденовска, София, бул. Христо
Ботев 35, ет. 3, ап. 11.
Първо г ра ж да нско о тде лен ие, 136/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5299/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Тамара Иванова Пиперкова
чрез а двокат А лексан дър Лазарков, Софи я,
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ул. Княз Борис Първи 51, ет. 2, ап. 5, срещу
„Обединена българска банка“ – А Д, Софи я,
ул. Света София 5.
Второ гражданско отделение
Второ г ра ж данско отде ление, 2827/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5441/2018 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Руселма Иванова Тодорова чрез
адвокат Райна Ковачева, София, ул. Неофит
Рилски 23, ет. 2, срещу Радослав Радославов
Виденов чрез адвокат Албена Илиева, София,
ул. Алабин 29, ет. 3, офис 5 – 6; Милена Коцева
Виденова чрез адвокат Албена Илиева, София,
ул. Алабин 29, ет. 3, офис 5 – 6.
Второ гра ж данско отделение, 3301/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 159/2019 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Стефан Борисов Йосифов чрез
адвокат Иван Демерджиев, Пловдив, ул. Хъшовска
5, ет. 3; Надя Стойчева Йосифова чрез адвокат
Иван Демерджиев, Пловдив, ул. Хъшовска 5,
ет. 3, срещу Емил Бисеров Георгиев чрез адвокат
Андреан Славчев, Пловдив, ул. Сливница 8Б,
офис 2; Кадир Аптинеби Аптикадир чрез адвокат
Андреан Славчев, Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис
2; Милена Тодорова Агопян-Господинова чрез
адвокат Андреан Славчев, Пловдив, ул. Сливница
8Б, офис 2; Даниел Андонов Господинов чрез
адвокат Андреан Славчев, Пловдив, ул. Сливница
8Б, офис 2; Веска Николова Николаева чрез
адвокат Андреан Славчев, Пловдив, ул. Сливница
8Б, офис 2; Димитър Юриев Димитров чрез
адвокат Андреан Славчев, Пловдив, ул. Сливница
8Б, офис 2; Кирил Асенов Златанов чрез адвокат
Андреан Славчев, Пловдив, ул. Сливница 8Б,
офис 2; Тодор Илиев Кънев чрез адвокат Андреан
Славчев, Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2;
Галина Петрова Кънева чрез адвокат Андреан
Славчев, Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2; Рангел
Огнянов Пейков чрез адвокат Андреан Славчев,
Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2; Поликсения
Иванова Пекова чрез адвокат Андреан Славчев,
Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2.
Второ гра ж данско отделение, 3693/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 71/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Девора Николова Давидкова,
дейс т ва ща и к ат о ЕТ „ Деб ора-33 – Девора
Давидкова“ чрез адвокат Ивелина Йорданова
Иванова, София, бул. П. Славейков 5, срещу
Христина Георгиева Атанасова чрез адвокат
Мариана Трифонова Брага, София, район „Средец“,
ул. Славянска 5, ет. 5, офис 30 – 32, и трета
страна Арсения Антонова Ангелова, София,
ул. Калиманци 59.
Второ гра ж данско отделение, 3904/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 709/2019 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Иванка Братинова Димитрова чрез
адвокат Татяна Русева Златева, Варна, бул. МарияЛуиза 33, срещу Тодорка Николова Ангелова чрез
адвокат Драгомир Димов, Варна, бул. Сливница
100А, ет. 1.
Второ г ра ж да нско отде ление, 4179/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 855/2018 по описа на Окръжен съд
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Благоевград, подадена от Магдалена Иванова
Вутова, София, бул. Христо Ботев 20, ет. 3, ап. 10,
срещу Марин Борисов Янков, с. Баня, област
Благоевград, ул. Първа 8.
Второ гра ж данско отделение, 4388/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 16783/2018 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Адванс Пропъртис“ – ООД,
София, ул. Николай Хайтов 3А, срещу Божидар
Велинов Ангелов чрез адвокат Пенка Копринкова,
София, ул. Алабин 33, вх. А, ет. 2, кантора 237
Т.Д.; Юлия Велинова Димитрова чрез адвокат
Пенка Копринкова, София, ул. Алабин 33, вх. А,
ет. 2, кантора 237 Т.Д.; Георги Иванов Паунов чрез
адвокат Пенка Копринкова, София, ул. Алабин
33, вх. А, ет. 2, кантора 237 Т.Д.; Славка Ангелова
Вучева чрез адвокат Пенка Копринкова, София,
ул. Алабин 33, вх. А, ет. 2, кантора 237 Т.Д.;
Николина Алексиева Паунова, София, ул. Хемус
51, вх. Г, ет. 4, ап. 66; Иван Ангелов Паунов,
София, ул. Хемус 51, вх. Г, ет. 4, ап. 66; Лиляна
Ангелова Паунова, София, ул. Хемус 51, вх. Г,
ет. 4, ап. 66.
Второ гра ж данско отделение, 4801/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 234/2019 по описа на Окръжен съд
Ловеч, подадена от Таня Калинова Стоянова,
с. Галата, област Ловеч, ул. Хаджи Димитър 12;
Аня Калинова Стоянова, с. Галата, област Ловеч,
ул. Цар Самуил 1; Младен Калинов Стоянов,
с. Галата, област Ловеч, ул. Димитър Благоев
21; Елка Асенова Стоянова, с. Галата, област
Ловеч, ул. Димитър Благоев 21, срещу Румяна
Калинова Александрова, с. Галата, област Ловеч,
ул. Христо Ботев 30.
Вт ор о г ра ж д а нско о тде лен ие, 233/2 02 0 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 242/2019 по описа на Окръжен съд
К юстендил, подадена от Детелина Кру мова
Петкова, Дупница, област Кюстендил, ул. Батак
15; Олег Йорданов Петков, Дупница, област
К юстен дил, ул. Батак 15; Ва лери Йорданов
Петков, Дупница, област Кюстендил, ул. Батак 15,
срещу Мая Георгиева Петрова, Дупница, ���
о��
бласт Кюстендил, ж.к. Бистрица, бл. 92, вх. А,
ет. 6, ап. 16.
Трето гражданско отделение
Т рето гра ж данско отделение, 340 0/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 103/2019 по описа на Окръжен съд
Кърджали, подадена от Назми Кадир Мустафа
чрез адвокат Лазар Безлянков, Кърджали, ул. Ген.
Делов 3, ет. 1, срещу Гюлай Фехимова Мустафа
чрез адвокат Николай Маргаритов, Кърджали,
бл. Арда, ап. 19.
Т ре то г ра ж да нско отде ление, 3754/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 931/2019 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Николай Банков, Варна, бул. Мария-Луиза
21, ет. 3, срещу Валерия Олегова Маркова чрез
адвокат Бойко Филев, Варна, ул. Сливница 66.
Т рето г ра ж данско отде ление, 4120/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. де ло 62 32/2 019 по оп ис а н а С о фи йс к и
градски съд, подадена от Столична община,
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район „Илинден“, София, ж.к. Захарна фабрика,
ул. Билянини извори 10, вх. Б, срещу Юлиана
Филипова Йотова чрез процесуален представител
Станиш Златков, София, ж.к. Илинден, бл. 55,
вх. Д, ет. 7, ап. 110.
Т рето г ра ж данско отде ление, 4124/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 318/2019 по описа на Окръжен съд
Благоевград, подадена от „ЧЕЗ Електро Бъл
гария“ – А Д, чрез процесуален представител
Лидия Митова, Кюстендил, ул. Петър Ников
2, срещу Николай Христов Бицов чрез адвокат
Димитър Димитров, София, ул. Войводина могила
42, партер, ап. 1, и трета страна „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, София, бул. Цариградско шосе
159, бл. Бенчмарк Бизнес център.
Т рето г ра ж данско отде ление, 4374/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 447/2019 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Радка Борисова Василева чрез
адвокат Георги Георгиев, Видин, ул. Цар Симеон
Велики 1, ет. 2, офис 4, срещу Прокуратура на
Република България, София, бул. Витоша 2, ет. 4.
Т рето гра ж данско отделение, 4444/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 259/2019 по описа на Окръжен съд Враца,
подадена от Стефан Петров Стефанов чрез адвокат
Любен Прокопиев, Враца, ж.к. Дъбника, бл. 22,
вх. А, ап. 18, срещу Професионална гимназия по
каменообработване чрез адвокат Цветомир Стоев,
Враца, ул. Лукашов 11, ет. 5; Министерството на
културата чрез процесуален представител Миглена
Пет рова Кацарова, Софи я, бул. А лександър
Стамболийски 17.
Т рето гра ж данско отделение, 4892/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 368/2019 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Безмер Енерджи“ – ЕООД,
чрез адвокат Асен Георгиев Георгиев, София,
бул. Цар Освободител 14, ет. 1, „Си Ем Ес
Камерън Маккена Набаро Олсуанг ЛЛП – клон
България/Дънкан Уестън“, срещу Министерството
на финансите, София, ул. Георги С. Раковски 102.
Т р е т о г р а ж д а нско о тде лен ие, 611/2 02 0 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1681/2019 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Живко Благоев Карадалиев
чрез адвокат Иво Александров Стефанов, Петрич,
ул. Вардар 10, срещу Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, ет. 4.
Трето гра ж данско отделение, 1252/2020,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 23/2019 по описа на Камара на частните
с ъдебн и изп ъ л н и т ел и, пода дена о т К амара
на час т н и т е с ъдебн и изп ъ л н и т ел и, С офи я,
ул. Пиротска 7, ет. 4, срещу Министерството на
правосъдието, София, ул. Славянска 1; частен
съдебен изпълнител Атанас Атанасов, Пловдив,
ул. Йоаким Груев 37.
Второ търговско отделение
Вт ор о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 2 871 /2 018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 6238/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Елина Петрова Илиева чрез
адвокат Йордан Дамянов, София, ж.к. Люлин,
бл. 385, вх. А, партер; Стойо Петров Илиев чрез
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адвокат Йордан Дамянов, София, ж.к. Люлин,
бл. 385, вх. А, партер, срещу Гаранционен фонд,
София, ул. Граф Игнатиев 2.
Вт о р о т ър г о в с ко о т д е л е н и е , 2 429/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 274/2019 по описа на Апелативен съд
Варна, пода дена о т „Елек т роразп ределение
Север“ – АД, чрез адвокат Лила Мачева, Варна,
бул. Мари я-Лу иза 21, ет. 2; Заст рахователно
а к ц ионерно д ру жес т во „ А л иа н ц Бъ л гари я“
чрез адвокат Ирина Василева Митева, Добрич,
бул. Двадесет и пети септември, централна градска
част – пешеходна зона, финансово-търговски
център, срещу „Бул аква фиш“ – ООД, чрез
адвокат Милко Пенчев, Добрич, бул. Двадесет
и пети септември 52, ет. 2, офис 9.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 2 4 89/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 350/2019 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Мария Маринова Заркова чрез адвокат
Румен Нинов Лаков, Плевен, ул. Д. Константинов
23А, офис 7, срещу „Юробанк България“ – АД,
чрез адвокат А лександър Кацарск и, Софи я,
ул. Парчевич 27.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 254 6/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. де ло 133/2 019 по оп ис а на А пе л ат и в ен
съд Бу ргас, подадена от Софийка Борисова
Начева чрез адвокат Панайот Велков, Бургас,
ул. Васил А прилов 18, ет. 3, офис 6, срещ у
„Дженерали застраховане“ – АД, София, бул. Княз
Ал. Дондуков 68.
