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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292
ОТ 29 ОКТОМВРИ 2020 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани про
мени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на
Министерството на външните работи за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на външните работи за
2020 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на активната двустранна
и многост ранна дип ломац и я“, бюд жет на
програма „Международно сътрудничество за
развитие и хуманитарни въпроси“, с 53 427 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на публичната дипломация“,
бюджетна програма „Публични дейности“, с
53 427 лв.

Чл. 2. По бюджета на Министерството на
външните работи за 2020 г. по „Политика в
областта на публичната дипломация“, бюджетна програма „Публични дейности“, да
се създаде администриран разходен параграф
„Официална помощ за развитие и хуманитарна
помощ“ в размер 53 427 лв.
Чл. 3. Заместник министър-председателят
по правосъдната реформа и министър на
външните работи да извърши налагащите се
от чл. 1 промени по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси и чл. 74, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на
външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293
ОТ 29 ОКТОМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Класификатора на длъжностите в
администрацията, приет с Постановление
№ 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн.,
ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от
2012 г., бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г.,
бр. 32, 36, 54, 76 и 86 от 2016 г., бр. 9, 44, 86 и
94 от 2017 г., бр. 24 и 72 от 2018 г. и бр. 1, 2 и
93 от 2019 г.), се правят следните допълнения:
1. Създава се ред 70а:

„
70а. 5 Експертно Главен юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 магистър ІI младши
ниво 1А
от Гражданския процесуален кодекс
в дирекция „Съдебна защита“ на
Министерството на финансите

6 години

служебно

“
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2. Създава се ред 182а:

182а. 6 Експертно Старши юрисконсул т по чл. 31, магистър ІV младши 3 години
ниво 2
ал. 1 от Гражданския процесуален
кодекс в дирекция „Съдебна защита“
на Министерството на финансите

„
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3. Създава се ред 277д:

277д. 9 Експертно Юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 от магистър V младши не се изисква служебно
ниво 5
Гражданския процесуален кодекс
в дирекция „Съдебна защита“ на
Министерството на финансите

§ 2. В чл. 7 на Наредбата за прилагане
на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129
на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ,
бр. 49 от 2012 г.; попр., бр. 75 от 2012 г.; изм.
и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 37 от
2015 г., бр. 27, 36, 76, 79 и 86 от 2016 г., бр. 9
и 44 от 2017 г., бр. 1, 2, 31 и 93 от 2019 г. и
бр. 9 от 2020 г.), се създава ал. 24:
„(24) Длъжността „юрисконсулт по чл. 31,
ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс“ е
свързана с процесуалното представителство
на държавата от министъра на финансите по
съдебни и арбитражни дела пред правораздавателните органи в страната и пред чужди
юрисдикции, включително в международните
арбитражни производства. Длъжността се
степенува в три групи, подредени в низходящ
ред – съответно главен юрисконсулт по чл. 31,
ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс, старши юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 от Гражданския
процесуален кодекс и юрисконсулт по чл. 31,
ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс,
като се вземат предвид обхватът и обемът на
изпълняваната от тях дейност. Длъжността
се ползва в дирекция „Съдебна защита“ в
Министерството на финансите.“
§ 3. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета
с Постановление № 129 на Министерския
съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27
от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г.,
бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44,
58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5, 93
и 101 от 2019 г. и бр. 9, 18, 66 и 78 от 2020 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7:
а) създава се нова ал. 8:
„(8) Индивидуалните основни месечни
заплати на служителите на пълно работно
време в дирекция „Съдебна защита“ в Министерството на финансите и на директора на
дирекцията може да надвишават с до 30 на сто
максималния размер на основната месечна
заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.“;
б) досегашната ал. 8 става ал. 9.

“
2. В § 3а от преходните и заключителните
разпоредби:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) В срок до 31 октомври 2020 г. ръководителите на административните структури
определят еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни заплати, увеличен с
не повече от 30 на сто от досегашния размер,
за служителите в следните администрации и
административни структури:
1. Министерството на външните работи – за
служителите от дипломатическата служба,
дългосрочно командировани в задгранични
представителства на Република България;
2. Националния институт за недвижимо
културно наследство.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. В едномесечен срок от влизането в сила
на постановлението министърът на финансите:
1. Утвърждава ново длъжностно разписание
на Министерството на финансите.
2. Преназначава служителите, заемащи
длъжности „главен юрисконсулт“, „старши
юрисконсулт“ и „юрисконсулт“ в дирекция
„Съдебна защита“ в Министерството на финансите, на длъжности съответно „главен
юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 от Гражданския
процесуален кодекс“, „старши юрисконсулт
по чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален
кодекс“ и „юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 от
Гражданския процесуален кодекс“.
3. Определя нов размер на основните заплати на служителите в дирекция „Съдебна
защита“ в Министерството на финансите и
на директора на дирекцията в съответствие
с чл. 7, ал. 8 от Наредбата за заплатите на
служителите в държавната администрация,
приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27
от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г.,
бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44,
58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5, 93
и 101 от 2019 г. и бр. 9, 18, 66 и 78 от 2020 г.).
§ 5. Параг раф 3, т. 2 влиза в сила от
1 август 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8237
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между Министерството на околната среда и
водите на Република България и Министер
ството на туризма и околната среда на Репуб
лика Албания за сътрудничество в областта
на опазването на околната среда и водите
(Одобрено с Решение № 718 от 8 октомври
2020 г. на Министерския съвет. В сила от
15 октомври 2020 г.)
Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството
на туризма и околната среда на Република
Албания, наричани по-нататък „Страните“,
Изразявайки желанието си да укрепят приятелските отношения между двете Страни и
да насърчат сътрудничеството помежду си с
цел съхраняване и опазване на природните
ресурси,
Потвърждавайки готовността си да задълбочат сътрудничеството в конкретни сектори
на околната среда, на принципите на доверие,
взаимно уважение и зачитане на интересите
на двете Страни и спазване на суверенитета
на всяка от Страните и съответните задължения, произтичащи от международни договори,
Отчитайки, че Република България е страна
член на Европейския съюз (ЕС) и е задължена
да прилага европейското законодателство във
всички политики, отнасящи се до природата
и водните ресурси, и че Република Албания
е кандидат за членство в ЕС,
Като отчитат факта, че замърсяването на
околната среда има трансграничен характер
и борбата с него може да бъде успешна само
в условия на тясно международно сътрудничество на двустранно, регионално и глобално
равнище,
Признавайки ползите от увеличаването и
обмена на знания и опит по въпросите от
сектора на опазването на околната среда,
Съзнавайки отговорността за осигуряване
на безопасна околна среда за настоящите и
бъдещите поколения,
се споразумяха за следното:
Член 1
Страните ще развиват и задълбочават взаимноизгодно и равноправно сътрудничество в
областта на опазване и управление на околната
среда и водите.
Член 2
Страните ще си сътрудничат в области от
взаимен интерес, като:

ВЕСТНИК
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1. П
 одпомагане на процеса на европейска
интеграция на Република Албания.
2. О пазване на чистотата на въздуха и
предотвратяване на замърсяването.
3. Управление на водите.
4. Управление на отпадъците, и по-конкретно:
• Техническа помощ за методологии/
правила по отношение на обезвреждането или повторното използване на
отпадъците;
• Обмен на най-добрите практики, свързани с рециклирането на рециклируеми материали;
• Техническа помощ за начини за прилагане на икономически и финансови
стимули към притежателите на отпадъци по отношение на сегрегацията и
обезвреждането на отпадъците;
• Подготовка на съвместни проекти в
областта на почвената ерозия.
5. И зменение на климата.
6. О ценка на въздействието върху околната
среда.
7. О пазване на природата и природните
ресурси.
8. Действия при аварийни трансгранични
замърсявания на околната среда.
9. Е кологично образование.
10. И други области на опазване на околната среда, които взаимно се считат
за подходящи.
Член 3
Страните ще си сътрудничат по точките,
изложени в член 2 на това Споразумение, чрез:
1. О рганизиране на съвместни срещи на
политическо и експертно ниво.
2. Разработване и изпълнение на съвместни
проекти.
3. О бмен на информация и документи за
най-добрите практики.
4. О бмен на опит в областта на повишаването на капацитета на специалисти по
опазване на околната среда в рамките на
сътрудничеството между двете държави.
5. О бмен на информация за законодателството в областта на околната среда,
стандарти и планове.
6. Д руги форми на сътрудничество, които Страните считат за необходими, по
взаимно съгласие.
Член 4
1. Страните ще създадат Работна група
в рамките на настоящото Споразумение за
прилагането на ефективно сътрудничество.
2. В тримесечен срок от влизане в сила
на настоящото Споразумение Страните ще се
уведомят взаимно относно имената на отговорните лица за контакт от Работната група.
3. При взаимно съгласие Страните могат
да създават Тематични работни групи по темите от член 2.
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Член 5
Страните ще подкрепят и насърчават сътрудничеството в областта на опазване на
околната среда между институции, организации и предприятия, осъществявано в рамките
на това Споразумение.

Подписано в София на 15 октомври 2020 г.
в два оригинални екземпляра, всеки от които
на български език, албански език и английски език, като всички текстове имат еднаква
сила. В случай на различия в тълкуването
меродавен е текстът на английски език.

Член 6
Това Споразумение по никакъв начин не
засяга поетите от Страните права и задължения
по други, по-рано сключени, международни
споразумения.

За Министерството на За Министерството на
околната среда и водите
туризма и околната
на Република България:
среда на Република
Екатерина Захариева,
Албания:
Гент Цакай,
замест ник минист ърп р ед с ед ат е л п о п р аи.д. министър на
восъдната реформа и
Европа и външните
министър на външните работи на Република
рабо т и на Реп убл и ка
А лбания
България
8145

Член 7
Освен ако Страните съвместно не са взели
друго решение, всяка Страна ще поема своите
собствени разходи, възникнали във връзка с
провеждането на съвместни срещи.
Член 8
Разногласията, възникващи между Страните, които се отнасят до правата и задълженията, произтичащи от това Споразумение,
се разрешават по пътя на преговори между
Страните.
Член 9
1. Страните се ангажират да използват
всички форми на сътрудничество в областта
на опазването на околната среда и водите,
които могат да развият допълнително в благоприятна насока двустранните отношения
меж д у Реп ублика Българи я и Реп ублика
Албания.
2. В съответствие с техните национални
законодателства и меж дународното право
Страните могат да предоставят резултатите
от тяхното сътрудничество на трети страни
при взаимно съгласие.
Член 10
1. Това Споразумение влиза в сила на датата на подписване.
2. Това Споразумение се сключва за срок
от 5 години и действието му се удължава автоматично за следващи периоди от 5 години,
освен ако едната от Страните не уведоми
писмено другата Страна за намерението си да
денонсира Споразумението, но не по-късно от
3 месеца преди изтичането на съответния срок.
3. Това Споразумение може да бъде изменяно и допълвано по всяко време при
взаимна договореност и писмено съгласие
на Страните. Всяко такова изменение влиза
в сила по реда на алинея 1 от настоящия
член и представлява неделима част от това
Споразумение.
4. Независимо от разпоредбите на алинея 2 от настоящия член разпоредбите на това
Споразумение продължават да се прилагат за
съществуващите проекти и дейности до тяхното завършване, освен ако не е договорено
друго между Страните.

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-1174
от 21 октомври 2020 г.