НА 29.09.2020 Г. ОТ 9,30 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 4196/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 166/2019 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от Димо Иванов Димов чрез адвокат
Георги Младенов, Русе, ул. Цар Освободител 36,
вх. А, ет. 3, ап. 13; Маринка Николова Димова
чрез адвокат Георги Младенов, Русе, ул. Цар
Освободител 36, вх. а, ет. 3, ап. 13, срещу Галя
Георгиева Ганева-Желева чрез адвокат Мариана
Димитрова, Русе, ул. Фердинанд 34, ет. 1; Живко
Ангелов Желев чрез адвокат Мариана Димитрова,
Русе, ул. Фердинанд 34, ет. 1.
Второ търговско отделение
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 1 931 /2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 663/2018 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Стоил Ангелов Тенев чрез
адвокат Петко Христов Кънев, Стара Загора,
бул. Свет и Пат риарх Евт имий 23а, офис 2,
срещу Маргарита Ангелова Тенева, действаща
със съгласието на законния си представител
и майка Райна Петкова Петрова чрез адвокат
Петко Христов Кънев, Стара Загора, бул. Свети
Патриарх Евтимий 23а, офис 2; ЗАД „Булстрад
Виена Иншурънс Груп“, София, ул. Позитано 5;
Дирекция „Социално подпомагане“, Стара Загора,
ул. Стефан Караджа 8.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 2 4 41 /2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 13258/2018 по описа на Софийски град
ск и съд, пода дена от „ДЗИ – Общо заст ра
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ховане“ – ЕАД, чрез адвокат Маргарита Димит
рова, Софи я, бул. Драган Цанков 23, вх. А,
ет. 2, срещу Таня Руменова Торбова-Бенинска
чрез адвокат Вихър Найденов, София, ул. Иван
Денкоглу 7, ет. 5, ап. 9, и трета страна сдружение
„Национално бюро на българските автомобилни
зас т ра ховат ел и“ ч рез а д вок ат Раза л и на
Градинарова, София, ул. Узунджовска 16, ет. 3;
„Дженерали застраховане“ – АД, София, бул. Княз
Александър Дондуков 68.
Вт ор о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 2 4 4 8/2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5596/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Павлина Детелинова Сарафова
чрез адвокат Сашко Рударск и, Софи я, ж.к.
Младост, бл. 470, вх. Д, ет. 5, ап. 104; Антоанета
Детелинова Димитрова чрез адвокат Сашко
Рударски, София, ж.к. Младост, бл. 470, вх. Д, ет. 5,
ап. 104, срещу „ЗАД – ОЗК – Застраховане“ – АД,
чрез адвокат Свилен Евгениев Стоянов, София,
район „Слатина“, ул. Кадемлия 1.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 2939/2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3904/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Евгени Иванов Стоименов
чрез адвокат Ралица Мутафова, София, ул. Цар
Асен 1, ет. 4, срещу Застрахователна компания
„Лев Инс“ – АД, София, бул. Симеоновско шосе
67А; Димитър Тончев Пухов чрез адвокат Пламен
Йорданов Ангелов, София, ул. Ангел Кънчев 11,
ет. 4, ап. 4.
НА 29.09.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3448/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 102/2019 по описа на Окръжен съд Шумен,
подадена от Светослав Цветанов Славейков чрез
адвокат Георги Каменов, Нови пазар, ул. Цар
Освободител 22, ет. 1, срещу Силвия Тодорова
Георгиева чрез адвокат Мария Здравкова, Дупница,
ул. Бенковски 2, и страна Дирекция „Социално
подпомагане“, гр. Нови пазар, ул. Васил Левски
3, гр. Нови пазар.
Четвърто гражданско отделение, 3867/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 93/2019 по оп иса на Ок р ъжен с ъд
Монтана, подадена от Красимир Тодоров Иванов
чрез адвокат Нели Велкова, Монтана, ул. Княз
Александър Батенберг 14, срещу Валери Иванов
Видов чрез адвокат Надя Александрова, Монтана,
ул. Васил Левски 19.
Четвърто гражданско отделение, 4025/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 526/2019 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от Биляна Иванова Димитрова
чрез адвокат Деница Колева-Корновска, Варна,
бул. Владислав Варненчик 79, срещу Пламен
Маринов Пенчев чрез адвокат Бранимир Балачев,
Варна, ул. Парижка комуна 2, и страна Дирекция
„Социално подпомагане“ – Варна, ул. Георги
Раковски 62, Варна.
Четвърто гражданско отделение, 4085/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4124/2018 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Антисел България“ – ООД,
чрез адвокат Иван-Александър Николов, София,
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ул. Парчевич 15, ет. 1, ап. 2, срещу Людмил
Владимиров Василев чрез адвокат Даниела
Симеонова-Коруджиева, София, бул. Генерал
Скобелев 71.
Четвърто гражданско отделение, 293/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 293/2019 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Община Перущица, ул. Отец
Паисий 2, Перущица, срещу Атанас Иванов
Ташев чрез адвокат Иво Кемалов, Перущица,
ул. Москва 6.
Четвърто гражданско отделение, 330/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 486/2019 по описа на Софийски окръжен
съд, подадена от Община Самоков чрез адвокат
Екатерина Вададжийска, Самоков, ул. Македония
34А, ет. 2, офис 201, срещу Антоанета Иванова
Стойнева чрез адвокат Здравко Теофанов, Самоков,
ул. Отец Паисий 1, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 515/2020,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1168/2019 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Евгения Георгиева Тодорова
чрез адвокат Венцислав Ортакчиев, София, ул. Цар
Самуил 38, ап. 2, срещу Застрахователна компания
„Лев Инс“ – АД, София, бул. Симеоновско шосе
67А; Мирослав Николаев Алексиев, Нови Искър,
ул. Вуте Велев 10.
НА 29.09.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 10 82/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 260/2018 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, подадена от „Месокомбинат
Русе“ – А Д, с изпълнителен директор Румен
Георгиев Андреев чрез адвокат Никола Гогов,
София, ул. Д-р Христо Стамболски 3, ет. 3;
Борислава Бориславова Николова, действаща
чрез своята майка и законен представител Аена
Пламенова Драгова чрез адвокат Иван Цветков,
София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3; Пресиана
Бориславова Николова, действаща чрез своята
майка и законен представител Аена Пламенова
Драгова чрез адвокат Иван Цветков, София,
ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3; Биляна Бориславова
Николова�������������������������������������
, действаща чрез своята майка и законен представител Аена Пламенова Драгова чрез
адвокат Иван Цветков, София, ул. Аксаков 11А,
ет.5, офис 3, срещу Боряна Бориславова НиколоваЕлфеки чрез адвокат Никола Гогов, София, ул. Д-р
Христо Стамболски 3, ет. 3; Георги Бориславов
Николов чрез адвокат Никола Гогов, София,
ул. Д-р Христо Стамболски 3, ет. 3; Юлияна
Петрова Николова чрез адвокат Никола Гогов,
София, ул. Д-р Христо Стамболски 3, ет. 3.
Вт о р о т ър г о в с ко о т д е л е н и е , 1 2 87/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 724/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Диана Иванова Коларова чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска
6, офис 10; Миглена Савова Коларова чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска
6, офис 10; Николай Савов Коларов чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис
10, срещу Гаранционен фонд, София, ул. Граф
Игнатиев 2, и трета страна Даниел Симеонов
Симеонов, Бургас, ул. Индустриална 88 – Затвора.
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Вт о р о т ър г о в с ко о т д е л е н и е , 1721 /2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 608/2019 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Корпоративна търговска
банка“ – АД (в несъстоятелност), със синдици
Ангел Донов и Кристи Маринова, София, ул. Граф
Игнатиев 10, срещу „Костенец – ХХИ“ – АД,
чрез адвокат Людмил Крумов Ангелов, София,
бул. България 58, вх. С, ет. 1, офис 1.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 18 4 3/2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3116/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Национална електрическа
компания“ – ЕАД, София, ул. Триадица 8, срещу
„ЕВН България Топлофикация“ – ЕАД, Пловдив,
ул. Христо Г. Данов 37.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 189 8/2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1079/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Николинка Вълчева Маринова
в качеството си на майка и законен представител
на Тунчо Василев Митев чрез адвокат Петя
Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10,
срещу „Групама Застраховане“ – ЕАД, София,
бул. Цариградско шосе 47А.
НА 29.09.2020 Г. ОТ 11 Ч.
Второ търговско отделение
Вт ор о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 1 2 0 0/2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 745/2018 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от „Крис – МТ“ – ООД, чрез
адвокат Севдалин Радков Керменов, Мадан,
ул. Обединение 5, срещу Община Неделино
чрез адвокат Иван Христов Апостолов, Смолян,
ул. Бузлуджа 11, офис 3.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 1 21 5/2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 207/2018 по описа на Апелативен съд
Бургас, подадена от „Динамо Сливен“ – АД,
чрез адвокат Георги Атанасов, София, ул. Марко
Балабанов 4А, вх. Б, ет. 5, срещу Енчо Николов
Попов чрез адвокат Елка Неделчева Петрова,
Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 119,
ет. 3, офис 6.
В т о р о т ъ р г о в с к о о т д е л е н и е , 5 59/ 2 0 2 0 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 684/2019 по описа на Апелативен съд Со
фия, подадена от „Адрес недвижими имоти“ – АД,
чрез адвокат Александър Пачаманов, София,
ул. Парчевич 27, срещу Комисията за защита на
потребителите, София, пл. Славейков 4А.
НА 30.09.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Т рето гра ж данско отделение, 3235/2018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 434/2017 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Комиси ята за проти
водействие на корупцията и за отнемане на
нез ак онно придобитото имущество, Пловдив,
бул. Санкт Петербург 67, срещу Боян Цанков
Тодоров чрез адвокат Божидар Иванов, Хасково,
бул. Съединение 10, офис 5; Кремена Георгиева
Колева чрез адвокат Божидар Иванов, Хасково,
бул. Съединение 10, офис 5, и контролираща
страна Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, ет. 4.
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Т рето г ра ж данско отде ление, 3252/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 140/2019 по описа на Окръжен съд Смолян,
пода дена о т „Гору бсо – Ма да н“ – А Д, ч рез
процесуален представител Росица Станимирова
Чакърова-Енева, Мадан, ул. Явор 1, срещу Февзи
Кадиров Кичуков чрез адвокат Бойко Младенов
Младенов, Смолян, бул. България 3, офис 112.
Т ре то г ра ж да нско отде ление, 3595/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 754/2019 по описа на Окръжен съд
П ловдив, пода дена о т За п рян А лекса н д ров
Събовски чрез адвокат Борислав Иванов Мазнев,
Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов 6, ет. 2,
офис 4, срещу Стоян Георгиев Ропов чрез адвокат
Тодор Петров Аврамов, Пловдив, ул. Стефан
Веркович 3, ет. 1, офис 3; Цветка Костадинова
Ропова чрез адвокат Тодор Петров Аврамов,
Пловдив, ул. Стефан Веркович 3, ет. 1, офис 3.