за реда за организацията и разпределянето
на работното време, за неговото отчитане, за
компенсирането на работата извън редовното
работно време, режима на дежурство, времето
за отдих и почивките за държавните служи
тели по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона
за Министерството на вътрешните работи
Раздел I
Обща разпоредба
Чл. 1. С тази наредба се определят редът за организацията и разпределянето на
работното време, за неговото отчитане, за
компенсирането на работата извън редовното
работно време, режимът на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните
служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от
Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР).
Раздел II
Продължителност на работното време
Чл. 2. (1) Нормалната продължителност на
работното време на държавните служители е
8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна
работна седмица.
(2) Положеният труд от държавните служители извън редовното работно време не може
да надвишава размера, предвиден в чл. 187,
ал. 8 от ЗМВР.
Чл. 3. (1) За дейностите, чието изпълнение
изисква непрекъсваемост на работния процес,
работното време се организира в 8-, 12- или
24-часови смени.
(2) За държавните служители в МВР е
възможно полагането на труд и през нощта
между 22,00 и 6,00 ч., като работните часове
не следва да надвишават средно 8 часа за
всеки 24-часов период.
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Чл. 4. (1) За държавните служители, които
изпълняват служебните си задължения при
специфични условия и рискове за живота и
здравето, се установява намалено работно
време.
(2) Въвеж дането на намалено работно
време за отделните длъжности се извършва
в съответствие с Наредбата за определяне
на видовете работи, за които се установява
намалено работно време, приета с Постановление № 267 на Министерския съвет от
2005 г. (ДВ, бр. 103 от 2005 г.).
(3) Служителите, които имат право на намалено работно време по ал. 1, се определят
със заповед на ръководителя на структура
по чл. 37 ЗМВР след консултации с представителите на синдикалните организации,
Ведомствената служба по трудова медицина
и с комитета/групите по условията на труд
в съответната структура и в съответствие с
оценката на риска.
(4) За държавните служители по ал. 1 продължителността на работното време може да
бъде удължавана до 1 час над определеното
им намалено работно време.
Чл. 5. За държавните служители, с изключение на служителите по чл. 3 и 4, се
установява ненормиран работен ден.
Чл. 6. Времето за участие на държавните
служители в мероприятия по подготовка и
проверка на готовността на личния състав
за работа във военно време се включва в
рамките на установените общи работни часове за месеца.
Чл. 7. (1) Работното време на държавните
служители, работещи на ненормиран работен
ден, е от 8,30 до 17,30 ч. с един час обедна
почивка.
(2) Ръководителят по чл. 11 може да определя и друг начален и краен час на работния ден и обедна почивка за отделни звена,
работни екипи или отделни работни места,
когато характерът на работата изисква това,
като почивката за хранене не може да бъде
по-малко от 30 минути.
Чл. 8. (1) Извънредният труд за държавните
служители не може да надвишава 280 часа
годишно и 70 часа на тримесечен период.
(2) При бедствия и други извънредни ситуации се разрешава полагането на извънреден
труд до 25 часа на тримесечен период и до
10 0 часа годишно над ог раничени ята по
чл. 187, ал. 8 ЗМВР.
Чл. 9. (1) При полагане на труд извън
редовното работно време на държавните
служители се осигурява не по-малко от 12
часа непрекъсната междудневна почивка или
36 часа непрекъсната седмична почивка.
(2) По изключение се допуска непрекъснатата седмична почивка да бъде в намален
размер, но не по-малко от 24 часа.
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Раздел III
Разпределяне на работното време
Чл. 10. (1) За държавните служители, които
изпълняват дейности, чието осъществяване
изисква специфична организация на работа,
ръководителят по чл. 11 или определено от
него длъжностно лице с ръководни функции
по предложение на преките ръководители
на съответните служители може да установява време на разположение или режим на
дежурство, които се определят със заповед
за всеки конкретен случай.
(2) По изключение времето на разположение или режимът на дежурство може да
се организира в седмични или месечни графици, които се изготвят и утвърждават по
реда на чл. 14, като се спазват изискванията
за непрекъснатата междудневна и седмична
почивка.
(3) В графиците за дежурство не могат
да бъдат включвани държавни служители,
работещи на смени.
(4) За държавните служители, работещи
на смени, се определя време на разположение най-малко 12 часа след приключване на
работната смяна.
(5) При определяне на индивидуално дежурство с времетраене повече от 6 часа на
служителите се осигурява време за хранене,
което не може да бъде по-малко от 30 минути.
Чл. 11. (1) Ръководителите на структури
по чл. 37 ЗМВР регламентират със заповед
разпределянето на работното време в отделните звена в подчинените им структури, както
и за осъществяване на отделни служебни
дейности в подчинените им структури.
(2) За дирекциите в състава на главните
дирекции и териториалните звена на структурите на МВР разпределянето на работното време се регламентира със заповед на
ръководителите по ал. 1 по предложение на
директорите на съответните дирекции и на
ръководителите на съответните териториални звена.
(3) Извън реда по а л. 2 за С т ол и ч на
дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“, региона лните дирек ции
„Пожарна безопасност и защита на населението“ и регионалните дирекции „Гранична
полиция“ разпределянето на работното време
се регламентира със заповед на директорите
им по предложение на ръководителите на
съответните звена.
Чл. 12. (1) В заповедта по чл. 11 се определят:
1. разпредел янето на работното време
на сл у ж ителите с установен ненормиран
работен ден;
2. служителите, за които се установява
работа на смени, и продължителността, началният и крайният час на смените;
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3. служителите, за които се установява
намалено работно време;
4. разпределянето на работното време
за д ържавни т е сл у ж и т ели, изп ъ лн яващ и
дейности по административно обслужване
на граждани;
5. видовете почивки, тяхната продължителност с начален и краен час и разпределянето
им в рамките на работното време;
6. времето за отдих;
7. времето за хранене – в случаите, когато
не може да бъде осигурено ползването на
почивки;
8. организацията за отчитане на отработеното време.
(2) Физиологичните почивки се посочват
отделно в заповедта по ал. 1.
Чл. 13. (1) Разпределянето на работното
време на смени се извършва при спазване
на нормативната уредба за организацията и
изпълнението на отделните служебни дейности в МВР.
(2) Ръководителят по чл. 11 може да установява 24-часови смени, когато численият
състав или изпълнението на отделни служебни
дейности не позволява организирането на
работата на 8-часови и 12-часови смени, след
мотивирано предложение на ръководителя
на съответното звено.
(3) С разпределянето на работните смени
се определят времето за хранене и времето
за отдих, както и физиологичните почивки.
(4) Времето за хранене или времето за отдих не може да бъде по-малко от 30 минути.
Чл. 14. (1) Работните смени се организират
в месечен график, изготвен от ръководителя
на съответната структура или от служител,
определен със заповед на ръководителя по
чл. 11.
(2) При сумирано изчисляване на работното време се определя норма за продължителност на работното време за тримесечния
период. Нормата се определя в часове, като
броят на работните дни по календар, включени в периода на отчитане, се умножи по
дневната продъл ж ителност на работното
време, определена в чл. 2, ал. 1.
(3) Графикът по ал. 1 се изготвя така, че
сборът от работните часове по графика на
служителя за тримесечния период в максимална степен следва да достига нормата за
продължителност на работното време за съответния период. Сборът от работните часове
по графика на служителя за тримесечния
период не трябва да е по-голям от нормата
за продължителност на работното време.
(4) При разпределянето на работните смени
в графика по ал. 1 не се допуска смесването
на смени с различна продължителност в рамките на един отчетен период, с изключение на
смените на служителите от Главна дирекция
„Жандармерия, специални операции и борба
с тероризма“ (ГДЖСОБТ).
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(5) Графиците по ал. 1 се утвърждават от
ръководителя по чл. 11 или от оправомощено от него длъжностно лице с ръководни
функции.
(6) Утвърдените графици могат да се изменят от лицата по ал. 5 при промяна на числеността на заетите служители или на други
обстоятелства, при които те са утвърдени.
Чл. 15. (1) При разпределяне на работните
смени или дежурствата на държавните служители се осигурява не по-малко от 12 часа
непрекъсната междудневна почивка.
(2) Държавните служители на ненормиран
работен ден имат право на непрекъсната седмична почивка в размер два последователни
дни, от които единият е поначало в събота
или неделя, като им се осигурява най-малко
48 часа непрекъсната седмична почивка.
(3) За държавните служители, работещи
на смени, непрекъснатата седмична почивка
е не по-малко от 36 часа.
(4) По изключение при разместване на
индивидуалните смени или дежу рства се
допуска непрекъснатата седмична почивка
да бъде в намален размер, но не по-малко
от 24 часа.
(5) При нарушена 12-часова непрекъсната
междудневна почивка или на непрекъсната
седмична почивка по ал. 2 и 3 след приключване на положения труд извън редовното
работно време на служителя се осигурява
не по-малко от 12 часа непрекъсната междудневна почивка или 36 часа непрекъсната
седмична почивка.
(6) В случаите по ал. 5 в заповедта за
полагане на труд извън редовното работно
време или с отделна заповед на ръководителя,
издаващ заповедта по чл. 18, ал. 1, изрично
се посочват дата и час за явяване на работа.
Чл. 16. (1) Максималната продължителност на времето на разположение не може
да превишава:
1. общо за един календарен месец – 100
часа;
2. през почивни дни – 24 часа.
(2) На държавния служител не може да
се възлага да бъде на разположение или на
дежурство в два последователни календарни
дни.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат
за държавните служители на ГДЖСОБТ при
изпълнение на законоустановените дейности,
а за държавните служители, изпълняващи
експертно-криминалистична дейност, не се
прилагат ал. 1 и 2 по отношение времето на
разположение.
(4) Разпоредбите на ал. 1 и 2 по отношение
времето на разположение не се прилагат за
държавните служители на Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“ и на областните дирекции на МВР при
изпълнение на законоустановените дейности
при бедствие по смисъла на Закона за защита
при бедствия.
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Чл. 17. Държавните служители, командировани за изпълнение на служебни задължения, спазват работното време на структурата
или звеното, в която/което са командировани.
Раздел IV
Полагане на труд извън редовното работно
време
Чл. 18. (1) Държавните служители изпълняват служебните си задължения извън редовното работно време въз основа на заповед
за полагане на труд извън редовното работно
време, издадена от ръководителя по чл. 11
или оправомощено от него длъжностно лице
с ръководни функции.
(2) Заповедта за полагане на труд извън
редовното работно време се издава за всеки
конкретен случай не по-рано от пет работни дни преди полагането на труда и в нея
се посочват конкретните задачи, които ще
бъдат изпълнявани по време на полагането
на труда.
(3) В случаите, когато на служител е разпоредено да положи труд извън редовното
работно време по време на разположение, в
заповедта по ал. 2 се посочват и дата и час
на уведомяване, и дата и час на явяване на
служителя.
Чл. 19. Заповедите за полагане на труд
извън редовното работно време от ръководителите на структури по чл. 37 от ЗМВР
се издават от:
1. министъра на вътрешните работи – за
главния секретар на МВР, заместник главния
секретар на МВР и ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра
на вътрешните работи;
2. главния секретар на МВР – за ръководителите на структурите на пряко подчинение
на главния секретар на МВР;
3. заместник-минист ър на вът решните
работи съгласно определения му ресор – за
останалите ръководители на структури по
чл. 37 от ЗМВР.
Чл. 20. В случаите, когато поради неотложност полагането на труд извън редовното
работно време е разпоредено устно, заповедта
по чл. 18 и 19 се издава в първия работен ден,
следващ деня, в който е положен трудът. По
изключение срокът за издаване на заповедта може да бъде удължен, но не повече от
5 работни дни от деня на полагане на труда.
Чл. 21. (1) Държавните служители от МВР
имат право да откажат полагането на извънреден труд в случаите, когато е достигнат
някой от лимитите в чл. 8.
(2) По изключение се разрешава полагане на извънреден труд над ограниченията
по чл. 187, ал. 8 ЗМВР само след изрично
писмено съгласие на държавния служител
за всеки конкретен случай и при спазване
на чл. 187, ал. 9 ЗМВР.
(3) Съгласието по ал. 2 се прави в писмена форма и се регистрира в деловодството
на съответната структура по установения за
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това в МВР ред, но не по-късно от началото
на неговото полагане.
(4) Недаване на съгласие по ал. 2 не е
основание за т ърсене на дисцип линарна
отговорност спрямо държавния служител.
Раздел V
Отчитане и документиране на работното вре
ме, времето на разположение, положен труд
извън редовното работно време, труд между
22,00 и 6,00 ч. и на официални празници
Чл. 22. (1) Работното време на държавните
служители, работещи на ненормиран работен
ден, се отчита в работни дни – подневно.
Часовете положен труд извън редовното работно време се отчитат ежемесечно в часове
за месеца, в който са положени.
(2) Работното време на държавните служители, работещи на смени, се изчислява
и отчита в часове, сумирано за тримесечен
период.
(3) При сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат
в дневни с коефициент 1 съгласно чл. 187,
ал. 4 от ЗМВР.
(4) Не се допуска сумирано изчисляване
на работното време за служители, работещи
на ненормиран работен ден.
Чл. 23. (1) Отработеното време включва:
1. работните часове в рамките на редовното работно време;
2. времето за хранене;
3. времето за физиологични почивки;
4. времето за провеждане на професионално обучение;
5. времето за инструктаж, отвод, приемане
и сдаване на смяната или дежурството, както
и времето за строеви преглед;
6. времето за отдих;
7. времето от уведомяване до приключване
на фактически извършената работа по време
на разположение;
8. работа извън редовното работно време;
9. времето на дежурство;
10. времето на пътуване при командироване след проведен инструктаж, когато в
заповедта за командироване е разпоредено
по време на пътуването да бъде изпълнявана
задача, свързана с някоя от дейностите по
чл. 6, ал. 1, т. 1 – 4 ЗМВР;
11. времето на пътуване със служебен
транспорт при командироване за участие в
специализирани операции.
(2) Времето за обедна почивка и почивките
за хранене не са работно време.
Чл. 24. (1) За отработеното време от държавните служители, работещи на смени, за
отчетния период се изготвя протокол (приложение № 1).
(2) Протоколът по ал. 1 се изготвя от
служителя, определен да изготвя графиците,
и се утвърждава от ръководителя по чл. 11
или от оправомощено от него длъжностно
лице с ръководни функции до десето число
на месеца, следващ отчетния период.
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(3) Отработените часове от служителя,
които в края на тримесечния период са повече от часовете, определени съгласно чл. 14,
ал. 2, изр. второ, се компенсират като труд
извън редовното работно време и се отчитат с
протокол (приложение № 1), без да се издава
заповед по чл. 18, ал. 1.
(4) Екземпляр от утвърдения протокол се
предоставя на съответното финансово звено
и на звеното „Човешки ресурси“.
Чл. 25. (1) Положеният труд извън редовното работно време и положените дежурства
от държавните служители, работещи на ненормиран работен ден, се отчитат в часове за
месеца, през който са положени, с протокол
(приложение № 2).
(2) В случаите, когато служителите, работещи на смени, са полагали труд по заповед,
положеният труд се отчита като труд извън
редовното работно време с протокол (приложение № 3).
(3) Времето на дежурство и фактически
положеният труд през времето на разположение се отчитат и компенсират като труд
извън редовното работно време.
(4) Държавните служители, които работят
на смени, полагат дежурства, труд по време
на разположение и труд извън редовното работно време на основание чл. 20, се записват
в книга по образец (приложение № 4), в която
се посочват трите имена, ЕГН на държавния
служител, основание за полагане на труда,
дата на полагане на труда, начален, краен
час и общ брой часове на положения труд.
(5) Книгата по ал. 4 се води и съхранява
от служител, определен със заповед на ръководителя по чл. 11.
(6) За длъжностно лице по ал. 5 не може
да бъде определян служител, на когото е възложено да изготвя протоколите за отчитане
на положен труд.
(7) След отразяване на обстоятелствата
по ал. 4 съответният държавен служител и
длъжностното лице полагат подпис в книгата.
Чл. 26. (1) Протоколите по чл. 25 се изготвят от служител, определен със заповед
на ръководителя по чл. 11, и се утвърждават
от ръководителя по чл. 11 или от оправомощено от него длъжностно лице с ръководни
функции до десето число на месеца, следващ
отчетния период.
(2) Екземпляр от утвърдения протокол заедно с копие на заповедта за полагане на труд
извън редовното работно време в случаите,
когато е издадена такава, се предоставят на
съответното финансово звено и на звеното
„Човешки ресурси“.
Чл. 27. (1) Когато служител, работещ на
смени през целия или през част от отчетния период, е ползвал отпуск, нормата за
продължителност на работното му време се
преизчислява, като от броя на работните дни
по календар се изваждат съответните дни
отпуск, разрешени в работни дни по календар.
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(2) Когато служител, работещ на смени
през целия или през част от отчетния период, е ползвал отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и при
осиновяване на дете до 5-годишна възраст,
нормата за продължителност на работното
му време се преизчислява, като от нормата
по чл. 14, ал. 2, изр. второ се извадят съответните часове по утвърдения график.
Чл. 28. (1) Когато в края на отчетния
период отработените от служител, работещ
на смени, часове по графика са по-малко
от часовете, определени по реда на чл. 14,
ал. 2, изр. второ, за недостигащите часове се
счита, че служителят е отработил нормата за
съответния отчетен период, с изключение на
случаите на виновно неявяване на служителя
на работа.
(2) Когато правоотношение на служител,
работещ на смени, е прекратено преди изтичането на отчетния период и отработените
от него часове по графика са по-малко от
часовете, определени по реда на чл. 14, ал. 2,
изр. второ, за недостигащите часове се счита, че служителят е отработил нормата за
съответния отчетен период, с изключение на
случаите на виновно неявяване на служителя
на работа.
Чл. 29. (1) За държавните служители от
структури с централизирани щатове и месторабота в териториални звена се съставя
отделен протокол, който се утвърждава от
ръководителя, по чиято писмена заповед е
положен трудът.
(2) Екземпляр от утвърдения протокол
заедно с копие на заповедта за полагане на
труд извън редовното работно време се предоставят за вписване в книгата по чл. 32, ал. 1
по местополагане на труда извън редовното
работно време.
Чл. 30. (1) В случаите, когато служител е
командирован в структура, в която изпълнява
служебните си задължения с работно време,
различно от определеното му, отчитането на
отработеното време се осъществява в структурата, от която е командирован служителят.
(2) Ръководителят на приемащата структура или оправомощено от него длъжностно
лице изготвя справка за положения труд от
командирования служител до пето число
на месеца, следващ месеца на полагане на
труда, и я изпраща на структурата, от която
е командирован служителят.
(3) В случаите, когато служител е коман ди рован и изп ъ лн ява сл у жебни те си
задължения извън територията на Република
България, със заповедта за командироване
при необходимост се определя длъжностно
лице, което да изготви справка за положения
труд от командирования служител до пето
число на месеца, следващ месеца на полагане
на труда, и да я изпрати на структурата, от
която е командирован служителят.