Т рето г ра ж данско отде ление, 3855/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 175/2019 по описа на Окръжен съд
Търговище, подадена от Основно училище „Васил
Левски“ чрез адвокат Тотка Добрева, Търговище,
Адвокатска колегия – Търговище, срещу Галина
Димитрова Цанева чрез адвокат Людмил Иванов,
Търговище, ул. Лилия 4, вх. А, ет. 1, офис 1.
Т рето г ра ж данско отде ление, 4581/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 15823/2018 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Даниел
Петров Максимов чрез адвокат Васил Кирилов
Крумов, София, ул. Княз Борис І № 61, вх. А,
ет. 2, ап. 8.
Т рето гра ж данско отделение, 4606/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4756/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Зет Зет Груп“ – ООД, чрез
адвокат Таня Мончева, София, ул. Узунджовска
11, втори надпартерен етаж, срещу Петър Митков
Захариев чрез адвокат Росица Петкова Мечкова,
София, ул. Алабин 33, вх. А.
Т ре то г ра ж да нско отде ление, 4746/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 325/2019 по описа на Окръжен съд
Велико Търново, подадена от Йордан Миланов
Евдокимов чрез адвокат Людмила Илиева, Горна
Оряховица, ул. Георги Бенковски 5, срещу Стефан
Петров Стефанов чрез адвокат Любомир Ангелов
Петков, Горна Оряховица, ул. Ангел Кънчев 16.
Т р е т о г р а ж д а н с к о о т д е л е н и е , 6/ 2 0 2 0 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 314/2019 по описа на Окръжен съд Сли
вен, подадена от Община Котел чрез адвокат
Станислав Рафаилов, Сливен, ул. Г. С. Раковски 19,
ет. 3, срещу Стойчо Иванов Георгиев чрез адвокат
Елена Христова, Сливен, ул. Великокняжевска
38, вх. А, офис 1; „Теракоминженеринг“ – ЕООД,
с управител Иво Калинов Огнянов чрез адвокат
Веселин Бояджиев, Пловдив, ул. Виктор Юго 14А,
ет. 3; държавата, представлявана от министъра
на финансите, София, ул. Г. С. Раковски 102;
„Евронет“ – ЕООД, чрез адвокат Иван Георгиев,
С о фи я , бу л. Дра г а н Ц а н ков 12 – 16 , е т. 2 ,
офис 9, и трета страна „Т7 Консулт“ – ЕООД,
ч р е з п р едс т а ви т е л Ж и вко Н и колов Тенев,
Пловдив, ул. Фредерик Жолио-Кюри 18, ет. 5,
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ап. 15А; „Феритранс“ – ООД, чрез представител
Зюлфие Мустафова Алиева, с. Тича, ул. Георги
Димитров 95.
Т р е т о г р а ж д а нско о тде лен ие , 516/2 02 0 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 269/2019 по описа на Окръжен съд
Смолян, подадена от „Горубсо – Мадан“ – АД,
с изп. директор Сергей Сергеев Атанасов чрез
процесуален представител Росица Чакърова-Енева,
Мадан, ул. Явор 1; Селви Хайриев Кондакчиев
чрез адвокат Филип Саръев, Кърджали, бул. Бе
ломорски 58, вх. Б, ет. 1, ап. 1.
НА 30.09.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гра ж данско отделение, 2929/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 108/2019 по описа на Окръжен съд Шумен,
подадена от Ердинч Ибрям Хамид, с. Твърдинци,
община Търговище, ул. Марица 11, срещу Георги
Йорданов Георгиев чрез адвокат Генчо Гатев,
Шумен, ул. Съединение 113; Павлина Рачева
Георгиева чрез адвокат Генчо Гатев, Шумен,
ул. Съединение 113.
Второ г ра ж да нско отде ление, 3167/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 306/2019 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Диана Константинова Владимирова
чрез адвокат Миглен Тодоров, Варна, ул. Георги
Бенковск и 90, ет. 3, офис 12, срещ у Цанко
Костадинов Косев, Варна, ж.к. Трошево 77, вх. Г,
ет. 2, ап. 4.
Второ гра ж данско отделение, 3265/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 117/2019 по описа на Окръжен съд
Разград, подадена от Мехмед Ибрям Идриз,
с. Ясеновец, област Разград, ул. Трети март 47;
Адевия Мехмедшериф Идриз, с. Ясеновец, област
Разград, ул. Трети март 47, срещу Назиф Иса
Назиф, с. Ясеновец, област Разград, ул. Трети
март 43; Садифе Мустафа Назиф, с. Ясеновец,
област Разград, ул. Трети март 43.
Второ гра ж данско отделение, 3543/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 997/2018 по описа на Окръжен съд
Благоевг ра д, пода дена о т Пет ър П ламенов
В е л и ч ков ч р е з а д вок ат Герг а н а Ю ру ков а ,
Благоевград, ул. Тодор Александров 41, ет. 2;
Невена Пламенова Николова чрез адвокат Гергана
Юрукова, Благоевград, ул. Тодор Александров
41, ет. 2, срещу Васил Христов Въльовски чрез
адвокат Станислава Димова-Маркова, София,
ул. Цар Иван Шишман 3, вх. Б, ет. 2; Петя
Валентинова Въльовска чрез адвокат Станислава
Димова-Маркова, София, ул. Цар Иван Шишман
3, вх. Б, ет. 2, и трета страна Ивайло Славчов
Костов, Благоевград, ул. Листопад 12, ет. 3,
ап. 16; Борислав Георгиев Савов, Благоевград,
ул. Крушово 16, ет. 3, ап. 10; Искра Тодорова
Савова, Благоевград, ул. Крушово 16, ет. 3, ап. 10.
Второ гра ж данско отделение, 4106/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5268/2018 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Бизнес логистичен център
София“ – АД, чрез адвокат Ана Христова, София,
ул. Хан Аспарух 56, ет. 2, срещу Оля Крумова
Цолова ч рез а двокат Р у мен Котов, Софи я,
ул. Московска 21.
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Второ г ра ж данско отде ление, 4227/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 191/2019 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Васил Иванов Караилански
чрез адвокат Иван Петев Демерджиев, Пловдив,
ул. Хъшовска 5, ет. 3; Дочка Станчева Караиланска
чрез адвокат Иван Петев Демерджиев, Пловдив,
ул. Хъшовска 5, ет. 3, срещу Емил Бисеров
Георгиев чрез адвокат Андреан Василев Славчев,
Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2, партер; Кадир
А птинеби А птикадир чрез адвокат А ндреан
Василев Славчев, Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис
2, партер; Милена Тодорова Агопян-Господинова
чрез адвокат Андреан Василев Славчев, Пловдив,
ул. Сливница 8Б, офис 2, партер; Даниел Андонов
Господинов ч рез а двокат А н д реа н Васи лев
Славчев, Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2,
партер; Веска Николова Николаева чрез адвокат
Андреан Василев Славчев, Пловдив, ул. Сливница
8Б, офис 2, партер; Димитър Юриев Димитров
чрез адвокат Андреан Василев Славчев, Пловдив,
ул. Сливница 8Б, офис 2, партер; Кирил Асенов
Златанов чрез адвокат Андреан Василев Славчев,
Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2, партер; Тодор
Илиев Кънев чрез адвокат Андреан Василев
Славчев, Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2,
партер; Галина Петрова Кънева чрез адвокат
Андреан Василев Славчев, Пловдив, ул. Сливница
8Б, офис 2, партер; Рангел Огнянов Пейков чрез
адвокат Андреан Василев Славчев, Пловдив,
ул. Сливница 8Б, офис 2, партер; Поликсения
Иванова Пекова чрез адвокат Андреан Василев
Славчев, Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2,
партер; Надя Веселинова Терзиева чрез адвокат
Андреан Василев Славчев, Пловдив, ул. Сливница
8Б, офис 2, партер; Деян Костов Терзиев чрез
адвокат Андреан Василев Славчев, Пловдив,
ул. Сливница 8Б, офис 2, партер; Евгений Георгиев
Генчев чрез адвокат Андреан Василев Славчев,
Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2, партер.
Второ гра ж данско отделение, 4858/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1191/2019 по описа на Окръжен съд
Пловдив, подадена от Тодор Димитров Тотков
чрез адвокат Евелина Мерджанова, Пловдив,
ул. Фредерик Жолио-Кюри 18, ет. 2, офис 4, срещу
Виолета Младенова Тоткова, гр. Стамболийски,
ул. Цар Симеон 20, вх. Б, ет. 2, ап. 7.
Вт ор о г р а ж д а нско о тде лен ие, 429/2 02 0 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 8/2019 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Елена Константинова Тричкова чрез
адвокат Евгения Дашина, София, ул. Света София
8, ет. 4, офис 408, срещу Любомир Костадинов
Димит ров чрез адвокат Иванка Стефанова,
Самоков, ул. Македония 34А, ет. 3, офис 305;
Община Самоков, ул. Македония 34, Самоков.
Трето гражданско отделение
Т рето гра ж данско отделение, 4486/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 867/2018 по описа на Окръжен съд
Велико Търново, подадена от „Енерго – Про
Енергийни услуги“ – ЕООД, чрез адвокат Аня
Минчева, Велико Търново, ул. Рафаил Попов 14,
срещу Иван Петков Русанов чрез адвокат Нора
Недялкова-Ташкова, Велико Търново, ул. Хан
Аспарух 2А.

ВЕСТНИК

БРОЙ 68

Т рето гра ж данско отделение, 4530/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 188/2019 по описа на Окръжен съд Ловеч,
подадена от Йонка Ганчева Петкова чрез адвокат
Станислава Казакова, София, ул. Позитано 34,
ет. 1, ап. 1; Иванка Ичева Петкова чрез адвокат
Станислава Казакова, София, ул. Позитано 34,
ет. 1, ап. 1; Петко Ганчев Петков чрез адвокат
Станислава Казакова, София, ул. Позитано 34,
ет. 1, ап. 1, срещу „Ромфарм Компани“ – ООД,
чрез а двокат Рост ислав Ток мак чиев, Горна
Оряховица, ул. Вичо Грънчаров 9, вх. А, ет. 2,
офис 8; „Серес“ – ЕАД, чрез адвокат Ростислав
Токмакчиев, Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров
9, вх. А, ет. 2, офис 8; „Ставен“ – АД, чрез адвокат
Ростислав Токмакчиев, Горна Оряховица, ул. Вичо
Грънчаров 9, вх. А, ет. 2, офис 8; Пенка Стойкова
Кънева чрез адвокат Добромир Пейчевски, Ловеч,
бул. България 5; „Ком-Плюс“ – ЕООД, София,
ул. Шандор Петьофи 30.
Т рето гра ж данско отделение, 4830/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 271/2019 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Светла Пеева Александрова
чрез адвокат Кирил Станчев, Велико Търново,
ул. Христо Ботев 2, вх. А, срещу Росен Димитров
Димитров, Русе, бул. Генерал Скобелев 16, вх. 3,
ет. 6, ап. 18.