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

(4) Отработените часове по време на командироването от служителите, работещи
на ненормиран работен ден, се сумират и се
сравняват с нормалната продължителност на
работното време по чл. 187, ал. 1 от ЗМВР.
Когат о общ и я т брой о т рабо т ен и час ове
надхвърля нормалната продължителност на
работното време по чл. 187, ал. 1 от ЗМВР,
с ъщ и т е се ком пенси рат с доп ъ л н и т ел но
възнагра ж дение за труд извън редовното
работно време.
(5) Отработените часове по време на командироването от служителите, работещи
на смени, се сумират с отработените часове
по график през отчетния период. Когато
отработените часове от служителя, които
в края на тримесечния период са повече от
часовете, определени съгласно чл. 14, ал. 2,
изр. второ, се компенсират като труд извън
редовното работно време и се отчитат с
протокол (приложение № 1), без да се издава
заповед по чл. 18, ал. 1.
Чл. 31. (1) В случаите, когато изпълнението
на служебни задачи извън редовното работно
време налага пътуване до друго населено
място, заповедта за полагане на труд извън
редовното работно време се издава отделно
от заповедта за командироване.
(2) Когато периодът на командироване
включва дни на официални празници и почивни дни, отработеното време през тези
дни се отчита като труд извън редовното
работно време.
Чл. 32. (1) Положеният труд извън редовното работно време се документира в специална книга по образец (приложение № 5).
(2) Книгата по ал. 1 се води и съхранява
от служител, определен със заповед на ръководителя по чл. 11.
(3) За длъжностно лице по ал. 2 не може
да бъде определян служител, на когото е възложено да изготвя протоколите за отчитане
на положен труд.
(4) Във всяка организационно или териториално обособена структ у ра се води
отделна книга.
(5) Книгата по ал. 1 може да се води и на
електронен носител.
Чл. 33. (1) Отработеното време меж ду
22,00 и 6,00 ч., времето на разположение и
положеният труд по време на официални
празници се отчитат и изплащат ежемесечно
с протокол (приложение № 6).
(2) Протоколът по ал. 1 се изготвя от
служителя по чл. 26, ал. 1 и се утвърждава
от ръководителя по чл. 11 или от оправомощено от него длъжностно лице с ръководни
функции до десето число на месеца, следващ
месеца на полагане на труда.
(3) При отчитане на броя часове време
на разположение, труд между 22,00 и 6,00 ч.
и на официални празници, както и на положен труд извън редовното работно време, в
протоколите за отчитането им броят часове
се посочва само в цяло число.
Чл. 34. (1) Положеният труд при условията
на чл. 187а, ал. 1 и 2 от ЗМВР се компенсира
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като труд извън редовното работно време
съгласно чл. 187а, ал. 5 от ЗМВР и се отчита
отделно с протокол (приложение № 7).
(2) Протоколът по ал. 1 се изготвя от
служителя по чл. 26, ал. 1 и се утвърждава
от ръководителя по чл. 11 или от оправомощено от него длъжностно лице с ръководни
функции до десето число на месеца, следващ
отчетния период на полагане на труда.
(3) Екземпляр от утвърдения протокол се
предоставя на съответното финансово звено
и на звеното „Човешки ресурси“.
Раздел VI
Компенсиране на положения труд извън
редовното работно време
Чл. 35. (1) Положеният труд извън редовното работно време се компенсира при условията и в размерите, определени в ЗМВР.
(2) Положеният труд извън редовното работно време не може да надвишава размера
за компенсиране, предвиден в чл. 187, ал. 6 от
ЗМВР, с изключение на случаите по чл. 187а,
ал. 1 и 2 от ЗМВР.
(3) За служителите, работещи на ненормиран работен ден, положеният труд извън
редовното работното време в работни дни се
компенсира с допълнителен платен годишен
отпуск съгласно чл. 189, ал. 1, т. 3 от ЗМВР,
като размерът на допълнителния отпуск се
определя със заповед на ръководителите по
чл. 11.
Чл. 36. (1) Възнагражденията за труд извън редовното работно време се включват
в месечното възнаграждение и се изплащат
в месеца, следващ отчетни я период, при
своевременно предоставяне на протоколите
във финансовите звена.
(2) Положеният труд по време на дежурство се компенсира според часовете, които
надхвърлят редовното работно време.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Длъжностни лица с ръководни функции“ са държавни служители в МВР, които
заемат най-високата ръководна длъжност
в рамките на организационно обособената
структура.
2. „Дежурство“ е специфична организация
на работата при подневно отчитане на работното време. През времето на дежурство
служителят се явява на работното си място и
изпълнява служебните си задължения в рамките на продължителността на дежурството.
3. „Смяна“ е времето, през което държавният служител изпълнява служебните си задължения по предварително утвърден график
при непрекъсваемост на работния процес.
4. „Време на разположение“ е времето,
през което служителят е на разположение
на ръководителя си извън работното място
и редовно установеното работно време, с
готовност при необходимост да изпълнява
служебните си задължения.
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5. „Време за отдих“ е период от времето
през работната смяна или дежурство, в което
служителят възстановява трудовите си сили
в зоните и обектите на отговорност, но е
длъжен да изпълнява служебните си задължения в рамките на продължителността на
смяната или дежурството.
6. „Време за хранене“ е период от време
през работната смяна или дежурство не помалко от 30 минути, което ръководителят
определя на служителите за хранене, без да
бъдат прекъсвани изпълняваните задължения,
и се зачита за отработено време.
7. „Обедна почивка“ или „Почивка за хранене“ е период от време в рамките на установен
ненормиран работен ден, през който служителят не изпълнява служебните си задължения.
В случаите, когато поради служебна необходимост ръководителят на съответната структура
в МВР не може да осигури ползването от
служителя на обедна почивка, ръководителят
е длъжен да му осигури почивка за хранене.
Обедната почивка е един час, а почивката за
хранене е не по-малко от 30 минути.
8. „Неп р ек ъ сваем раб о т ен п р оце с“ е
процес, при който редовното работно време
е организирано на смени и изпълнението
на сл у жебните задъл жени я не т рябва да
се преустановява до смяната от следващия
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сл у ж ител без разрешение от съответни я
ръководител.
9. „Официални празници“ са дните, посочени в чл. 154 от Кодекса на труда.
§ 2. Въвеждането на физиологичен режим
на труд и почивка се извършва в съответствие
с изискванията на Наредба № 15 от 1999 г. за
условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими
на труд и почивка по време на работа (ДВ,
бр. 54 от 1999 г.).
Заключителни разпоредби
§ 3. Тази наредба се издава на основание
чл. 187, ал. 10 във връзка с ал. 9, чл. 187а,
ал. 4 и чл. 188, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
§ 4. С тази наредба се отменя Наредба
№ 8121з-36 от 2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време,
за неговото отчитане, за компенсирането на
работата извън редовното работно време,
режима на дежурство, времето за отдих и
почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (обн.,
ДВ, бр. 3 от 2020 г.; изм., бр. 41 от 2020 г.).
§ 5. Заповедите по чл. 11 се издават от
съответните ръководители в едномесечен
срок от влизане в сила на тази наредба.
Министър:
Христо Терзийски
Приложение № 1
към чл. 24, ал. 1 и 3

....................................................................................................................................................................
(наименование на основната структура)

....................................................................................................................................................................
(наименование на съответната структура)

Рег. № .......................... Екз. № ......
............................................. 20....... г.

УТВЪРЖДАВАМ:
.........................................................
...........................................................

(име, длъжност, подпис и печат)

ПРОТОКОЛ
за положен труд от държавни служители, работещи на смени в ....................................... за
периода от ........... 20.... г. до .......... 20.... г.
№

Име, презиме,
фамилия

ЕГН

Общо отработени
часове по график

Норма за
периода

Часове за компенсиране
с възнаграждение:
(4 – 5)

1

2

3

4

5

6

....................../.....................
............................ 20........ г.
гр. ......................................

ИЗГОТВИЛ:
............................................................
............................................................
(име, длъжност, подпис и печат)

Отп. в 3 екз.:
Екз. 1 – КД
Екз. 2 – ФО
Екз. 3 – ЧР
Забележка. В графа № 6 се посочват само часовете за компенсиране с възнаграждение, които за
тримесечие не надхвърлят ограничението от 70 часа.
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Приложение № 2
към чл. 25, ал. 1
....................................................................................................................................................................
(наименование на основната структура)

....................................................................................................................................................................
(наименование на съответната структура)

Рег. № .......................... Екз. № ......
............................................. 20....... г.

УТВЪРЖДАВАМ:
.........................................................
...........................................................

(име, длъжност, подпис и печат)

ПРОТОКОЛ
за отчитане на положен труд извън редовното работно време и за времето на дежурство от
държавни служители с установен ненормиран работен ден в ................................ за месец
................... 20... г.

№

Име,
презиме,
фамилия
на служителя

1

2

№ и дата
на заповедта
ЕГН
или на
месечния
график
3

4

....................../.....................
............................ 20....... г.
гр. ......................................

Дата на полагане на труда
извън редовното работно
време/на
дежурството

Начален и
краен час на
полагане на
труда/на
дежурството

5

6

Брой часове за
Брой отрабо- компенсиране
тени часове
със:
извън редовното работно възнагражотпуск
време
дение
7

8

9

ИЗГОТВИЛ:
............................................................
............................................................
(име, длъжност, подпис и печат)

Отп. в 3 екз.:
Екз. 1 – КД
Екз. 2 – ФО
Екз. 3 – ЧР

Забележки: 1. Когато през месеца служител е положил повече от едно дежурство, данните за всяко
дежурство се нанасят последователно едно под друго срещу името на служителя, без да е необходимо
да се отразяват самостоятелно с отделно посочване на същото име.
2. В графи № 8 и 9 се посочват само часовете за компенсиране с възнаграждение или отпуск,
които за тримесечие не надхвърлят ограничението от 70 часа.

Приложение № 3
към чл. 25, ал. 2
....................................................................................................................................................................
(наименование на основната структура)

....................................................................................................................................................................
(наименование на съответната структура)

Рег. № .......................... Екз. № ......
............................................. 20 ...... г.

УТВЪРЖДАВАМ:
.........................................................
...........................................................

(име, длъжност, подпис и печат)

ПРОТОКОЛ
за положен по заповед труд извън редовното работно време от държавни служители, работе
щи на смени в .............................................. за периода от ........... 20 .... г. до .......... 20 .... г.
№

Име,
презиме,
фамилия

ЕГН

1

2

3

Номер и дата
на заповедта
за полагане
на труда
4

....................../.....................
............................. 20 ..... г.
гр. ......................................

Дата, начален и
Общо отрабоОтрабокраен час на потени часове
тени
ложения труд по
за отчетния
часове
заповедта
период
5
6
7

Часове за
компенсиране с
възнаграждение
8

ИЗГОТВИЛ:
............................................................
............................................................
(име, длъжност, подпис и печат)
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Отп. в 3 екз.:
Екз. 1 – КД
Екз. 2 – ФО
Екз. 3 – ЧР
Забележка. В графа № 8 се посочват само часовете за компенсиране с възнаграждение, които за
тримесечие не надхвърлят ограничението от 70 часа.

Приложение № 4
към чл. 25, ал. 4
образец на лицева корица
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
....................................................................................................................................................................
(наименование на основната структура)

....................................................................................................................................................................
(наименование на съответната структура)

КНИГА
за записване на държавните служители, които работят на смени, полагат дежурства, труд
по време на разположение и труд извън редовното работно време на основание чл. 20
Започната на ............................... 20 ... г.
Завършена на ............................... 20 ... г.
брой страници ............ (словом ....................................)
УТВЪРДИЛ:

....................................................................
....................................................................
(име, длъжност, подпис и печат)

образец на стр. 1

КНИГАТА СЕ ВОДИ ОТ:

1. ................................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

2. .................................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

3. .................................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

4. .................................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

5. .................................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

6. .................................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

7. .................................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

8. .................................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

9. .................................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

10. .................................................................................................. № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

образец на стр. 2 и следващи
Име,
презиме,
№
фамилия на
служителя
1

2

ЕГН
3

Дата на полагане
Начален
Основание
на труда/на деи краен
за полажурството/на
час на
гане на
протокола за
полагане на
труда
отчитане
труда
4
5
6

Брой
часове
7

Подпис
на служителя,
положил
труда
8

Подпис
на длъжностното
лице
9

С Т Р.
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Приложение № 5
към чл. 32, ал. 1
образец на лицева корица
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
....................................................................................................................................................................
(наименование на основната структура)

....................................................................................................................................................................
(наименование на съответната структура)

СПЕЦИАЛНА КНИГА
за документиране на положения труд извън редовното работно време
Започната на ............................... 20 ... г.
Завършена на ............................... 20 ... г.
брой страници ............ (словом ....................................)
УТВЪРДИЛ:

....................................................................
....................................................................
(име, длъжност, подпис и печат)

образец на стр. 1

КНИГАТА СЕ ВОДИ ОТ:

1. ................................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

2. ................................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

3. ................................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

4. ................................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

5. ................................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

6. ................................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

7. ................................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

8. ................................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

9. ................................................................................................... № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

10. ................................................................................................. № и дата на заповедта ..............................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

образец на стр. 2 и следващи

№

1

№ на
Име,
№ на
запопрезиме,
протоведта за
фамилия ЕГН
кола за
полана слуотчигане
жителя
тане
на труд
2

3

4

5

Дата
на полагане
на труда/на
дежурството
6

Брой чаБрой
сове труд
часове
извън
време
редовното
на разпоработно
ложение
време
7

8

Брой извънредни
часове за
компенсиране
със:
възнаграждение

отпуск

9

10

Подпис
на длъжностното
лице

11
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Приложение № 6
към чл. 33, ал. 1
....................................................................................................................................................................
(наименование на основната структура)

....................................................................................................................................................................
(наименование на съответната структура)

Рег. № .......................... Екз. № ......
........................................... 20 ....... г.

УТВЪРЖДАВАМ:
.........................................................
...........................................................

(име, длъжност, подпис и печат)

ПРОТОКОЛ
за отчитане на отработеното време между 22,00 и 06,00 ч., времето на разположение и
положения труд по време на официални празници в ..................... за месец .................. 20 .... г.

№

Име, презиме,
фамилия на
служителя

1

2

Брой часове
ЕГН

Дата на
полагане

Начален и
краен час

3

4

5

...................../.....................
........................... 20 ...... г.
гр. ........................................

време между
22,00 и 06,00 ч.

време на
разположение

труд на
официални
празници

6

7

8

ИЗГОТВИЛ:
............................................................
............................................................
(име, длъжност, подпис и печат)

Отп. в 3 екз.:
Екз. 1 – КД
Екз. 2 – ФО
Екз. 3 – ЧР

Приложение № 7
към чл. 34, ал. 1
....................................................................................................................................................................
(наименование на основната структура)

....................................................................................................................................................................
(наименование на съответната структура)

Рег. № .......................... Екз. № ......
............................................. 20 ...... г.

УТВЪРЖДАВАМ:
.........................................................
...........................................................

(име, длъжност, подпис и печат)

ПРОТОКОЛ
за отчитане на положен труд извън редовното работно време при условията на чл. 34, ал. 1
за периода от ........... 20 .... г. до .......... 20 .... г.
Начален и
Брой отработени
Име, презиме,
№ и дата на Дата на
краен час на часове извън рефамилия на ЕГН
запополагане
полагане на довното работно
служителя
ведта
на труда
труда
време
1
2
3
4
5
6
7

№

..................../.....................
........................... 20 ..... г.
гр. .....................................
Отп. в 3 екз.:
Екз. 1 – КД
Екз. 2 – ФО
Екз. 3 – ЧР

8123

Брой часове за
компенсиране с
възнаграждение
8

ИЗГОТВИЛ:
............................................................
............................................................
(име, длъжност, подпис и печат)
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Наредба за изменение на Наредба № 8121з-310
от 2014 г. за преназначаване на държавните
служители в Министерството на вътрешните
работи (обн., ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп.,
бр. 87 и 104 от 2014 г., бр. 29 от 2015 г., бр. 29
от 2017 г. и бр. 47 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 11, ал. 1 думите „съответният
тригодишен“ се заменят с „двугодишният“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Христо Терзийски
8177

ВЕСТНИК
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3. В ал. 3 след думата „главните“ се добавя
„и областните“, а думите „и командира на
СОБТ“ се заменят с „на МВР“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За директорите на дирекция „Вътрешна
сигурност“, дирекция „Миграция“, дирекция
„Международно оперативно сътрудничество“,
Националния институт по криминалистика,
Института по психология и ректора на Академията на МВР не се прави предложение.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Христо Терзийски
8109

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 8121з-311 от 2014 г. за реда за пре
кратяване на служебното правоотношение на
държавните служители в Министерството на
вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 60 от 2014 г.;
изм. и доп., бр. 33 от 2015 г. и бр. 19 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 8 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Заявлението се предоставя на органа по
назначаване заедно със справка за осигурителен стаж и възраст за придобиване право
на пенсия от държавните служители в МВР.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Съответното звено „Човешки ресурси“
извършва проверка и отразява върху заявлението по ал. 1 за наличие на данни за образуване
на дисциплинарно производство по чл. 207
ЗМВР срещу служителя и за задължения по
чл. 173 и 174 ЗМВР.
(4) Ако в 7-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 служителят подаде заявление
за оттеглянето му, ръководителят на структурата
или структурното звено, в което е регистрирано заявлението за оттегляне, незабавно го
предоставя на компетентния орган по чл. 158
или 159 от ЗМВР заедно с писмена справка от
деловодната система за датата на подаване, а
когато заявлението е получено по пощата – и
с пощенския плик. Когато заявлението за оттегляне е подадено в срока по чл. 228, ал. 3 ЗМВР,
органът не издава заповед за прекратяване на
служебното правоотношение.“
§ 2. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „на основание чл. 226,
ал. 1, т. 1 и 15 ЗМВР“ се заменят с „на основание чл. 226, ал. 1, т. 15 ЗМВР“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Прекратяването на служебното правоотношение на основание чл. 226, ал. 1, т. 1, 3,
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20 и 21 ЗМВР
се извършва по предложение от съответния
ръководител до органа по назначаване.“

Наредба за допълнение на Наредба № 8121з919 от 2017 г. за размера на основните месечни
възнаграждения на държавните служители
по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за
Министерството на вътрешните работи и
размера на началните и максималните за
плати за длъжност на лицата, работещи по
трудово правоотношение (обн., ДВ, бр. 60
от 2017 г.; изм. и доп., бр. 4, 16, 69 и 106 от
2018 г. и бр. 3, 40 и 84 от 2020 г.)
§ 1. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 и
2 „А. Държавни служители с висше образование“ се прави следното допълнение:
В раздел „VI. Специализиран отряд „Въздушно наблюдение“ (СОВН)“ се създават
редове № от 11 до 14 със следните основни
месечни възнаграждения:
„
11. Специалист III степен

1 323

12. Специалист IV степен

1 269

13. Специалист V степен

1 236

14. Специалист VI степен

1 220

“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1.11.2020 г.
Министър:
Христо Терзийски

8214

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 15928
от 22 ноември 2019 г.

по административно дело № 12751 от 2018 г.
Върховният административен съд на Република България – пето отделение, в съдебно
заседание на двадесет и трети октомври две
хиляди и деветнадесета година в състав: пред-
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седател: Милка Панчева, членове: Йовка Дражева, Еманоил Митев, при секретар Николина
Аврамова и с участието на прокурора Георги
Христов изслуша докладваното от съдията
Йовка Дражева по адм. дело № 12751/2018 г.
Производството е по реда на чл. 185 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалбата на Фондация
„Сийдър“, представлявана от изпълнителния
є директор чрез пълномощник по делото
адв. Василев, срещу т. II.5 от Методическо
указание за уеднаквяване на практиката при
прилагане на Закона за социално подпомагане
и правилника за прилагането му, утвърдено
със Заповед № РД01-0015 от 5.01.2018 г. на
изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане. По изложени в жалбата съображения за незаконосъобразност
на Методическото указание в оспорената му
част се иска неговата отмяна.
Ответната страна – изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане
чрез процесуален представител по делото юрк.
Стефанов, ангажира становище за неоснователност на жалбата. Поддържа тезата, че
оспореният текст от Методическото указание
не представлява нормативен административен
акт съгласно чл. 75, ал. 1 от АПК. В допълнение сочи, че същият е законосъобразен и
правилен, издаден от компетентен орган, в
предвидената от закона форма и по приложението на съответните законови разпоредби.
Във връзка с изпълнение на процедурата по
чл. 26 от Закона за нормативните актове (ЗНА)
заявява, че не разполага с доказателства за
проведена такава. Моли съдът да постанови
решение, с което да остави без уважение
жалбата на Фондация „Сийдър“. Претендира
сторените по делото разноски.
Представителят на Върховната административна прокуратура представя мотивирано
заключение за допустимост и основателност
на жалбата. Излага доводи, че атакуваният
текст от Методическото указание (съставляващ
подзаконов нормативен акт съгласно чл. 75,
ал. 1 от АПК и съобразно Определение № 16222
от 21.12.2018 г. по адм. дело № 13294/2018 г.
по описа на ВАС) е постановен при неизпълнение на императивните правила по чл. 26 и
28 от ЗНА, регламентиращи процедурата по
приемане на нормативен административен
акт. Налице е и неизпълнение на задължението за обнародване на нормативните актове
съобразно чл. 5, ал. 5 от Конституцията на
Република България и чл. 78, ал. 2 от АПК.
С това административният орган е допуснал
съществени нарушения на административнопроизводствените правила – отменително
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основание по чл. 146, т. 3 от АПК. Допуснатите нарушения налагат отмяна на оспорените
разпоредби като незаконосъобразни.
Върховният административен съд, пето
отделение, за да се произнесе, съобрази следното от фактическа и правна страна:
Предмет на оспорване е т. 5 от раздел II
на Методическо указание за уеднаквяване на
практиката при прилагане на Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането
му, утвърдено в т. 1 от Заповед № РД01-0015
от 5.01.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията за социално подпомагане. С Определение № 16222 от 21.12.2018 г. по адм. дело
№ 13294/2018 г. по описа на ВАС, петчленен
състав, постановено в производство по реда на
чл. 135, ал. 3 от АПК, е прието, че компетентен да се произнесе по жалбата на Фондация
„Сийдър“ срещу посочения текст е Върховният
административен съд, тъй като в оспорената
си част Методическото указание има характера
на нормативен административен акт. С него
се установява правило за поведение, което
обвързва правни субекти, които се намират
извън подчинението на органа, издал акта,
с което пряко и непосредствено се засягат
техни права и законни интереси.
Предвид възприетия извод от петчленен
състав на ВАС в посоченото определение,
постановено по адм. дело № 13294/2018 г.,
делото е върнато на тричленен състав на
пето отделение на ВАС за продължаване на
съдопроизводствените действия по жалбата
на Фондация „Сийдър“.
В изпълнение на горното и след извършена
служебна преценка за допустимост на жалбата
настоящият тричленен състав установява, че
същата е процесуално допустима като подадена срещу нормативен административен
акт, за който съгласно чл. 187 от АПК няма
ограничение във времето за оспорване, при
наличие на пряк и личен интерес от обжалване. С определение от 18.02.2019 г. след
преценка на представените от жалбоподателя
доказателства съдът приема, че жалбата на
Фондация „Сийдър“ е подадена от страна с
правен интерес, а именно лице, управляващо
социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ (ЦСРИ) – държавно
делегирана дейност. Безспорно установено
е, че жалбоподателят се явява доставчик на
посочената услуга, до която се отнася материализираното в оспорения текст волеизявление
на изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане. За Фондация „Сийдър“
е налице пряк и личен правен интерес от
оспорване, предвид създаденото с оспорения
текст правило за поведение, което има задъл-