Т р е т о г р а ж д а н с ко о т д е л е н и е , 3 6/2 0 2 0 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1006/2019 по описа на Окръжен съд
П ловд и в, пода дена о т Йорда н к а Васи лева
Стоянова, Пазарджик, ул. Васил Левски 64, вх. А,
ап. 7; Ангел Георгиев Гешев чрез адвокат Тодор
Петров Димов, Пловдив, ул. Фредерик ЖолиоКюри 26; Венета Илиева Гешева чрез адвокат
Тодор Петров Димов, Пловдив, ул. Фредерик
Жолио-Кюри 26, срещу Радослав Стоянов Петков,
Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 31.
Т р е т о г ра ж д а нско о тде лен ие, 151/2 02 0 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 527/2018 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, подадена от Иваничка Бла
говестова Ангелова, Русе, ул. Воден 14, вх. 1, ет. 5;
Никол Пенкова Николова, Русе, ул. Воден 14, ет. 1,
ап. 5; Никълъс Пенков Николов, Русе, ул. Воден
14, вх. 1, ет. 5, срещу УМБАЛ „Канев“ – АД, Русе,
ул. Независимост 2.
Т р е т о г ра ж д а нско о тде лен ие, 193/2 02 0 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 499/2019 по описа на Окръжен съд Сливен,
подадена от Кремена Стоянова Пенева чрез адвокат
Елена Христова, Сливен, ул. Великокняжевска 38,
вх. А, офис 1, срещу Иван Димитров Иванов чрез
адвокат Момчил Пантелеев, Сливен, ул. Славянска
3, ет. 1, ап. 1.
Т рето гра ж данско отделение, 1032/2020,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 309/2019 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, подадена от Цанка Петрова
Маринова чрез адвокат Йордан Йорданов, Варна,
бул. Христо Смирненски, бл. 81, ет. 2, ап. 7,
срещу Петя Димитрова Панайотова чрез адвокат
Даниела Минева, Велико Търново, ул. Васил
Левски 15, ет. 9; Иван Атанасов Панайотов
чрез адвокат Даниела Минева, Велико Търново,
ул. Васил Левски 15, ет. 9.
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Второ търговско отделение
В т о р о т ъ р г о в с к о о т д е л е н и е , 52 5/ 2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2322/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Алианц Банк България“ – АД,
София, бул. Мария-Луиза 79, срещу Красимир
Петров Иванов – синдик на ЕТ „Георги Лаза
ров-2002“, чрез адвокат Олег Михайлов, София,
ул. Граф Игнатиев 7, вх. А, ет. 4, офис 7.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 2 0 27/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4941/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Агенция „Пътна инфра
структура“, София, бул. Македония 3; „Галчев
инженеринг“ – ЕООД, чрез адвокат Арно Мамасян,
София, ул. Петър Парчевич 27; „Фармвил“ – ЕАД,
чрез адвокат Арно Мамасян, София, ул. Петър
Парчеви ч 27, с рещ у „Обед и нена б ъ л гарск а
б а н к а“ – А Д , ч р е з а д в ок ат Пе т ър Пешев,
Благоевград, ул. Тодор Александров 43 Б, ет. 2;
„ЕМ Строй“ – ООД, чрез адвокат Александрина
Терзийска, София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, ап. 3.
НА 30.09.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Вт о р о т ър г о в с ко о т д е л е н и е , 14 35/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 724/2018 по описа на Апелативен съд
Пловдив, пода дена от „Месокомбинат К ар
лово“ – АД, чрез адвокат Никола Гогов, София,
ул. Д-р Христо Стамболски 3, ет. 3, срещу Аена
Пламенова Драгова, майка и законен представител
на Борислава Бориславова Николова чрез адвокат
Иван Цветков, София, ул. Аксаков 11А, ет. 5,
офис 3; Аена П ламенова Драгова, майка и
законен представител на Пресиана Бориславова
Николова чрез адвокат Иван Цветков, София,
ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3; Аена Пламенова
Драгова, майка и законен представител на
Биляна Бориславова Николова чрез адвокат Иван
Цветков, София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3,
и страна Дирекция „Социално подпомагане“,
Костинброд, ул. Валери Чкалов 5, Костинброд.
Вт о р о т ъ р г о в с ко о т д е л е н и е , 161 3/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 635/2017 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от „Дилов Инвест“ – ЕООД, с
управител Веселин Тодоров Дилов чрез адвокат
Мара Христова-Христанова, Варна, бул. Сливница
52 партер, срещу „Ивтур“ – ООД, с управител
Живко Димитров Иванов чрез адвокат Росен
Димитров, Варна, ул. Генерал Радко Димитриев
53, вх. Г, партер; „А лианс Консулт“ – ООД,
София, ул. Академик Борис Стефанов 35, вх. А,
ет. 1, ап. 1.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 18 8 6/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 859/2018 по описа на Апелативен съд
Софи я, пода дена от „Българска агенци я за
експортно застраховане“ (БАЕЗ) – ЕАД, чрез
адвокат Росица Димитрова, София, ул. Георги
С. Раковск и 145, вх. В, ет. 2 (на дпартерен),
ап. 11, срещу „Юробанк България“ – АД, чрез
адвокат Александър Кацарски, София, ул. Петър
Парчевич 27.
5235
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Административният съд – Пазарджик, VІ
състав, е образувал адм. д. № 192/2018 г., насрочено за 1.10.2020 г. по жалбата на Йордан
Иванов Димитров, Кръстан Петров Мечкаров
и Иван Спасов Георгиев, тримата от с. Варвара,
община Септември, област Пазарджик, против
Решение № 876 от 20.12.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Септември, с което е одобрен проект
на ПУП – парцеларен план за определяне трасе
на водопровод за минерална вода от с. Варвара
до гр. Септември, в частта от него, отнасяща
се до имоти с № 311001, № 308001, № 245001 и
№ 017007, всички в землището на с. Варвара, община Септември. Заинтересованите лица могат да
се конституират като ответници в производството
по делото в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на съобщението
за оспорване на административния акт.
5473
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
по жалба на Димитър Атанасов Якимов против
Решение № 231, прието с протокол № 07 от
10.07.2015 г. на Общинския съвет „Родопи“, е образувано адм. д. № 137 по описа на съда за 2020 г.,
насрочено за 24.09.2020 г. от 10 ч. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
5472
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Мартин Ванев Попов срещу точка 1.10 от
раздел III на приложение № 8 към Наредбата за
определяне и администриране на местни такси
и цени на услуги, предоставяни от Столична община, по което е образувано административно
дело № 11812/2019 г. по описа на Административния съд – София град, VII тричленен състав,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 18.09.2020 г. от 13,30 ч.
5477
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че
е образувано адм. д. № 12756/2019 г. по жалба
на „Комфорт КБК Груп“ – ООД, София, срещу
Решение № 550 на СОС от 25.07.2019 г. в частта,
с която се одобряват проекти за план за регулация и план за застрояване на УПИ ІV – „За
озеленяване с режим на Тго“, кв. 42г, относно
ПИ с идентификатор 68134.1505.1244, м. Ж.к.
Дружба 2 – І част. Заинтересованите лица могат да се конституират само като ответници в
производството в едномесечен срок от деня на
обнародване в „Държавен вестник“ на настоящото съобщение чрез подаване на заявление
до съда, което 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 адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
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лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението 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 подадена жалба. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 21.10.2020 г. от 15,30 ч.
5514
Варненският районен съд, ХХХІХ състав, призовава Владимир Федорович Птицин, гражданин
на Руската федерация, роден на 15.06.1974 г., с
адрес: гр. Варна, к.к. Св. св. Константин и Елена,
сграда „Есенсия“ 1, вх. Б, ет. 3, ап. 23, ответник
по гр. д. № 1042/2020 г. по описа на Варненския
районен съд, ХХХІХ състав, да се яви в канцеларията на деловодството на ХХХІХ състав на
Районния съд – Варна, в срок до 21.08.2020 г., за
да получи книжата и да подаде отговор по чл. 131
от ГПК по делото, заведено от „Свети Свети
Константин и Елена Холдинг“ – АД, по иск с
правно основание чл. 79 и 86 от ЗЗД. Указва на
ответника, че при неявяване книжата ще се смятат
за редовно връчени и ще му бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
5478
Дуловският районен съд уведомява Мюмюн
Хюсменов Кара, роден на 26.09.1948 г. в Република
България, без регистриран постоянен и настоящ
адрес в България, че срещу него е заведено гр.д.
№ 232/2020 г. по описа на Дуловския районен
съд от Наджи Хюсменов Каров по чл. 124, ал. 1
от ГПК и че в деловодството на съда на адрес:
гр. Дулово, ул. Васил Левски № 12, се намира
исковата молба с приложенията, които могат да
се получат в двуседмичен срок от обнародването
на уведомлението в „Държавен вестник“. При
неявяването лично или на упълномощено от него
лице в указания двуседмичен срок съдът ще му
назначи особен представител.
5480
Кърджалийският районен съд на основание
чл. 48, ал. 1 от ГПК призовава Баръш (Бариш)
Кочак, роден на 19.02.1995 г., гражданин на Република Турция, без регистриран в Република
България адрес, да се яви в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ в канцеларията на РС – Кърджали, за получаване
на препис от исковата молба и приложенията
към нея по гр.д. № 508 по описа за 2020 г. на
РС – Кърджали, в качеството му на ответник
по предявения от Пънар Хюрю Сюлейман от
гр. Кърджали, ж.к. Възрожденци 25, вх. В, ет. 5,
ап. 37, община Кърджали, област Кърджали, иск
за развод по чл. 49, ал. 1 от СК. Ответникът да
посочи съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
5479
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Районният съд – Сливен, призовава Бакри
Мохамед Бакри/Риша, род. на 5.08.1981 г., без
регистриран постоянен и настоящ адрес в Репуб
лика България, по предявения срещу него иск с
правно основание чл. 49, ал. 1 от СК от Иванка
Стефанова Славова по гр. д. № 1551/2020 г. по
описа на СлРС, насрочено за открито съдебно
заседание на 25.09.2020 г. от 9 ч., с резервна дата
30.10.2020 г. от 9 ч.
5441
Окръжният съд – Пловдив, исково гражданско отделение, на основание чл. 76, ал. 1
ЗОПДНПИ (отм.) обявява, че е образувано гр. д.
№ 3154/2017 г., I граждански състав, по мотивирано искане на КПКОНПИ (с предишно наименование КОНПИ) с вх. № 38948 от 28.12.2017 г.
против Ганчо Петров Николов и Лидия Ангелова
Николова, с което са предявени осъдителни
субективно пасивно съединени искове с правна
квалификация чл. 74 във връзка с чл. 63, ал. 1
и ал. 2, т. 1, 2 и 4, чл. 70 и 72 ЗОПДНПИ (отм.)