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

жителен характер, както и предвид прякото
и непосредствено засягане на доставчиците
на услугата ЦСРИ.
Разгледана по същество жалбата е основателна по следните съображения:
По делото е установено, че проект на
нормативния акт – Методическо указание
за уеднаквяване на практиката при прилагане на Закона за социално подпомагане
и правилника за прилагането му, заедно с
мотивите, съответно доклада към него, не е
бил публикуван на интернет страницата на
Агенцията за социално подпомагане (съответната структура, към която принадлежи
съставителят и издател на акта), нито на
страницата на Портал за обществени консултации, каквото императивно изискване
е уредено в разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от
ЗНА. Твърдения в обратната насока не са
заявени от процесуалния представител на
изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане. Напротив, в проведеното по делото открито съдебно заседание от
23.10.2019 г. юрк. Стефанов изрично заявява, че
не разполага с данни за проведена процедура
по чл. 26 и 28 от ЗНА, поради което и не сочи
и не представя доказателства в тази насока.
При тези обстоятелства, настоящият състав
на Върховния административен съд намира,
че при приемане на обжалвания текст от
подзаконовия нормативен акт, с който се
въвежда конкретно правило за доставчиците
на социална услуга ЦСРИ относно отчитането на заетостта на социалната услуга,
са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.
Съгласно императивното правило на чл. 26,
ал. 3 от ЗНА преди внасянето на проект на
нормативен акт за издаване или приемане от
компетентния орган съставителят на проекта
го публикува на интернет страницата на съответната институция (респективно на Портала
за обществени консултации) заедно с мотивите,
съответно доклада, като на заинтересованите
лица се предоставя най-малко 30-дневен срок
за предложения и становища по проекта. В
конкретния случай това законово изискване
не е било спазено, като заинтересованите
лица не са могли да представят своите предложения и становища, а още по-малко те да
бъдат разгледани, обсъдени и взети предвид, с
което е нарушен и редът за издаване на акта,
регламентиран в чл. 77 от АПК във връзка с
чл. 28, ал. 1 от ЗНА. От страна на ответника
не са ангажирани доказателства преди приемането на акта да са били изготвени и мотиви,
съответно доклад, с изискуемото съгласно
чл. 28, ал. 2 от ЗНА съдържание. Посочените
разпоредби имат императивен характер и с тях
се цели спазване на принципите, посочени в
чл. 26, ал. 1 от ЗНА. Целта на законодателя
е да се осигурят възможности за излагане на
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тезите на заинтересованите лица и обсъждането им преди приемането на нормативния
административен акт с всички произтичащи
от това последици.
Изложеното води до извода, че административният орган е допуснал съществено
нарушение на административнопроизводствените правила, изразяващо се в неизпълнение
на задълженията, вменени му с разпоредбите
на чл. 26 и 29 от ЗНА.
Съществено процесуа лно нару шение е
на л и це ви на г и, когат о нару ша ва нет о на
определени законоустановени правила е довело до нарушаване на основен принцип на
административното производство. В конкретния случай е налице именно тази хипотеза,
доколкото е допуснато процесуално нарушение, което пряко рефлектира върху основни
принципи и начала на административното
производство – законност, равенство, достъпност, публичност, прозрачност, последователност и предвидимост, уредени в чл. 4,
8, 12 и 13 от АПК.
Допуснатите съществени нарушения на
императивни правни норми, регламентиращи процедурата по приемане на нормативен
административен акт, мотивират извод за
реализиране на отменителното основание по
чл. 146, т. 3 от АПК спрямо оспорените от
Фондация „Сийдър“ разпоредби (т. 5 от раздел
II) на Методическото указание за уеднаквяване
на практиката при прилагане на Закона за
социално подпомагане и правилника за прилагането му, утвърдено със Заповед № РД01-0015
от 5.01.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията за социално подпомагане.
Настоящата инстанция намира още, че
при издаването на оспорената част от Методическото указание е допуснато и съществено
нарушение на процедурата по издаването му,
водеща до нищожност. Съгласно чл. 5, ал. 5
от Конституцията, чл. 78, ал. 2 от АПК и
чл. 37, ал. 1 от ЗНА нормативните актове
се обнародват в „Държавен вестник“. По
делото няма данни оспорената заповед, с
която са утвърдени Методически указания
в оспорената част, да е обнародвана, няма и
подобни твърдения. Според установената съдебна практика (Решение № 14935 от 2009 г.
по адм.д. № 12183/2009 г. по описа на ВАС,
Решение № 11225 от 1.08.2013 г. по адм.д.
№ 49/2013 г. по описа на ВАС, Решение № 5922
от 22.05.2015 г. по адм.д. № 14879/2014 г. на
ВАС, Решение № 214 от 9.01.2014 г. по адм.д.
№ 14791/2013 г. по описа на ВАС и др.) обнародването е елемент от фактическия състав
на издаването на нормативния акт, обуславящ
неговата валидност. Липсата на този елемент
от фактическия състав на издаването на
нормативния акт води до опорочаването му
до степен на нищожност, тъй като необнародваният нормативен акт създава нежелана
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от правния ред опасна привидност, че има
правно действие и валидно регулира съответните обществени отношения. По изложените
съобра жени я настоящи ят съдебен състав
намира жалбата за основателна, а установената нищожност на т. II.5 от Методическо
указание за уеднаквяване на практиката при
прилагане на Закона за социално подпомагане
и правилника за прилагането му, утвърдено
със Заповед № РД01-0015 от 5.01.2018 г. на
изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане, трябва да бъде обявена. Правните изводи относно наличието
на основания за отмяна са в съответствие с
чл. 172, ал. 2 от АПК.
Предвид изложеното и на основание чл. 172,
ал. 2 от АПК, настоящият състав на Върховния
административен съд, пето отделение,
РЕШИ:
Обявява нищожността на т. 5 от раздел
II на Методическо указание за уеднаквяване на практиката при прилагане на Закона
за социално подпомагане и правилника за
прилагането му, утвърдено с т. 1 от Заповед
№ РД01-0015 от 5.01.2018 г. на изпълнителния
директор на Агенцията за социално подпомагане.
Решението може да се обжалва с касационна
жалба пред петчленен състав на Върховния
административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването му.
Председател:
Георги Чолаков

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

на съдията Йовка Дражева
по административно дело № 12751 от 2018 г.
по описа на ВАС, пето отделение
Изразявам несъгласие с постановения съдебен акт и намирам за необходимо да изразя
становището си за недопустимост на жалбата
по следните съображения:
Разпоредбата на чл. 36, ал. 6 от ППЗСП
урежда правомощията на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане
да утвърждава методически ръководства и/
или указания за работа по предоставяне на
социални услуги. Заповедта, с която се утвърждават методически указания, и самите
методически указания нямат характер на
подзаконов нормативен акт. Методическото
ръководство и указанията са йерархическо
предписание на ръководителя на съответната
администрация и се различават от нормативните административни актове, тъй като не
създават правни последици за гражданите.
Представляват вътрешнослужебен акт, общо
предписание, което ръководител на служба
отправя до своите подчинени, като им дава
своето тълкуване на закон, подзаконов нормативен акт, упътвания, съвети по прилагането,
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указва как да постъпват при разрешаване на
определени въпроси. В случая дори е направено
с пример. Следователно чрез методическите
указания по-горестоящият в йерархията административен орган дава указания с цел да
осигури единство в действията на подчинените му служители в поверената му служба.
Съдържанието на тези методически указания
освен задължителни вътрешни указания представлява и препоръка с нагледни примери за
разрешаване на определени въпроси. В случая,
видно от обстоятелствената част на жалбата,
жалбоподателят всъщност е останал недоволен
именно от дадения пример в раздел „Отчитане
на заетостта на социалните услуги“ на стр.
6 от Методическите указания и иска отмяна
на този текст.
Подзаконовият нормативен акт създава
правни последици чрез регулиране на обществени отношения поради задължителната
си сила. При прилагането му от страна на
оправомощен с властнически правомощия
административен орган в правоотношения с
граждани и организации се издават общи и
индивидуални административни актове, срещу
които е допустим съдебен контрол.
Методическите указания не са административен акт, задължителната им сила е следствие
на йерархическата подчиненост на служителите, а неспазването им може да ангажира
само дисциплинарната им отговорност. Затова
правните последици от неспазването им са
в правната сфера на подчинения служител,
но същият няма право да оспори указанията
пред съд. Обратно, лицето, в чиято правна
сфера са настъпили неблагоприятни правни
последици от индивидуален административен
акт, издаден при спазване на методически
указания, разполага с право на оспорване
именно на този административен акт.
След като заповедта, с която са одобрени
методически указания и самите методически
указания не са нормативен административен
акт, жалбата е недопустима и съдебното производство трябваше да бъде прекратено. В
своя учебник „Административно правосъдие“
(фототипно издание 1993 г., стр. 92 и сл.) Петко
Стайнов посочва, че само волеизявлението
на власт, което пряко създава правни последици за гражданите, е административен акт.
Всички действия, предприемани от службите
на администрацията, за да се подготви (организира) и стигне до издаването на окончателния административен акт, сами по себе си
не произвеждат още преки правни последици
и поради това не са административни актове, които да подлежат на съдебен контрол.
Поради това вътрешнослужебните актове се
явяват не толкова израз на пряко приложение
на правната норма, колкото на йерархията, дисциплината, организацията в хода на
функциониране на администрацията. Няма
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значение какви са „намеренията“ на администрацията (виж стр. 94), т.е. предварително
обективираното изявление в предварителни
или подготвителни актове как ще тълкува
и прилага една правна норма. Необходимо
е администрацията вече да се е произнесла
по такъв начин, че нейното волеизявление
да произвежда правни последици в правната
сфера на граж даните (или юридическите
лица), и то преки.
Принципното становище, че методическите
указания на по-горестоящия административен
орган до подчинените му звена трябвало да се
определят като нормативни административни
актове, които се издават само след спазване
на процедурата и формата за издаване на
този вид административни актове, лишава
изпълнителната власт от навременно, непрекъснато, ефективно, властническо въздействие
в условия на субординация.
Съдия:
Йовка Дражева
8129

РЕШЕНИЕ № 4655
от 21 април 2020 г.