и § 5 от ПЗРЗПКОНПИ за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество
на обща стойност 411 383,43 лв., както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ от Ганчо Петров Николов, ЕГН **:
– сумата в размер 25 лв., представляваща равностойността на 25 дружествени дяла в капитала
на „Кю Ел Би Иновейшън България“ – ООД, ЕИК
201963492, със седалище и адрес на управление:
София, район „Витоша“, ул. Захари Зограф № 57,
ет. 2, ап. 7, представлявано от Ганчо Петров
Николов, ЕГН **;
– сумата в размер 50 лв., внесена по разплащателна сметка в левове № **, открита в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Ганчо
Петров Николов, ЕГН **;
– сумата в размер 800 лв., постъпила от трети
лица по сметка в левове № **, открита в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Ганчо
Петров Николов, ЕГН **;
– сумата в размер 2020,11 лв., представляваща
вноски по разплащателна сметка в левове № **,
открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр
Ганчо Петров Николов, ЕГН **;
– сумата в размер 3900 лв., постъпила от
трето лице по разплащателна сметка в левове
№ **, открита в „Юробанк България“ – АД, с
титуляр Ганчо Петров Николов, ЕГН **;
– сумата в размер 19 233,66 лв., представляваща непреобразуваната част от извършени
вноски по спестовен влог в левове № **, открит
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ганчо
Петров Николов, ЕГН **;
– сумата в размер 17 150 лв., постъпила от
трети лица по спестовен влог в левове № **,
открит в „Юробанк България“ – АД, с титуляр
Ганчо Петров Николов, ЕГН **;
– сумата в размер 31,05 лв., представляваща
платени лихви по спестовен влог в левове № **,
открит в „Юробанк България“ – АД, с титуляр
Ганчо Петров Николов, ЕГН **;
– сумата в размер 5822,80 евро, равняващи
се на 11 388,41 лв., представляваща вноски по
спестовен влог в евро № **, открит в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Ганчо Петров Николов, ЕГН **;
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– сумата в размер 1200 евро, равняващи се
на 2347 лв. представляваща вноски от трети лица
по спестовен влог в евро № **, открит в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ганчо Петров
Николов, ЕГН **;
– сумата в размер 2,54 евро, равняващи се
на 4,97 лв., представляваща платени лихви по
спестовен влог в евро № **, открит в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Ганчо Петров Николов, ЕГН **;
– сумата в размер 6685 щатски долара, равняващи се на 7367,67 лв., представляваща непреобразувана част от извършени вноски по разплащателна сметка в щатски долари с IBAN: ** (стар
IBAN: **), открита в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Ганчо Петров Николов, ЕГН **;
– сумата в размер 411,40 евро, равняващи се
на 804,63 лв., представляваща вноска по спестовна
сметка в евро № **, открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ганчо Петров Николов,
ЕГН **;
– сумата в размер 3648,06 британски лири,
равняващи се на 9296,56 лв., представляваща
вноски по спестовна сметка в британски лири
№ **, открита в „Юробанк България“ – АД, с
титуляр Ганчо Петров Николов, ЕГН **;
– сумата в размер 111 311,90 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта в
левове № **, открита в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Ганчо Петров Николов, ЕГН **;
– сумата в размер 32 010,68 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта в
левове № **, открита в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Ганчо Петров Николов, ЕГН **;
– сумата в размер 5597,50 лв., представляваща
извършени погасителни вноски по договор за
стоков кредит № **;
– сумата в размер 3297 лв., представляваща
извършени погасителни вноски по договор за
кредит № **;
– сумата в размер 3305,94 лв., представляваща
извършени погасителни вноски по договор за
стоков кредит № **;
– сумата в размер 1101,16 лв., представляваща
извършени погасителни вноски по договор за
стоков кредит № **.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2
и с чл. 62 от ЗОПДНПИ от Ганчо Петров Николов,
ЕГН **, и Лидия Ангелова Николова, ЕГН **:
– сумата в размер 79 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на продажбата на
недвижим имот – поземлен имот с идентификатор
36498.8.55, намиращ се в гр. Карлово, община
Карлово, област Пловдив;
– сумата в размер 7500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на продажбата
на недвижим имот, намиращ се в местността
Пясъка, в землището на гр. Смолян, а именно:
поземлен имот с начин на трайно ползване: нива
(орна земя), с площ 4,329 дка, 9 категория, с идентификатор 67653.70.2 по кадастралната карта на
гр. Смолян, с трайно предназначение: земеделска
територия, при граници и съседи: имот № 70.14,
имот № 70.13, имот № 70.3, имот № 37.371, имот
№ 70.405 и имот № 70.1.
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На основание чл. 70 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ от Ганчо Петров
Николов, ЕГН **:
– сумата в размер 3845 лв., представляваща
вноска от банкова сметка в левове № **, от коя
то е постъпила по сметката чрез трансфер по
разплащателна сметка в левове № **, открита
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ганчо
Петров Николов, ЕГН **.
На основание чл. 70 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 4 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ от Лидия Ангелова
Николова, ЕГН **:
– сумата в размер 1279,53 щатски долари,
равняващи се на 1950 лв., представляваща вноска по разплащателна сметка в левове № **, от
която е постъпила по сметката чрез трансфер в
разплащателна сметка в щатски долари № **,
открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Лидия Ангелова Николова, ЕГН **;
– сумата в размер 550 лв., представляваща
вноска по банкова сметка в левове № **, от
която е постъпила по сметката чрез трансфер
в разплащателна сметка в левове № **, открита
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Лидия
Ангелова Николова, ЕГН **;
– сумата в размер 795,15 лв., представляваща вноска по банкова сметка в левове № **, от
която е постъпила по сметката чрез трансфер в
разплащателна сметка в левове № **, открита
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Лидия
Ангелова Николова, ЕГН **.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ от Лидия Ангелова Николова, ЕГН **:
– сумата в размер 1281,77 щатски долара, равняващи се на 1844,61 лв., представляваща вноски
по разплащателна сметка в щатски долари № **,
открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Лидия Ангелова Николова, ЕГН **;
– сумата в размер 5879,92 евро, равняващи
се на 11 500,13 лв., представляваща вноски по
разплащателна сметка в евро № **, открита в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Лидия
Ангелова Николова, ЕГН **;
– сумата в размер 4750 евро, равняващи се на
9290,19 лв., представляваща вноски от трети лица
по разплащателна сметка в евро № **, открита
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Лидия
Ангелова Николова, ЕГН **;
– сумата в размер 86,95 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършени вноски по
разплащателна сметка в левове № **, открита
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Лидия
Ангелова Николова, ЕГН **;
– сумата в размер 63 978,16 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна сметка в
левове № **, открита в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Лидия Ангелова Николова, ЕГН **.
Първото съдебно заседание по делото ще се
проведе на 26.11.2020 г. от 10,30 ч. в Окръжния
съд – Пловдив, зала 7, Съдебна палата, бул. Шести
септември № 167. Всички заинтересовани лица
могат да предявят своите претенции върху имуществото, предмет на спора, чрез предявяване на
иск по чл. 29 от ЗОПДИППД (отм.) в едномесечен
срок от датата на обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5503
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Окръжният съд – Пловдив, исково гражданско отделение, на основание чл. 76, ал. 1
ЗОПДНПИ (отм.) обявява, че е образувано гр. д.
№ 1101/2018 г., I граждански състав, по искова
молба на КПКОНПИ (с предишно наименование
КОНПИ) с вх. № 14294 от 11.05.2018 г. против
Станко Иванов Илиев, Фани Димитрова Илиева, „Фарст“ – ЕООД, „Импакс Асет Мениджмънт“ – ЕООД, с което са предявени осъдителни
субективно пасивно съединени искове с правна
квалификация чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.)
и § 5 от ПЗРЗПКОНПИ за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество
на обща стойност 2 200 499,84 лв., както следва:
На основание чл. 63, ал. 1, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Станко Иванов
Илиев, ЕГН **:
– сумата в размер 1047 лв., представляваща
касови вноски, извършени от Станко Иванов
Илиев по банкова сметка в левове с IBAN: **,
открита в „Юробанк България“ – ЕАД, с титуляр
Станко Иванов Илиев;
– су мата в размер 425 799,16 евро, и ли
832 000,03 лв., изтеглена от Станко Иванов Илиев от банкова сметка с IBAN: **, в „Обединена
българска банка“ – АД, с титуляр „Импакс Асет
Мениджмънт“ – ЕООД, с ЕИК 203827587, представлявано от Станко Иванов Илиев;
– су мата в размер 199 784,62 евро, и ли
389 580 лв., изтеглена от Станко Иванов Илиев
от разплащателна сметка в евро с IBAN: **,
в „Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр
„Фарст“ – ЕООД, ЕИК 202518680, представлявано
от Станко Иванов Илиев.
На основание чл. 63, ал. 1, т. 4 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Фани Димитрова
Илиева, ЕГН: **:
– сумата в размер общо 6449 лв., представляваща касови вноски, извършени за периода
2010 – 2014 г. от Фани Димитрова Илиева по
спестовна сметка в левове с IBAN: **, в „Юробанк
България“ – ЕАД, с титуляр Фани Димитрова
Илиева;
– сумата в размер общо 757 лв., представляваща касови вноски, извършени за периода 2014 и
2015 г. от Фани Димитрова Илиева по разплащателна сметка с № ** и IBAN: **, в „Банка ДСК“
с титуляр Фани Димитрова Илиева;
– сумата в размер общо 640 лв., представляваща погасителни вноски, извършени през периода
2014, 2015 и 2016 г. от Фани Димитрова Илиева
по кредитна карта, издадена по разплащателна
сметка № ** и IBAN: **, в „Банка ДСК“ с титуляр
Фани Димитрова Илиева;
– сумата в размер общо 330 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта,
извършени от Фани Димитрова Илиева през
периода 2015 и 2016 г. по разплащателна сметка
с издадена кредитна карта към нея с IBAN: **, в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Фани Димитрова Илиева;
– сумата в размер общо 1425,80 лв., представляваща погасителни вноски, извършени от
Фани Димитрова Илиева по кредити, отпуснати
є от „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ – ЕАД,
за периода 2013 – 2016 г.;
– сумата в размер общо 10 829 лв., представ
ляваща погасителни вноски, извършени от Фани
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Димитрова Илиева по кредити, отпуснати є от
„Профи Кредит България“ – ЕООД, за периода
2010 – 2014 г.
На основание чл. 63, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Станко Иванов Илиев,
ЕГН: **, и Фани Димитрова Илиева, ЕГН: **:
– лек автомобил, марка и модел „Ауди 80“,
с рег. № РВ 8224 СН, дата на първа регистрация – 13.09.1989 г., рама № WAUZZZ8AZLA012667;
автомобилът е придобит с договор за покупкопродажба на МПС от ** и е собственост на Станко
Иванов Илиев и Фани Димитрова Илиева.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от „Импакс Асет Мениджмънт“ – ЕООД, ЕИК 203827587, представлявано от
Станко Иванов Илиев, ЕГН: **;
– су мата в размер 488 964,10 евро, и ли
956 330,66 лв., придобита от Станко Иванов
Илиев, представляваща салдо към 9.02.2016 г.
по банкова сметка с IBAN: **, в „Обединена
българска банка“ – АД, с титуляр „Импакс Асет
Мениджмънт“ – ЕООД, с ЕИК 203827587, представлявано от Станко Иванов Илиев.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от „Фарст“ – ЕООД, ЕИК
202518680, представлявано от Станко Иванов
Илиев, ЕГН **:
– сумата в размер 159,19 евро, или 311,35 лв.,
придобита от Станко Иванов Илиев, представляваща салдо към 29.01.2016 г. по разплащателна
сметка в евро с IBAN: **, в „Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр „Фарст“ – ЕООД, ЕИК
202518680, представлявано от Станко Иванов
Илиев, ЕГН: **.
Първото съдебно заседание по делото ще се
проведе на 10.12.2020 г. от 10,30 ч. в Окръжния
съд – Пловдив, зала 7, Съдебна палата, бул. Шести септември № 167. Всички заинтересовани от
производството лица могат да предявят своите
претенции върху имуществото, предмет на спора,
в едномесечен срок от датата на обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5504
Разградският окръжен съд на основание чл. 74,
ал. 2 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. д.
№ 93/2018 г. по предявено на 17.04.2018 г. мотивирано искане от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу Гюнбахар Мехмед Сали,
ЕГН 7703105153, с постоянен адрес: с. Острово,
община Завет, област Разград, ул. Хан Омуртаг
№ 4, и настоящ адрес: гр. Сандански, ул. Шипка
№ 9, и Сали Ариф Сали, ЕГН 7405025143, с постоянен адрес: с. Острово, община Завет, област
Разград, ул. Хан Омуртаг № 4, и настоящ адрес:
гр. Сандански, ул. Шипка № 9, за отнемане на
следното имущество на стойност 241 658,57 лв.,
а именно:
От Сали Ариф Сали, ЕГН 7405025143, на основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.):
– Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „325 ТД“,
рег. № РР2278АР, рама № WBACC11030FF33420,
двигател № 31867488256Т1, дата на първа регистрация – 3.04.1992 г., закупен с договор от
30.01.2009 г. Пазарната стойност на автомобила
към настоящия момент е 2000 лв.
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– Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „525 ТДС“,
рег. № РР1827АР, рама № WBADF71050BS12417,
двигател № 64896030035001, дата на първа регистрация – 30.07.1999 г., закупен с договор от
13.05.2010 г. Пазарната стойност на автомобила
към настоящия момент е 7000 лв.
От Гюнбахар Мехмед Сали, ЕГН 7703105153, и
Сали Ариф Сали, ЕГН 7405025143, на основание чл. 63,
ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
– Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „ Ш е в р о л е т “,
м о д е л „ К а м а р о“, р е г. № РР 0 0 51 В А , р а м а
№ 2G1FP32S4S2157689, двигател № – няма данни,
дата на първа регистрация – 1.07.1995 г., закупен
с договор от 16.04.2013 г. Пазарната стойност на
автомобила към настоящия момент е 1000 лв.
– Лек автомобил, марка „Пежо“, модел „806“,
рег. № РР8413ВА, рама № VF3221DH2122002294,
двигател № 4003865, дата на първа регистрация – 17.01.1997 г., закупен с договор от 19.05.2014 г.
Пазарната стойност на автомобила към настоящия
момент е 1500 лв.
– Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц 220 Ц Д И“, рег. № РР454 4А Х , ра ма
№ WDB2021331A735878, двигател № 61196030075682,
дата на първа регистрация – 23.02.1999 г., закупен
с договор и фактура от 10.03.2015 г. Пазарната
стойност на автомобила към настоящия момент
е 3000 лв.
От Гюнбахар Мехмед Сали, ЕГН 7703105153, на
основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.):
– Сумата в размер 28 066,16 лв., представляваща непреобразувана част от получени парични
средства чрез международната система за бързи
разплащания „Western Union“.
От Сали Ариф Сали, ЕГН 7405025143, на основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.):
– Сумата в размер 500 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове в капитала на „Сали Съни“ – ЕООД, ЕИК 202359694.
– Су мата в размер 195,58 лв., равностойността на 100 евро, представляваща направена на 30.08.2010 г. вноска по банкова сметка
№ BG41UNCR70001519776417 в „УниКредит Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер 3670 лв., представляваща направени в периода от 29.07.2013 г. до 3.04.2015 г. вноски по банкова сметка № BG24UBBS80021091825230
в „Обединена българска банка“ – АД
– Сумата в размер 3600 лв., представляваща
направени вноски от трети лица по банкова
сметка № BG24UBBS80021091825230 в „Обединена
българска банка“ – АД.
– Сумата в размер 2 лв., представляваща направена на 10.12.2012 г. вноска по банкова сметка
№ BG39CECB979010D9935300 в „Централна ко
оперативна банка“ – АД.
– Сумата в размер 10 лв., равностойност
та на 5,11 евро, представл яваща направена
на 2 5.0 7.2 011 г. вно ск а по ба н кова сме т к а
№ BG17FINV91501015050112 в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
От Сали Ариф Сали, ЕГН 7405025143, на основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм):
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– Сумата в размер 1366,15 лв., равностойността на 698,50 евро, представляваща направена на 21.04.2010 г. вноска по банкова сметка
№ BG57BPBI79494470338001 в „Юробанк България“ – АД.
От Гюнбахар Мехмед Сали, ЕГН 7703105153,
и Сали Ариф Сали, ЕГН 7405025143, на основание
чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.):
– Сумата в размер 30 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на апартамент № 1А, на първи етаж в жилищна сграда – блок № 103, вх. Б, построен върху
държавна земя, намиращ се в Русе, комплекс
Чародейка-Г-Юг, продаден с НА № 52, том V,
рег. № 9293, дело № 662 от 2.12.2015 г.
– Сумата в размер 45 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1368.1.5 с административен адрес:
Русе, бул. Цар Фердинанд № 4, етаж 0, попадащ
в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 63427.2.1368, с предназначение на
обекта: за търговска дейност, а по нотариален
акт представляващ магазин № 1, намиращ се
на партерния етаж на жилищна сграда в Русе,
бул. Цар Фердинанд № 4, продаден с НА № 18,
том I, рег. № 328, дело № 10 от 15.01.2016 г.
– Сумата в размер 25 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на магазин № 18, намиращ се на втори етаж в
масивна двуетажна търговска сграда с магазини
в комплекс Чародейка-Г-Юг в Русе, с адрес по
данъчна оценка: ул. Тодор Икономов, продаден
с НА № 195, том I, рег. № 3838, дело № 152 от
6.04.2016 г.
– Сумата в размер 4500 лв., представляваща
остатъка от пазарната стойност към датата на отчуждаване, която не е преобразувана в друго имущество, на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 320“, рег. № РР4176АТ, рама № WDB2200251
A382405, двигател № 64896030035001, дата на
първа регистрация – 18.07.2003 г., продаден на
16.04.2013 г.
– Сумата в размер 4000 лв., представляваща остатъка от пазарната стойност към датата на отчуждаване, която не е преобразувана в друго имущество,
на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „330 Д“,
рег. № РР1232АТ, рама № WBAAL91020FS007935,
двигател № 306D123789434, дата на първа регистрация – 13.04.2000 г., продаден на 13.06.2011 г.
– Сумата в размер 4000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“,
рег. № РР7035АР, рама № WVWZZZ3BZWE225433,
двигател № AFN450039, дата на първа регистрация – 6.04.1998 г., продаден с договор от 7.11.2012 г.
– Сумата в размер 3000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуж даване на лек автомобил, марка „Фолксваген“,
модел „Голф 1.9 ТДИ“, рег. № РР5783АТ, рама
№ WVWZZZ1JZXD079456, двигател № AGR109565,
дата на първа регистрация – 14.08.1998 г., продаден на 7.11.2012 г.
– Сумата в размер 6022,09 лв., представляваща
остатъка от пазарната стойност към датата на
отчуждаване, която не е преобразувана в друго
имущество, на лек автомобил, марка „Ланд Ро-
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вър“, модел „Фриландер“, рег. № РР4028АТ, рама
№ SALLNABA8WA610549, двигател № 992785, дата
на първа регистрация – 15.04.1998 г., продаден с
договор от 30.10.2012 г.
– Сумата в размер 14 326,59 лв., представляваща остатъка от пазарната стойност към датата на отчуждаване, която не е преобразувана
в друго имущество, на лек автомобил, марка
„Мерцедес“, модел „МЛ 320 ЦДИ 4 Матик“, рег.
№ РР9798АТ, рама № WDC1641221A254458, двигател № 64294040378621, дата на първа регистрация – 1.01.2007 г., продаден с договор от 3.12.2012 г.
– Сумата в размер 1000 лв., представляваща
остатъка от пазарната стойност към датата на
отчуждаване, която не е преобразувана в друго
имущество, на лек автомобил, марка „Мазда“, модел „121 1.3“, рег. № РР0277ВА, рама
№ YCMBXXBAJBVU80347, двигател № VU80347,
дата на първа регистрация – 3.04.1997 г., продаден
с договор от 12.02.2013 г.
– Сумата в размер 2000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „Сеат“, модел „Алхамбра“,
рег. № РР1105ВА, рама № VSSZZZ7MZ1V515599,
двигател № – няма данни, дата на първа регистрация – 9.01.2001 г., продаден с договор от
14.11.2013 г.
– Сумата в размер 7000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“,
рег. № РР3073ВА, рама № W0L0ZCF6861137695,
двигател № Z19DT5037978, дата на първа регистрация – 24.08.2006 г., продаден с договор от
11.11.2013 г.
– Сумата в размер 6000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „Тойота“, модел „Айго 1.0 И“,
рег. № РР9236АТ, рама № JTDKG18C10000N263884,
двигател № 1KR5830612, дата на първа регистрация – 25.07.2008 г., продаден с договор от
1.09.2015 г.
– Сумата в размер 9000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“,
рег. № РР3221АХ, рама № W0L0AHL3582180328,
двигател № 573987, дата на първа регистрация –
29.05.2008 г., продаден с договор от 31.08.2015 г.
От Сали Ариф Сали, ЕГН 7405025143, на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.):
– Сумата в размер 300 лв., представляваща
стойността към датата на бракуване на товарен
автомобил, марка „Форд“, модел „Транзит“, рег.
№ РР5589АМ, рама № WF0CXXGBVCCB47159,
двигател № СВ47159, бракуван на 13.11.2012 г.
– Сумата в размер 300 лв., представляваща
стойността към датата на бракуване на лек
автомобил, марка „Пежо“, модел „405“, рег.
№ РР0796АН, рама № VF315BBD270060778, двигател № 1СТЗН012180, дата на първа регистрация – 13.04.1982 г., бракуван на 13.12.2012 г.
– Сумата в размер 1000 лв., представляваща
остатъка от пазарната стойност към датата на
отчуждаване, която не е преобразувана в друго имущество, на товарен автомобил, марка
„Форд“, модел „Транзит“, рег. № РР7031АН, рама
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№ WF0LXXGBVLNL51948, двигател № NL51948,
дата на първа регистрация – 2.10.1992 г., продаден
с договор от 7.05.2013 г.
– Сумата в размер 300 лв., представляваща
стойността към датата на бракуване на лек автомобил, марка „Крайслер“, модел „Вояджър“,
рег. № РР7903АН, рама № 1C4GHN5M5PU112991,
двигател № 09В11322, дата на първа регистрация – 23.03.1993 г., бракуван на 13.12.2012 г.