по административно дело № 7771 от 2019 г.
Върховният административен съд на Република България – седмо отделение, в съдебно
заседание на десети март две хиляди и двадесета година в състав: председател: Павлина
Найденова, членове: Даниела Мавродиева,
Христо Койчев, при секретар Боряна Георгиева и с участието на прокурора Цветанка
Борилова изслуша докладваното от съдията
Христо Койчев по адм. дело № 7771/2019 г.
Производството по делото е по чл. 185 и
следващите от АПК.
Образувано е по протест на прокурор във
Върховната административна прокуратура
срещу Наредба № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция, издадена
от минист ъра на здравеопазването (обн.,
ДВ, бр. 55 от 6.07.2007 г.; изм. с Решение
№ 2264 от 15.02.2011 г. на ВАС на Република
България – бр. 44 от 10.06.2011 г., в сила от
10.06.2011 г.; изм. и доп., бр. 58 от 29.07.2011 г.;
изм., бр. 43 от 8.06.2012 г.; изм. и доп., бр. 34
от 15.04.2014 г., в сила от 15.04.2014 г., бр. 25
от 24.03.2017 г., в сила от 29.04.2017 г.; изм.,
бр. 41 от 21.05.2019 г., в сила от 21.05.2019 г.).
В протеста се твърди, че наредбата е издадена при допуснато съществено нарушение
на административнопроизводствените правила – нарушени са изискванията на чл. 77
от АПК във връзка с чл. 20 и чл. 13 от Указ
№ 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове. Сочи се, че от
приложената административна преписка не
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се удостоверява наличие на проведено обсъждане на първоначалния проект съобразно
посочените по-горе разпоредби. Твърди се
още, че ВАС с Решение № 6815 от 8.05.2019 г.
по адм. дело № 4626/2018 г. е отменил по
оспорване на фондация „Майки с деца“ разпоредби от протестираната наредба, като се
е позовал също на съществени нарушения на
административнопроизводствените правила, и
по-точно на нормите на чл. 26, ал. 2 и чл. 28,
ал. 2 и 3 от ЗНА. Сочи се, че при приемане
на протестираната наредба се очертават две
групи съществени нарушения на административнопроизводствените правила – първите, свързани с първоначалното приемане
на подзаконовия акт, а вторите – свързани с
приемане на измененията от 2011 г.
По тези доводи моли нормативният административен акт да бъде отменен изцяло.
Претендират се разноски.
Ответникът – министърът на здравеопазването, редовно призован, чрез процесуален
представител оспорва протеста като неоснователен и навежда доводи, че при приемане
на наредбата не са допуснати съществени
нарушения на административнопроизводствените правила. Наредбата е издадена от компетентен орган и е обнародвана в ДВ, бр. 55 от
6.07.2007 г. Към този момент нормите на чл. 26,
ал. 2 и чл. 28, ал. 3 от ЗНА не са изисквали
задължителност на публикуване на проекта на
акта и на мотивите в интернет. Що се касае за
промените през 2011 г., то те са публикувани
на интернет страницата на министерството
и е предоставена възможност за обществено
обсъждане на проекта, като пропускът във
връзка с изпълнение на задължението на
чл. 26, ал. 2 от ЗНА за публикуване и на мотивите не е съществено нарушение, тъй като
на интернет страницата е публикуван проектът на наредбата и всички заинтересовани
лица са имали възможност да се запознаят
с него. Липсата на мотиви, публикувани на
интернет страницата, е формално нарушение,
което не води до негативни последици за
заинтересованите лица и не променя нито
съдържанието на наредбата, нито решението
на министъра да я издаде, нито влияе върху
възможността на заинтересованите лица да
се запознаят със съдържанието є. Моли съда
да отхвърли протеста.
Представителят на Върховната административна прокуратура поддържа протеста,
като сочи, че от доказателствата по делото
не се установява изпълнение на законово
вменените задължения на издателя на акта,
визирани в чл. 13 и чл. 20 от Указ № 883 от
1974 г., нито тези на чл. 26, ал. 2 и чл. 28,
ал. 3 от ЗНА.
Протестът е предявен срещу нормативен
административен акт, подлежащ на оспор-
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ване, и от лице, овластено по силата на закона – чл. 186, ал. 2 от АПК, поради което е
допустим за разглеждане.
Разгледан по същество, протестът се явява
и основателен.
Предмет на оспорване пред настоящата
инстанция е Наредба № 28 от 20.06.2007 г.
за дейности по асистирана репрод у к ци я,
издадена от министъра на здравеопазването
(обн., ДВ, бр. 55 от 6.07.2007 г.; изм. с Решение
№ 2264 от 15.02.2011 г. на ВАС на Република
България – бр. 44 от 10.06.2011 г., в сила от
10.06.2011 г.; изм. и доп., бр. 58 от 29.07.2011 г.;
изм., бр. 43 от 8.06.2012 г.; изм. и доп., бр. 34
от 15.04.2014 г., в сила от 15.04.2014 г., бр. 25
от 24.03.2017 г., в сила от 29.04.2017 г.; изм.,
бр. 41 от 21.05.2019г., в сила от 21.05.2019 г.).
Въз основа на събраните по делото доказателства и в съответствие с чл. 168 от АПК,
приложим субсидиарно в производството по
оспорване на подзаконови нормативни актове
въз основа разпоредбата на чл. 196 от АПК,
настоящият съдебен състав на Върховния административен съд, седмо отделение, извърши
проверка за законосъобразност на оспорения
административен акт на всички основания по
чл. 146 от АПК, при която установи:
На 6.07.2007 г. в ДВ, бр. 55, е обнародвана
Наредба № 28 за дейности по асистирана
репродукция, като в нея е посочено, че тя се
издава на основание чл. 130, ал. 3 и 6, чл. 131,
ал. 3, чл. 132, ал. 4, чл. 132а, ал. 3 и чл. 132б,
ал. 2 от ЗЗ и чл. 6, ал. 1 от ЗЛЗ.
Преди нейното публикуване с писмо изх.
№ 01-01-36 от 3.01.2007 г. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по трансплантация е уведомил заместник-министъра
на здравеопазването за изготвен проект за
наредба за приемане на медицински стандарт
по асистирана репродукция.
С писма изх. № 12-05-16 от 5.02.2007 г.
и изх. № 12-05-16 от 6.02.2007 г. заместникминистърът на здравеопазването е уведомил
заинтересованите лица за наличие на проект
за издаване на наредба за медицински стандарт
за асистирана репродукция.
На 12.02.2007 г. е постъпило становище от
изпълнителния директор на СБАЛАГ „Майчин дом“ – ЕААД, по отношение процесния
проект.
С писмо изх. № 12-05-16 от 15.03.2007 г.
заместник-министърът на здравеопазването
е уведомил изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по трансплантация за
постъпилите препоръки и забележки.
С писмо изх. № 75-00-13 от 20.06.2007 г.
главният секретар на Министерството на
здравеопазването е уведомил заместник-министрите на здравеопазването за съгласуване
на предложения проект на наредба за приемане на медицински стандарт по асистирана
репродукция.
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С писмо изх. № 31-07-51 от 21.06.2007 г.
главният секретар на Министерството на здравеопазването е изпратил в редакцията на ДВ
за обнародване Наредба № 28 от 20.06.2007 г.
за дейности по асистирана репродукция.
На 15.02.2011 г. с Решение № 2264 о т
15.0 2 .2 011 г., по с т а нов ено по а д м. де ло
№ 12207/2010 г. на ВАС, са отменени т. 3.6.7
и т. 3.8.5 от раздел VI на приложение № 1 на
наредбата.
На 3.05.2011 г. с протокол-решение № 20,
т. 1, раздел „Разни“, ръководството на Министерството на здравеопазването е приело
проект на Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 28 и е разпоредено публикуване на проекта на електронната страница
на министерството за 14-дневно обсъждане.
Видно от доказателствата по делото, проектът за изменение на част от нормите е
публикуван на страницата на министерството
на 9.05.2011 г.
След обнародване на посоченото по-горе
Решение на ВАС № 2264 от 15.02.2011 г. в
ДВ, бр. 44, на 29.07.2011 г. в бр. 58 на ДВ е
обнародвано ново изменение, продиктувано
от решението на ВАС.
Съдът предвид установеното от фактическа
страна достига до следните правни изводи:
Съгласно чл. 1а от Закона за нормативните
актове нормативният административен акт
съдържа общи правила за поведение, които
се прилагат към индивидуално неопределен
кръг субекти, има нееднократно действие и се
издава или приема от компетентен държавен
орган, а съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗНА нормативни актове могат да издават само органите,
оправомощени за това от Конституцията или
от закон. Със ЗНА са определени и дефинирани отделните видове нормативни актове,
които се издават от държавните органи, като
съгласно чл. 7, ал. 2 наредбата е нормативен
акт, който се издава за прилагане на отделни
разпоредби или подразделения на нормативен
акт от по-висока степен.
Процесната наредба е издадена от компетентен орган, като тези изводи съдът прави
въз основа на представеното влязло в сила
Решение № 6815 от 8.05.2019 г., постановено
по адм. дело № 4626/2018 г. на ВАС, където
е прието, че подзаконовият акт е издаден от
министъра на здравеопазването, оправомощен
на основание чл. 130, ал. 3 от ЗЗ.
Актът е издаден в изискуемата форма,
обнародван е в ДВ, включително и извършените в него допълнения и изменения, т.е. от
формална страна е спазена изискуемата процедура по чл. 78, ал. 2 от АПК във връзка с
чл. 37, ал. 1 от ЗНА. Съгласно чл. 80 от АПК
за неуредените въпроси в раздела от кодекса
по отношение подзаконовите нормативни
актове се прилагат разпоредбите на ЗНА,
в който се съдържа регламентация относно
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процедурата по изработване на проекти на
нормативни актове.
Но макар и наредбата да е издадена от компетентен и надлежно оправомощен държавен
орган и в предвидената от закона форма, в
производството по приемането є са допуснати
съществени нарушения на административнопроизводствените правила. На първо място,
не се установява спазването на предвидения
в закона ред за изготвянето и приемането на
нормативния акт от министъра на здравеопазването. Към момента на първоначалното
приемане на наредбата този ред е бил установен в Указ № 883 от 1974 г. за прилагане на
ЗНА, като по отношение нормативни актове
от вида на оспорения по силата на чл. 20 от
указа приложение намира чл. 13 от същия.
Съгласно чл. 13 от Указ № 883 от 1974 г. при
изготвяне на проекти за наредби процедурата
обхваща: 1. изготвяне на първоначален проект; 2. обсъждане на проекта; 3. изготвяне
на втори проект, когато се наложат съществени изменения на първоначалния проект.
От цитираните по-горе текстове може да се
направи извод, че се придава изключително
значение на възможността за предварителното разгласяване и обсъждане на проекта
за нормативен акт с всички заинтересовани
лица и организации преди внасянето му за
обсъждане и приемане от компетентния орган.
От доказателствата, приложени към административната преписка във връзка с издаване
на протестираната наредба, липсват доказателства за проведено обсъждане на проекта
за подзаконовия акт. Налице е представено
становище от заинтересовано лице, но това
становище не е било обект на последващо
обсъждане. В материалите по делото освен
първоначалният вид на процесната наредба са
представени доказателства за уведомяване на
заинтересовано лице за изразяване на становища и доказателства за обнародване в ДВ на
процесната наредба. В случая не е проведено
обсъждане и не е съобразен проектът на наредбата с направени бележки и препоръки по
писмо изх. № 12-05-16 от 15.03.2007 г. преди
приемане на окончателния проект. В конкретния случай наредбата, издадена от министъра
на здравеопазването, е публикувана в нарушение разпоредбите на чл. 2а от ЗНА и чл. 20
във връзка с чл. 13 от Указ № 883 от 1974 г.,
действащи към този момент. Откриването на
производството по издаване на нов нормативен акт следва да се оповести публично чрез
средствата за масово осведомяване или по
друг подходящ начин, като оповестяването
включва и основните съображения за издаването на акта. Проследяването на действията
по внасяне и обсъждане на предложението,
по неговото съобщаване и разглеждането му
налага извод, че не са спазени изискванията
на цитираните норми за оповестяването и сред