– Сумата в размер 7000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е 300
Д“, рег. № РР5394АР, рама № WDB2100201A174504,
двигател № 60691202000012251, дата на първа
регистрация – 3.09.1996 г., продаден с договор
от 26.10.2010 г.
– Сумата в размер 20 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „320 Д“,
рег. № РР8288АР, рама № WBAVU31020KZ06288,
двигател № 204D483636327, дата на първа регистрация – 23.05.2006 г., продаден на 1.11.2010 г.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 18.11.2020 г. от 11,30 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат да
предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
5378
Разградският окръжен съд на основание чл. 74,
ал. 2 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано
гр. д. № 68/2018 г. по предявено на 16.03.2019 г.
мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество срещу Нуртен Ахмед
Ахмед, ЕГН 7611215113, с настоящ адрес област
Разград, община Разград, с. Ясеновец, ул. Първи
май № 9, и Рейхан Сабри Хюсеин, ЕГН 7310065086,
с настоящ адрес област Разград, община Разград,
с. Ясеновец, ул. Първи май № 9, за отнемане на
следното имущество на стойност 132 930,63 лв.,
а именно:
От Нуртен Ахмед Ахмед на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62, от ЗОПДНПИ:
– 1/2 ид. ч. от недвижим имот, намиращ се
в с. Ясеновец, ул. Първи май № 9, община Разград, област Разград – общинска земя от 37 кв. м
към собствения им неурегулиран имот І-643
в квартал 39, вследствие на което се уреждат
регулационните отношения за имота и площта
му става 536 кв. м, при граници – улици, имот
УПИ XII-643, имот УПИ XI-642, придобит от
Рейхан Сабри Хюсеин и Нуртен Ахмед Ахмед с
договор № 143 от 18.04.2008 г./акт № 278, том 2,
дело № 2160 от 20.05.2008 г. на СВ – Разград.
Имотът е придобит за сумата 115 лв., или за 1/2
част 57,50 лв. Данъчната оценка на целия имот
е 119,60 лв.
– Сумата в размер 68,22 лв., представляваща
внесени парични средства от Нуртен Ахмед Ахмед,
ЕГН 7611215113, по разплащателна сметка с IBAN
BG07PRCB92301019817916 в левове;
– Сумата в размер 50 лв., представляваща внесени парични средства от трети лица по разплащателна сметка с IBAN BG07PRCB92301019817916
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в левове, открита на 13.11.2008 г. и закрита на
11.06.2015 г., с титуляр Нуртен Ахмед Ахмед,
ЕГН 7611215113.
– Сумата в размер 16,48 евро с левова равностойност в размер 32,23 лв., представляваща
начислени лихви върху суми, внесени от проверяваното лице по депозитна сметка в евро с IBAN
BG52PRCB92302419817912, открита на 22.10.2007 г.
и закрита на 12.06.2013 г., с титуляр Нуртен Ахмед
Ахмед, ЕГН 7611215113.
– Сумата в размер 88 851,77 лв., представляваща
непреобразуваните средства от получени парични преводи чрез „Western Union“ и „MoneyGram
Payment systems Inc. USA“.
От Рейхан Сабри Хюсеин на основание чл. 63,
ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ:
– 1/2 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в
с. Ясеновец, ул. Първи май № 9, община Разград,
област Разград – общинска земя от 37 кв. м
към собствения им неурегулиран имот І-643
в квартал 39, вследствие на което се уреждат
регулационните отношения за имота и площта
му става 536 кв. м, при граници – улици, имот
УПИ XII-643, имот УПИ XI-642, придобит от
Рейхан Сабри Хюсеин и Нуртен Ахмед Ахмед с
договор № 143 от 18.04.2008 г./акт № 278, том 2,
дело № 2160 от 20.05.2008 г. на СВ – Разград.
Имотът е придобит за сумата 115 лв., или за 1/2
част 57,50 лв. Данъчната оценка на целия имот
е 119,60 лв.
– 6/10 идеални части от недвижим имот,
намиращ се в с. Ясеновец, ул. Трети март № 38,
община Разград, област Разград: дворно място,
цялото с площ 677 кв. м, съставляващо имот с
планоснимачен № 704, за което е отреден парцел
V-704 от квартал 45, заедно с 6/10 идеални части
от реално построените в това дворно място: жилищна сграда със застроена площ 60 кв. м, лятна
кухня с баня със застроена площ 10 кв. м и второстепенна сграда със застроена площ 110 кв. м,
при граници – от двете страни улици, и имот с
планоснимачен № 703, придобит от Рейхан Сабри
Хюсеин съгласно нотариален акт № 75, том 3, рег.
№ 2837, дело № 353 от 4.09.2013 г./акт № 5, том 19,
дело № 3605 от 4.09.2013 г. на СВ – Разград, за
сумата 4000 лв. Данъчната оценка на 6/10 ид.ч.
от имота е 3171,54 лв. Пазарна стойност на 6/10
ид.ч. към настоящия момент – 15 000 лв.
– Лек автомобил, марка „Опел“ модел „Вектра“,
рег. № РР 3303 АТ, дата на първа регистрация
25.02.2005 г., рама № WOL0ZCF6851063686, двигател – без номер, придобит от Рейхан Сабри
Хюсеин с договор от 1.07.2011 г. Пазарна стойност
към настоящия момент – 4000 лв.
– Сумата в размер 1938,46 евро с левова равностойност в размер 3791,30 лв., представляваща
изтеглени парични средства от влогова сметка в
евро с IBAN BG23PRCB92304414685611, открита
на 19.01.2007 г. и закрита на 9.01.2013 г., с титуляр
Рейхан Сабри Хюсеин, ЕГН 7310065086.
– Сумата в размер 5,63 евро с левова равностойност в размер 11,01 лв., представляваща
начислени лихви върху суми, внесени по влогова
сметка в евро с IBAN BG23PRCB92304414685611,
открита на 19.01.2007 г. и закрита на 9.01.2013 г.,
с титуляр Рейхан Сабри Хюсеин, ЕГН 7310065086.
– Сумата в размер 10 лв., представляваща
внесени парични средства от Рейхан Хюсеин
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по разплащателна сметка в левове с IBA N
BG79PRCB92301014685611, открита на 22.10.2007 г.
и закрита на 31.08.2012 г., с титуляр Рейхан Сабри
Хюсеин, ЕГН 7310065086.
– Сумата в размер 115 лв., представляваща внесени парични средства от трети лица
по разплащателна сметка в левове с IBA N
BG79PRCB92301014685611, открита на 22.10.2007 г.
и закрита на 31.08.2012 г., с титуляр Рейхан Сабри
Хюсеин, ЕГН 7310065086.
– Сумата в размер 307,20 евро с левова равностойност в размер 601,16 лв., представляваща внесени парични средства от трети лица,
постъпили по банкова сметка в евро с IBAN
BG71UNCR70001520063676, открита на 11.04.2011 г.
и закрита на 7.04.2014 г., с титуляр Рейхан Сабри
Хюсеин, ЕГН 7310065086.
– Сумата в размер 97,58 лв., представляваща
внесени парични средства от Рейхан Хюсеин
по разплащателна сметка в левове с IBA N
BG44CECB97901080908900, открита на 12.10.2010 г.
и закрита на 15.01.2015 г., с титуляр Рейхан Сабри
Хюсеин, ЕГН 7310065086.
– Сумата в размер 187,36 лв., представляваща
внесени парични средства от Рейхан Хюсеин
по разплащателна сметка в левове с IBA N
BG17CECB97901080908901, открита на 12.06.2014 г.
и активна към датата на извлечението, с титуляр
Рейхан Сабри Хюсеин, ЕГН 7310065086.
От Нуртен Ахмед Ахмед на основание чл. 72 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ:
– С у мата в размер 40 0 0 лв., представл яваща пазарната стойност на лек автомобил,
марка „БМВ“, модел „320И“, рег. № РР 0600
А М, рама № W BACB11080FC60509, двигател
№ 206S235390470, дата на първа регистрация –
6.09.1993 г., придобит от Нуртен Ахмед Ахмед с
договор от 15.06.2007 г. и отчужден с договор от
11.05.2010 г., към датата на отчуждаването му.
От Рейхан Сабри Хюсеин на основание чл. 72 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ:
– Сумата в размер 3000 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил, марка
„Фолксваген“, модел „Поло“, рег. № РР 2930
АТ, рама № W V WZZZ6NZW4194277, двигател
№ A EF221630, дата на първа регист раци я –
11.02.1998 г., придобит от Рейхан Сабри Хюсеин
с договор от 12.02.2010 г. и отчужден с договор
от 30.03.2016 г., към датата на отчуждаването му.
– Сумата в размер 6500 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил, марка
„Мерцедес“, модел „Е 290 ТД“, рег. № РР 2930
АТ, рама № WDB2100171D389039, дата на първа
регистрация – 25.03.1997 г., придобит от Рейхан
Сабри Хюсеин с договор от 10.06.2011 г. и отчужден с договор от 23.04.2015 г., към датата на
отчуждаването му.
– С у мата в размер 650 0 лв., п редставл яваща пазарната стойност на лек автомобил,
марка „Пежо“, модел „407“, рег. № РР 6781
ВА, рама № V F36DR HR H21027536, двигател
№ F M BA 3M 53460, дата на п ърва рег ис т рация – 29.07.2004 г., придобит от Рейхан Сабри
Хюсеин с договор за замяна от 7.07.2015 г. на
автомобил, марка „Форд“, модел „Мондео“, рег.
№ РР 6950 АТ, към датата на придобиването му.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 10.11.2020 г. от 13,30 ч. в
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Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат да
предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5346
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 679, ал. 1 от ТЗ с определение № 455 от
27.07.2020 г. по т.д. № 90/2020 г., призовава кредиторите на „Ливингстоун еволюшън“ – ЕООД (н),
ЕИК/БУЛСТАТ 160138989, да се явят в открито
съдебно заседание за разглеждане на искането
по чл. 679, ал. 1 от ТЗ за отмяна решение на
събрание на кредиторите на „Ливингстоун еволюшън“ – ЕООД (н), ЕИК/БУЛСТАТ 160138989, взето
на 10.06.2020 г., подадено от Националната агенция
за приходите – кредитор в производството по т.д.
90/2020 г. за несъстоятелност на „Ливингстоун
еволюшън“ – ЕООД. Заседанието ще се проведе
на 10.08.2020 г. от 14 ч. в сградата на Съдебната
палата – Пазарджик, ул. Хан Крум № 3.
5494
Софийският градски съд на основание чл. 17,
а л. 1, т. 6 от ЗПП вписва п ромени по ф.д.
№ 606/2009 г. на политическа партия с наименование „Възраждане на отечеството“, както следва:
Допуска на основание чл. 247, ал. 1 от ГПК поправка на очевидна фактическа грешка, допусната
в решение от 2.04.2019 г. по ф.д. № 606/2009 г. по
описа на СГС, ФО, VI-3 състав, като в последния
абзац на страница втора от решението след „...
ВПИСВА ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПЪЛНЕНИЯ В
УСТАВА на Политическа партия „Възраждане
на отечеството“, приети с решения на Конгрес на
Политическа партия „Възраждане на отечеството“,
проведено на 9.03.2019 година“ следва да се чете
и „и Вписва промяна в адреса на управление
на партията на гр. София, п.к. 1298, ул. Михаил
Маринов № 2“.
5438
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф. д.
№ 9446/2007 г. на политическа партия с наименование „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“, както
следва: Устав с изменения и допълнения, приети
на Национално събрание от 1.02.2020 г. Нов адрес
на управление на партията: гр. Бургас, ж.к. Братя
Миладинови, бл. 117, вх. 1, партер. Изпълнителен съвет (вместо предишното наименование на
ръководния орган на партията – Изпълнителен
комитет) в състав: Георги Василев Манев – председател; Константин Живков Бачийски; Стоян
Димитров Царев; Йордан Цветанов Иванов;
Николай Желев Желев; Деян Денев Денев; Стела
Кирова Богданова; Пламен Георгиев Янев; Таня
Ненова Тодорова; Кирил Кирилов Начев; Иван
Миленов Иванов; Николай Стаматов Богов; Димитър Михайлов Ташев. Контролен съвет (вместо
предишното наименование на контролен орган
на партията – Контролен комитет) в състав:
Владимир Иванов Георгиев – председател; Пенка
Алексиева Велева и Кристина Димитрова Димитрова. Председател и представляващ партията е
Георги Василев Манев.
5512
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
18. – Управителният съвет на Института на
вътрешните одитори в България – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 10.09.2020 г. в 17 ч. в Зала „Сердика“ на
„Централ Хотел София“ – София 1000, бул. Христо Ботев № 52, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове на сдружението; 2. приемане
на: годишен финансов отчет за 2019 г.; отчет за
дейността на ИВОБ за периода 1 юни 2019 г. –
31 май 2020 г.; отчет за дейността на контролния
съвет за периода 1 юни 2019 г. – 31 май 2020 г.;
отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г.; 3.
организационни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събр анието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
5486
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация по рециклиране“ (БАР), София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 3 от устава на асоциацията свиква редовно общо събрание на БАР на
10.09.2020 г. в 9 ч. в София, бул. Ал. Стамболийски
№ 205, бл. Б, ет. 2; зала – малка, при следния
дневен ред: 1. приемане на ГФО 2019 г.; 2. разни.
При липса на необходимия кворум в обявения
в т. 1 от този протокол час общото събрание се
отлага с един час и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за
законно, ако се явят 1/3 от редовните членове
на асоциацията. Материалите по дневния ред са
налични в офиса на асоциацията за справки и
сведения по тях всеки ден от 9 до 17 ч.
5381
6. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Българското медицинско сдружение по хематология“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание, което
ще се състои на 14.09.2020 г. в 14 ч. в заседателната зала на Националната специализирана
болница за активно лечение на хематологични
заболявания – София, ул. Пловдивско поле № 6,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за дейността и финансов отчет на сдружението
за 2019 г.; 2. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред.
5475
12. – Управителният съвет на „Сдружение
на студентите по индустриално инженерство
и мениджмънт“ – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на сдружението
свиква по предвидения в ЗЮЛНЦ ред годишно
общо събрание на 15.09.2020 г. в 10 ч. в София,
ж.к. Студентски град, бл. 33, ет. 5, офис 5, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет на сдружението през 2019 г.; 2.
доклад на сдружението за финансовото състояние
на сдружението през 2019 г.; 3. освобождаване от
длъжност и отговорност на членовете на управителния съвет на сдружението и председателя
на сдружението; 4. избор на нов управителен
съвет на сдружението и нов председател на
сдружението; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от
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устава общото събрание ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението. Писмените материали, свързани
с дневния ред, са на разположение на членовете
на общото събрание в офиса на сдружението по
седалището и адреса на управление.
5424
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Българско каталитично дружество“, София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 24.09.2020 г. в 14 ч. в София, ж.к. Гео
Милев, ул. Академик Г. Бончев, бл. 11 – Институт
по катализ, заседателна зала № 225, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов
отчет на сдружение „Българско каталитично дружество“ за 2019 г.; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5433
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „В.Л.С.С.П.З.Б“ – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 13 от устава на
сдружението свиква общо събрание на сдружението на 4.10.2020 г . в 11 ч. в София, ул. Средорек
№ 5 – заседателна зала на Великата Ложа, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на УС
на „В.Л.С.С.П.З.Б“ за изминалата 2019 г.; 2. доклад
на председателя на УС за дейността му до датата
на провеждане на ОС; 3. освобождаване от отговорност на председателя на УС на сдружението за
дейността му до датата на провеждане на ОС; 4.
освобождаване от длъжност на председателя на УС
на сдружението; 5. освобождаване от отговорност
на членовете на УС за дейността им до датата
на провеждане на събранието; 6. провеждане на
избори за председател на сдружението; 7. избор на
членове на УС на сдружението; 8. прием на нови
членове на сдружението; 9. вземане на решение за
промяна в устава на сдружението; 10. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
и чл. 14 от устава общото събрание ще се проведе
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове на сдружението. Писмените материали,
свързани с дневния ред на събранието, ще са на
разположение на членовете на общото събрание
в канцеларията на сдружението по седалището
и адреса на управление считано от 1.07.2020 г.
5467
569. – Националният комитет на партия „Български социалдемократи“ на основание чл. 7, ал. 1
и чл. 8, ал. 1 и 2 от устава на партия „Български
социалдемократи“, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и свое решение от заседание, проведено на 18.07.2020 г. в
София, ул. Аксаков № 31, свиква 51-ви редовен
конгрес на партия „Български социалдемократи“
на 10.10.2020 г. от 10 ч. в София, п.к. 1225, в двора
на ул. София № 13 при следния дневен ред: 1.
отчет на Националния комитет на партия „Български социалдемократи“; 2. отчет на ЦКРК; 3.
приемане промени в устава на дискусия; 4. избор
на председател на партия „Български социалдемократи“; 5. избор на председател на ЦКРК на
партия „Български социалдемократи“; 6. избор
на членове на Националния комитет на партия
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„Български социалдемократи“; 7. избор на членове
на ЦКРК на партия „Български социалдемократи“;
8. дискусия; 9. вземане на решения.
5442
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб за състезателен бридж
Асо Пика“, Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението на
19.09.2020 г. в 10 ч. във Варна, местност Ракитника, ул. 16 № 3, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на УС за целия мандат; 2. промени
в устава, седалището и адреса на управление на
сдружението; 3. освобождаване на членовете на
УС, вкл. председателя; 4. избор на нови членове
на УС, вкл. на председател; 5. приемане на нови
членове и прекратяване на членство; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Поканата е поставена на мястото за обявления
в сградата, в която се намира управлението на
сдружението – Варна, ж.к. Чайка, бл. 56, ап. 33.
Подлежащите на обсъждане материали са на
разположение във Варна, местност Ракитника,
ул. 16 № 3.
5444
17. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Асоциация на домашните
пивовари в България“ – Велико Търново, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички членове
на сдружението на извънредно общо събрание на
12.09.2020 г. в 11 ч. в Пазарджик, ул. Ивайловско
шосе № 41, при следния дневен ред: І. вземане на
решение за освобождаване на настоящите членове
на управителния съвет и на неговия председател; ІІ.
вземане на решение за промяна в броя членовете
на управителния съвет; ІІІ. вземане на решение
за промяна на мандата на управителния съвет
и на неговия председател от 3 на 4 години; ІV.
вземане на решение за промяна на мандата на
председателя и заместник-председателя на общото
събрание от 2 години с право за преизбиране
от 2 поредни мандата на 4 години с право за
преизбиране за 2 поредни мандата; V. избор на
нови членове на управителния съвет; VІ. избор
на нов председател на управителния съвет; VІІ.
приемане на промени в устава на сдружението: 1.
промяна в начина на оповестяване на поканата
за провеждане на общо събрание; 2. промяна на
датата на провеждане на общо събрание; 3. други
промени, ако е необходимо да бъдат приети; VІІІ.
приемане на нов устав, отразяващ направените
промени; ІХ. приемане на решение да се коригира
в партидата на сдружението в търговския регистър
предметът на допълнителна стопанска дейност;
Х. приемане на финансов отчет за 2019 г.; ХІ.
разни. При липса на кворум в обявения начален
час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно при условията на
спадащ кворум съгласно чл. 32, ал. 1 от действащия устав на сдружението.
5443
Видинският окръжен съд с решение № 1 от
15.07.2020 г. по ф. д. № 12/2012 г. по описа на
ВОС свиква общо събрание на СНЦ „Спортен
клуб Ванто – Видин“ – Видин, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 3 от устава
на сдружението на 25.08.2020 г. от 17,30 ч. във
Видин, ул. Еделвайс № 3, хотел „Дунав“, при
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следния дневен ред: 1. освобождаване на всеки
един от членовете на УС на сдружението – Юрий
К ирилов Йорданов, Стефан Илиев Цветков,
Цветан Иванов Цветанов, Венцислав Георгиев
Велков и Валери Стефанов Петков; 2. избор на
нов УС; проект за решение: ОС избира нов УС
в състав от 3-ма членове, както следва: Галин
Пламенов Георгиев, ЕГН 9404261723, Даян Пламенов Любенов, ЕГН 9512091700, и Цветан Иванов
Цветанов, ЕГН 7104131807; 3. освобождаване от
длъжност на председателя на УС и избор на нов
председател; проект за решение: ОС освобождава
от длъжността му на председател на УС Юрий
Кирилов Йорданов, ЕГН 6505221702, и избира
на негово място Цветан Иванов Цветанов, ЕГН
7104131807; 4. приемане на промени в устава на
сдружението; проект за решение: ОС променя
чл. 3 от устава на сдружението в съответствие с
решението по т. 4, както и в чл. 10, ал. 5 изразът
„Поканата се обнародва в „Държавен вестник“…“
се заменя с „Поканата се обявява в търговския
регистър….“. В чл. 23, ал. 1 следва да се постави
точка след „физически лица“ и да се премахне
„... и колективно: от юридически лица.“; чл. 23,
ал. 3 следва да бъде отменен и чл. 26, ал. 2
следва да бъде отменен; 5. разни. При липса на
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кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 12,
ал. 2 от устава на сдружението събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Общото събрание на
СНЦ „СК Ванто – Видин“ – Видин, се свиква по
инициатива на Цветан Иванов Цветанов, Калоян Росенов Живков, Ивайло Росенов Живков,
Божидар Пламенов Борисов, Калоян Ивайлов
А нгелов, Елена Велимирова Петкова, Да ян
Пламенов Любенов, Мариела Недялкова Янева,
Станислав Нинков Илиев, Светлана Тодорова
Димитрова и Галин Пламенов Георгиев в качеството им на членове на сдружение „Спортен
клуб Ванто – Видин“ – Видин.
5434
14. – Управителният съвет на сдружение „Свят
за всички“ – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 21.09.2020 г. в 11 ч. в
Русе, ул. Пирот № 10, в офиса на сдружението
при следния дневен ред: 1. приемане на годишни
доклади за дейността за 2017, 2018, 2019 г.; 2. приемане на годишни финансови отчети за 2017, 2018,
2019 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5493
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