ВЕСТНИК

БРОЙ 93

обществеността по подходящ начин. Преди
издаване на процесната наредба министърът
на здравеопазването е имал задължение да
проведе обсъждане на проекта за наредба със
заинтересованите лица и организации, за да
могат същите реално да упражнят правото
си на предложения и становища по него. По
делото не са представени доказателства за
организиране на посочената възможност за
обсъждане. Изискването за публикуване на
проекта не е формално изискване, а строго
регламентирана процедура, след която първоначалният проект може да бъде променен,
когато се наложат съществени изменения. (В
този смисъл е Решение № 7817 от 6.06.2013 г.
на ВАС по адм. д. № 9387/2012 г., III о.)
Липсата на обществено обсъждане, нормативно закрепено в чл. 2а (отм.) от ЗНА и
чл. 13 от Указ № 883 от 1974 г. за прилагане
на ЗНА, издаден на основание § 7 от ПЗР на
ЗНА, представлява съществено нарушение на
административнопроизводствените правила
по смисъла на чл. 146, т. 3 от АПК, тъй като
при обсъждането е било възможно да се направят предложения и възражения, които биха
довели до приемане на различна редакция на
оспорените текстове от наредбата, и представлява самостоятелно основание за отмяна на
процесния подзаконов акт. Липсата на извършено обсъждане на проекта за издаване
на наредбата по смисъла на чл. 13 от Указ
№ 883 от 1974 г. препятства извършването на
съдебен контрол по същество за съобразността на обжалвания акт с материалноправните
норми, залегнали в ЗЗ и ЗЛЗ.
По отношение наведените доводи от страна
на ответника, че при последващите изменения са спазени изискванията на чл. 26, ал. 2
и чл. 28, ал. 2 и 3 от ЗНА, не намират опора
в доказателствата по делото. В съответствие
с изискването на чл. 26, ал. 2 от ЗНА в относимата редакция от ДВ, бр. 46 от 2007 г.,
гласяща, че преди внасянето на проект на
нормативен акт за издаване или приемане от
компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на
съответната институция заедно с мотивите,
съответно доклада, като на заинтересованите
лица се предоставя най-малко 14-дневен срок
за предложения и становища по проекта, министърът на здравеопазването е я публикувал
на интернет страницата на министерството
на 9.05.2011 г. На страницата на министерството обаче в противоречие с изискването
на чл. 26, ал. 2 от ЗНА в посочената по-горе
относима редакция не са публикувани мотивите, налагащи предложените изменения.
От протокола на проведеното заседание, на
което са приети измененията в наредбата, е
отразено, че има доклад, но такъв не е представен по делото, както и не са представени
мотиви относно приетите изменения, както
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и нито мотивите, нито докладът са публикувани на сайта на министерството, което е
нарушение на чл. 26, ал. 2 от ЗНА. Оспорените изменения на наредбата са приети и при
допуснато нарушение на чл. 28, ал. 2 и 3 от
ЗНА в относимата редакция към приемането
на изменението от 2011 г., а именно от ДВ,
бр. 46 от 2007 г. Мотивите за изменение на
поднормативен акт са задължителен елемент
от процедурата по приемането му. Член 28,
ал. 2 от ЗНА в посочената редакция предвижда,
че „мотивите, съответно докладът, съдържат:
1. причините, които налагат приемането; 2.
целите, които се поставят; 3. финансовите и
други средства, необходими за прилагането
на новата уредба; 4. очакваните резултати
от прилагането, включително финансовите,
ако има такива; 5. анализ за съответствие с
правото на Европейския съюз“. Алинея 3 на
посочената разпоредба пък посочва, че „проект
на нормативен акт, към който не са приложени
мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2, не се обсъжда от компетентния
орган“. В настоящия случай към оспорения
проект за изменение на наредбата за дейностите по асистирана репродукция няма мотиви.
Липсата на мотиви и доклад за приемането
на измененията на наредбата съгласно чл. 28,
ал. 3 от ЗНА е пречка за тяхното приемане.
Съответно при приемането на изменененията са допуснати съществени нарушения на
административнопроизводствените правила, тъй като по този начин е препятствана
възможността на заинтересованите лица да
изразят становища и възражения, съответно
да се запознаят с мотивите за необходимостта
от въвеждането на нови изисквания към вече
утвърдения медицински стандарт за асистирана
репродукция, с което е допуснато нарушение на
чл. 77 от АПК – компетентният орган издава
нормативния административен акт, след като
обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения. Допуснатите
нарушения препятстват и съда да извърши
оценка по отношение законосъобразността
на приетите изменения, тъй като е неясно
какво е наложило същото и какво мотивира
посочените ограничения.
В допълнение към това следва да се има
предвид, че липсата именно на публикуване
на мотиви към проекта за изменения не е формално нарушение, както се твърди от страна
на ответника, тъй като именно с публикуване
на мотивите заинтересованите страни имат
възможност да изяснят позицията на административния орган, т.е. причините, които
са наложили той да извърши съответните
промени в подзаконовия акт.
Императивното изискване за мотивиране
на предложението за приемане на нормативен
акт и възможността за предварителното му
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разгласяване и обсъждане с всички заинтересовани страни е предпоставка за разглеждането и приемането на акта. Проект на
нормативен акт, към който не са приложени
мотиви, съответно доклад, по силата на ал. 3
на чл. 28 от ЗНА не следва да се обсъжда от
компетентния орган, което в случая обуславя
нарушение и на тази разпоредба от ЗНА. Не
е достатъчно само публикуване на проекта
за нормативен акт. Необходимо е публикуване и на мотивите, съответно доклада, за
да могат заинтересованите лица да се запознаят с тях и реално да упражнят правото
си на предложения и становища по проекта.
Неизлагането на мотиви в съответствие с
изискванията на чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 2
от ЗНА съставлява съществено нарушение на
административнопроизводствените правила,
което е самостоятелно основание за отмяна.
Настоящата съдебна инстанция не споделя
съдебната практика, цитирана от ответната
страна, че неспазването на разпоредбите на
чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от ЗНА не е от категорията
на съществено процесуално нарушение, тъй
като е налице съдебна практика в обратния
смисъл (Решение № 52 от 4.01.2017 г., постановено по адм. дело № 5340/2016 г., на ВАС, V о;
Решение № 463 от 11.01.2013 г., постановено
по адм. дело № 11251/2012 г., на ВАС, VII о;
Решение № 481 от 15.01.2014 г., постановено
по адм. дело № 2496/2013 г., на ВАС, IV о;
Решение № 863 от 23.01.2017 г., постановено
по адм. дело № 10312/2016 г., на 5-членен състав на ВАС; Решение № 1500 от 6.02.2017 г.,
постановено по адм. дело № 2385/2016 г., на
5-членен състав на ВАС, и др.).
Дори и да се приеме, че при последващо
изменение на части от подзаконовия акт непубликуването ведно с проекта за изменение на
мотивите или доклада към него не е съществено
нарушение, то това не санира първоначалното
нарушение в процедурата по издаване на акта,
свързано с липсата въобще на обсъждане на
проекта, касаещ публикуване на процесната
наредба. Неизпълнението на предвидената в
чл. 13 от Указ № 883 от 1974 г. процедура по
обсъждане на проекта на нормативен акт в
съответствие с чл. 77 от АПК води до допускане
на съществено нарушение на административнопроизводствените правила, тъй като, ако не
беше допуснато, то крайният резултат би
бил различен и разрешен по друг начин (в
този смисъл Решение № 7415 от 3.06.2014 г.,
постановено по адм. дело № 3133/2014 г., на
5-членен състав на ВАС).
Допуснатите нарушения при приемане на
акта са съществени поради това, че не са
изпълнени императивни правни норми, съдържащи се в нормативен акт от по-висока степен.
По отношение разпоредбата на чл. 13,
ал. 1, т. 1 от наредбата същата е била отме-
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нена с влязло в сила Решение на ВАС № 6815
от 8.05.2019 г., постановено по адм. дело
№ 4626/2018 г. на ВАС, и в тази част производството по делото следва да се прекрати
предвид нормата на чл. 159, т. 6 от АПК – наличие на влязло в сила съдебно решение по
процесното оспорване.
По отношение разпоредбата на т. 11.1.6 от
раздел VI на приложение № 1 към чл. 1, ал. 1
от наредбата, въпреки че с Решение № 1169
от 23.01.2020 г., постановено по адм. дело
№ 8873/2019 г., на 5-членен състав на ВАС, тази
разпоредба е приета за законосъобразна, то
съдът се е произнесъл за липса на допуснати
съществени административнопроизводствени
нарушения, но само касаещи последващото
изменение на нормата, а не и първоначално
приетата такава. С оглед допуснато нарушение
на чл. 20 във връзка с чл. 13 от Указ № 883
от 1974 г. при първоначалното приемане на
посочената разпоредба от протестираната
наредба разглеждането є не е недопустимо
и следва същата да бъде отменена, както
останалите текстове от подзаконовия акт
като издадени в нарушение на административнопроизводствените правила, залегнали
в нормата на чл. 77 от АПК.
При този изход на делото направеното от
представителя на ВАП искане за разноски
следва да бъде уважено като реално доказано. Ответникът следва да бъде осъден да
зап лати на Върховната а дминист рат ивна
прокуратура разноските по делото в размер
на 20 лв., представляващи платена такса за
обнародване в ДВ.
Воден от горното и на основание чл. 159,
т. 6 и чл. 193, ал. 1, предл. второ от АПК
Върховни ят а дминист рат ивен съд, седмо
отделение,
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РЕШИ:
Оставя без разглеждане протест на прокурор
при Върховната административна прокуратура
срещу отмяна на чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредба
№ 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана
репродукция, издадена от министъра на здравеопазването, и прекратява производството
по адм. дело № 7771/2019 г. по описа на ВАС,
седмо отделение, в тази му част.
О т мен я по п ро т ес т на п рок у рор п ри
ВАП Наредба № 28 от 20.06.2007 г. за дейности за асистирана репродукция, издадена
от минист ъра на здравеопазването (обн.,
ДВ, бр. 55 от 6.07.2007 г.; изм. с Решение
№ 2264 от 15.02.2011 г. на ВАС на Република
България – бр. 44 от 10.06.2011 г., в сила от
10.06.2011 г.; изм. и доп., бр. 58 от 29.07.2011 г.;
изм., бр. 43 от 8.06.2012 г.; изм. и доп., бр. 34
от 15.04.2014 г., в сила от 15.04.2014 г., бр. 25
от 24.03.2017 г., в сила от 29.04.2017 г.; изм.,
бр. 41 от 21.05.2019 г., в сила от 21.05.2019 г.),
в останалата є част.
Осъжда министъра на здравеопазването да
заплати на Върховната административна прокуратура сумата в размер на 20 (двадесет) лв.,
съставляваща съдебни разноски по делото.
Решението в прекратителната част подлежи на обжалване пред петчленен състав на
Върховния административен съд в 7-дневен
срок от съобщаването му на страните, а в
останалата си част – в 14-дневен срок.
Съдебното решение, ако не е обжалвано
в срок или касационната жалба или протест
са отхвърлени, подлежи на обнародване в
„Държавен вестник“ и влиза в сила от деня
на обнародването му.
Председател:
Георги Чолаков
8143
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 554
от 8 октомври 2020 г.
за проу чване на ск а лнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатс тва, в
п лощ „ Бр а нови ц а“, р а зпо ложен а в з ем л ището на с. Крушево, община Гърмен, област
Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ред., ДВ, бр. 98 от
2018 г.), § 88 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79
от 2020 г.) и протоколно решение по т. 10 от
протокол № 49 от заседанието на Министерския
съвет на 19 август 2020 г. разрешавам на „Атила
Строй Инвест“ – ЕООД – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията, ЕИК 202247909,
със седалище и адрес на управление: гр. Гоце
Делчев 2900, ул. Вардар № 7, ет. 1, община Гоце
Делчев, област Благоевград, да извърши за
своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Брановица“, разположена в землището на с.
Крушево, община Гърмен, област Благоевград,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,5 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
коорд и нат и на г ра н и ч н и т е т оч к и с ъгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за
проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Брановица“
Координатна система 1970 г.
№

Х (m)

Y (m)

1.

4481000,0

8543700,0

2.

4480658,0

8544283,5

3.

4480000,0

8544300,0

4.

4480000,0

8543500,0

изключена площ
5.

4480200,5

8544055,0

6.

4480525,3

8544018,3

7.

4480444,4

8543769,8

8.

4480222,8

8543695,8

9.

4480108,2

8543745,8

Координатна система БГС 2005, зона 35
№

Х (m)

Y (m)

1.

4609343

238786

2.

4608977

239355

3.

4608319

239344

4.

4608352

238545

изключена площ
5.

4608529

239108

6.

4608855

239084

7.

4608785

238833

8.

4608566

238750

9.
8119

4608450

238795

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-774
от 29 септември 2020 г.
На основание чл. 21а, ал. 2 и 3 от Закона за
прилагане на Общата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз
(ЗПООПЗПЕС) и чл. 44 от Наредба № 5 от
2019 г. за подготовка и представяне на искания
до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски
означения и традиционно специфичен характер,
за конт рол за съответствие с прод у ктовата
спецификация и за водене на регистри на про-
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изводителите и контролиращите лица, доклад
от доц. д-р Янко Иванов – заместник-министър
на земеделието, храните и горите, с рег. индекс
№ 93-5026/29.09.2020 г., и във връзка с подадено
от „Био Сертификейшън“ – ЕООД, заявление
с рег. индекс № АО-941/10.07.2020 г. с искане
за временно разрешение за осъществяване на
контрол за съответствие на земеделски продукти и храни с географски означения и храни
с традиционно специфичен характер със спецификацията на продукта или храната, както
и писма с рег. индекси № АО-941/3.08.2020 г.
и АО-941/26.08.2020 г. с приложен доклад на
Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитаци я“, удостоверяващ, че е открита
процеду ра по преакредитация на „Био Сертификейшън“ – ЕООД, с рег. № 34/14 ОСП/
ПА/22.04.2020 г., нареждам:
Разрешавам временно на „Био Сертификейшън“ – ЕООД, EИК 203598067, със седалище и
адрес на управление: Пловдив, ул. Сливница
№ 6а, ет. 3, офис № 1, да упражнява дейност
като контролиращо лице по смисъла на чл. 37
от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 12 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските
продукти и храни в съответствие с чл. 18, ал. 1
на ЗПООПЗПЕС, за осъществяване на контрол
за съответствие със спецификацията на Защитено географско указание (ЗГУ) „Горнооряховски
суджук“, ЗГУ „Българско розово масло“, Защитено наименование за произход „Странджански
манов мед“/„Манов мед от Странджа“, Храна
с традиционно специфичен характер (ХТСХ)
„Филе Елена“, ХТСХ „Роле Трапезица“, ХТСХ
„Луканка Панагюрска“, ХТСХ „Кайсерован врат
Тракия“ и ХТСХ „Пастърма говежда“.
Настоящото разрешение се издава за срок
от изтичането на действащото разрешение до
приключване на процедурата по преакредитация,
но не по-дълъг от 6 месеца.
Заповедта да се съобщи на заявителя и на
заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Заповед та да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Настоящата заповед да се доведе до знанието
на съответните лица за сведение и изпълнение.
Министър:
Д. Танева
8149

ОБЩИНА БРЕГОВО
ЗАПОВЕД № 169
от 14 септември 2020 г.
На основание чл. 44, а л. 2 във връзка с
чл. 313, ал. 5, т. 3, чл. 314, ал. 4, чл. 320, ал. 1 и
чл. 322 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 10, ал. 1 и 3 от Наредба
№ 9 от 2016 г. за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование,
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след Решение № 59, взето с протокол № 08 от
28.08.2020 г. на ОбС – Брегово, поради преустановен образователно-възпитателен процес и
липса на деца закривам Детска градина „Валентина Терешкова“ – с. Гъмзово, община Брегово,
област Видин, считано от 28.10.2020 г.
1. Недвижимото имущество на закритата
детска градина е публична общинска собственост. С опазването на недвижимото имущество
се задължава кмета на кметство Гъмзово.
2. Движимото имущество да се разпредели
по целесъобразност.
3. Задължителната документация на Детска
градина „Валентина Терешкова“ – с. Гъмзово,
община Брегово, област Видин, да се предаде
от директора и съхранява в ДГ „Детелина“.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритата детска градина да се съхраняват до изтичане на определените им срокове
в приемащата детска градина.
4. Децата от закритата детска градина да се
пренасочат към ДГ „Детелина“ – гр. Брегово, докъдето има ежедневен специализиран транспорт.
Трудово-правните отношения на персонала от
закритата детска градина да се уредят съгласно
Кодекса на труда.
Кмет:
И. Бърсанов
8139

ОБЩИНА ЕЛХОВО
РЕШЕНИЕ № 106/10/8
от 24 септември 2020 г.
На основание чл. 127, ал. 6 във връзка с
чл. 134, ал. 1 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – Елхово, одобрява проект за изменение
на ОУП (общ устройствен план) в обхват кв. 10
по ПРЗ на гр. Елхово (поземлен имот с идентификатор 27382.500.37 по КК на гр. Елхово).
Отреждането на имота се променя от терен за
производствени дейности в терен за жилищно
строителство.
Председател:
Н. Тончев
8085

ОБЩИНА К АЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 255
от 24 септември 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от
ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
(приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.) Общинският съвет – Казанлък, реши:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор
35167.505.363 с площ 173 кв. м по КККР на гр.
К азан л ък, община К азан л ък, област Стара
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Загора, адрес: Казанлък, п.к. 6100, ул. Петьо
Ганин; ТПТ: урбанизирана; НТП: ниско застрояване (до 10 м). По ПУП, одобрен с решения
№ 684 от 30.07.2013 г. и № 777 от 30.10.2013 г. на
ОбС – Казанлък, представлява УПИ І-17 – „За
ОДО“, в кв. 385 на гр. Казанлък. Търгът да се
проведе при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 7981 лв. без ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
4. Получаване на тръжна документация – от
гише № 6 в ЦИУ на Община Казанлък срещу
квитанция за платена цена за тръжна документация в размер 180 лв. (без дължимия ДДС) в
брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък
или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на
плащане: 44 70 00, в „Общинска банка“ – АД,
Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за
подаване на предложения за участие. Валидни
са такси от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел на Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или
кандидатът се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват дек лараци я по
чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК,
и за документите и сведенията, представляващи
служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през
всички работни дни в срока за подаване на
предложения за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 11 ч. в Ритуалната зала на Община
Казанлък. При липса на кандидати – на 35-ия
ден при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
8140
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РЕШЕНИЕ № 256
от 24 септември 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от
ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
(приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.) Общинският съвет – Казанлък, реши:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на ПИ с идентификатор 35167.501.537
с площ 259 кв. м по КККР на гр. Казанлък,
община Казанлък, област Стара Загора, адрес:
Казанлък, п.к. 6100; ТПТ: урбанизирана, НТП:
за друг обществен обект, комплекс. По ПУП,
одобрен с Заповед № 841 от 23.04.2014 г. на кмета
на община Казанлък, представлява УПИ IV-39 –
„За ОДО“, в кв. 284 на гр. Казанлък.
Търгът да се проведе при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 17 322 лв. без ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
4. Получаване на тръжна документация – от
гише № 6 в ЦИУ на Община Казанлък срещу
квитанция за платена цена за тръжна документация в размер 180 лв. (без дължимия ДДС) в
брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък
или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на
плащане: 44 70 00, в „Общинска банка“ – АД,
Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за
подаване на предложения за участие. Валидни
са такси от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел на Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или
кандидатът се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват дек ларация по
чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК,
и за документите и сведенията, представляващи
служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
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датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през
всички работни дни в срока за подаване на
предложения за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. в Ритуалната зала на Община
Казанлък. При липса на кандидати – на 35-ия
ден при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
8141
РЕШЕНИЕ № 257
от 24 септември 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от
ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
(приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.) Общинският съвет – Казанлък, реши:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор
35167.502.3973 с площ 322 кв. м по КККР на
гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара
Загора, адрес:  Казанлък, п.к. 6100; ТПТ: урбанизирана; НТП: ниско застрояване (до 10 м). По
ПУП, одобрен със Заповед № 379 от 4.05.2007 г.
на кмета на община Казанлък, представлява
УПИ XI-3973 – „За ОДО и подземни гаражи“,
в кв. 48 на гр. Казанлък.
Търгът да се проведе при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 51 520 лв. без ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
4. Получаване на тръжна документация – от
гише № 6 в ЦИУ на Община Казанлък срещу
квитанция за платена цена за тръжна документация в размер 180 лв. (без дължимия ДДС) в
брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък
или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на
плащане: 44 70 00, в „Общинска банка“ – АД,
Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за
подаване на предложения за участие. Валидни
са такси от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел на Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието;
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б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или
кандидатът се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват дек ларация по
чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК,
и за документите и сведенията, представляващи
служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през
всички работни дни в срока за подаване на
предложения за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в Ритуалната зала на Община
Казанлък. При липса на кандидати – на 35-ия
ден при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
8142

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД № З-1502
от 30 септември 2020 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 1, чл. 319,
ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 1,
т. 1 и чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за
институциите в системата на предучилищното
и училищното образование във връзка с Решение № 138 от 25 юни 2020 г. от протокол № 11
от 25.06.2020 г. от заседание на Общинския
съвет – гр. Ловеч, нареждам:
1. Да се извърши преобразуване на ДГ „Детелина“ и ДГ „Радост“ считано от 1.01.2021 г.,
като преобразуването стане чрез вливане на ДГ
„Детелина“ в ДГ „Радост“ с адрес: гр. Ловеч,
ж.к. Младост № 1, и самостоятелни изнесени
групи от ДГ „Радост“ на адрес: гр. Ловеч, ул.
Съйко Съев № 60.
2. Да се извърши подбор за директор на
преобразуваната детска градина въз основа на
утвърдени правила.
3. Определям наименование и адрес на управление на преобразуваната детска градина:
3.1. Наименование: Детска градина „Радост“.
3.2. Адрес: гр. Ловеч, ж.к. Младост № 1, с код
по Админ 1101304, БУЛСТАТ/ЕУК 000280584,
с целодневна организация на предучилищното
образование и финансиращ орган Община Ловеч.
3.3. Други адреси, на които се провеж да
обучение, изнесени групи: гр. Ловеч, ул. Съйко
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Съев № 60, с целодневна организация на предучилищното образование.
4. Задължителната документация на ДГ „Детелина“ да се приеме и съхранява в ДГ „Радост“,
ж.к. Младост № 1, гр. Ловеч.
5. Трудовите правоотношения с персонала
на преобразуваната детска градина да бъдат
уредени в условията на чл. 123 от КТ.
6. Да се извърши инвентаризация на наличната материално-техническа база на преобразуваните детски градини от комисия, като се
изготвят и необходимите приемно-предавателни
протоколи между тях.
7. Определям за правоприемник на движимото и недвижимото имущество, активите и
пасивите на преобразуваните детски градини
ДГ „Радост“, ж.к. Младост № 1, гр. Ловеч.
Копие от настоящата заповед да се връчи на
директорите на детските градини за сведение
и изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Венцислав Маринов Христов – заместник-кмет на община Ловеч.
Кмет:
К. Маринова
8110

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 274
от 24 септември 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6,
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от
ЗПСК Общинският съвет – Свищов, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
през 2020 г. в Община Свищов следния обект:
С а м о с т о я т е л е н о б е к т с и д е н т ифи к ат о р
65766.702.4600.1.15, с площ 85,43 кв. м, предназначение на самостоятелния обект: за търговска
дейност, брой нива на обекта: 1, намиращ се
на етаж 0, ниво: 1, прилежащи части: 7,42 %
ид. ч. от общите части на сградата и правото
на строеж на сградата, с адрес на имота: ул.
Цар Освободител № 106, вх. Б, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землището
на гр. Свищов, одобрени със Заповед № РД-1810 от 12.02.2009 г. на изпълнителния директор
на АГКК, последното изменение, засягащо самостоятелния обект, е от 27.08.2020 г., актуван
с акт за частна общинска собственост № 8977
от 1.09.2020 г. и акт № 8981 от 16.09.2020 г. за
поправка на акт за частна общинска собственост
№ 8977 от 1.09.2020 г.
2. Открива процедурата по приватизация
на обекта по т. 1 и определя като метод за извършването є публичен търг с явно наддаване.
3. Упълномощава Постоянната комисия по
приватизация и следприватизационен контрол
да подготви приватизационната сделка за обекта
в съответствие с установения от закона ред.
Председател:
К. Кирилов
8118
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ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
РЕШЕНИЕ № 212
от 30 септември 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 127, ал. 6 във
връзка с чл. 105, т. 1 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ), представеното от кмета
на общината в общинския съвет с вх. № 07-01189/11.09.2020 г. предложение относно одобряване
на общ устройствен план на община Червен
бряг, предложения от всички постоянни комисии
от заседания, проведени на 23 и 24.09.2020 г.,
Общинският съвет – гр. Червен бряг, одобрява
общ устройствен план (ОУП) на община Червен бряг – окончателен проект, със следните
допълнения:
1. Поземлен имот 80501.229.8 по КККР на
землището на гр. Червен бряг да се предвиди
за разширяване на Гробищен парк.
2. Поземлен имот 37863.195.13 по КККР на
землището на гр. Койнаре да се предвиди за
ПСОВ на града.
Председател:
П. Костов
8170
68. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС84 от 22.10.2020 г. за строеж: „Възстановяване
на проектните параметри в гара Ястребово
от км 21+301 до км 22+726 по IX жп линия“,
с местонахож дение в зоната на отчуж дение
(сервитута) на железопътната инфраструктура в
района на гара Ястребово по 9-а главна жп линия
„Русе – Каспичан“ на територията на община
Русе, област Русе. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 30-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8213
1. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Ирена Асенова Иванова, собственик на имот с № 03263.81.47, намиращ се в
землището на с. Бела, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8178
2. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Лидия Борисова Гилова, собственик
на имот с № 24579.23.1, намиращ се в землището на с. Дълго поле, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8179
3. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Марлена Дончова Иванова, собственик на имот с № 47648.25.42, намиращ се в
землището на с. Медовница, община Димово,
област Видин, за постановяването на Решение
№ 540 на Министерския съвет от 31.07.2020 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8180
4. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Димитър Любомиров Иванов, собственик на имот с № 47648.25.42, намиращ се в
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землището на с. Медовница, община Димово,
област Видин, за постановяването на Решение
№ 540 на Министерския съвет от 31.07.2020 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8181
5. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Владимир Любомиров Иванов,
собственик на имот с № 47648.25.42, намиращ
се в землището с. Медовница, община Димово,
област Видин, за постановяването на Решение
№ 540 на Министерския съвет от 31.07.2020 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8182
6. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Иванка Димитрова Иванова, собственик на имот с № 47648.25.42, намиращ се в
землището на с. Медовница, община Димово,
област Видин, за постановяването на Решение
№ 540 на Министерския съвет от 31.07.2020 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8183
7. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
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до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Стоян Борисов Костов, собственик
на имот с № 14489.12.3, намиращ се в землището на с. Орешец, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8184
8. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Цона Пешева Илиева, собственик на имот с № 03263.68.36, намиращ се в
землището на с. Бела, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8185
9. – А г енци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Ивайло Петров Димитров, собственик на имот с № 03263.68.36, намиращ се в
землището на с. Бела, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8186
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
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участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Илия Димитров Илиев, собственик на имот с № 03263.68.36, намиращ се в
землището на с. Бела, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8187
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Петра Иванова Спасова, собственик на имот с № 03263.68.36, намиращ се в
землището на с. Бела, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8188
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Венета Огнянова Йекел, собственик на имот с № 03263.68.36, намиращ се в
землището на с. Бела, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8189
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13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Валя Огнянова Шивек, собственик на имот с № 03263.68.36, намиращ се в
землището на с. Бела, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8190
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Румен Иванов Стоянов, собственик на имот с № 03263.68.36, намиращ се в
землището на с. Бела, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8191
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Албена Петрова Цветкова, собственик на имот с № 03263.81.45, намиращ се в
землището на с. Бела, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8192
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Наташа Рангелова Николова, собственик на имот с № 03263.81.45, намиращ се в
землището на с. Бела, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8193
17. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Цвета Генова Стоянова, собственик на имот с № 03263.81.47, намиращ се в
землището на с. Бела, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8194
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Галина Иванова Петрова, собственик на имот с № 03263.81.47, намиращ се в
землището на с. Бела, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540

БРОЙ 93

ДЪРЖАВЕН

на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8195
19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Пена Петрова Тодорова, собственик на имот с № 03263.81.47, намиращ се в
землището на с. Бела, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8196
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Камелия Кръстева Генова, собственик на имот с № 03263.81.47, намиращ се в
землището на с. Бела, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8197
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
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съобщава на Стефчо Кръстев Генов, собственик на имот с № 03263.81.47, намиращ се в
землището на с. Бела, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8198
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Евгений Петров Коцев, собственик на имот с № 03263.81.47, намиращ се в
землището на с. Бела, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8199
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Валери Петров Коцев, собственик на
имот с № 03263.81.47, намиращ се в землището
на с. Бела, община Димово, област Видин, за
постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8200
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
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I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Стефка Иванова Крумова, собственик на имот с № 03263.81.47, намиращ се в
землището на с. Бела, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8201
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Мария Коцева Семкова, собственик на имот с № 03263.81.47, намиращ се в
землището на с. Бела, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8202
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Генко Коцев Коцев, собственик на
имот с № 03263.81.47, намиращ се в землището
на с. Бела, община Димово, област Видин, за
постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8203
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
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участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин,  на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Димитрина Коцева Тодорова-Онаджак,
собственик на имот с № 03263.81.47, намиращ се
в землището на с. Бела, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8204
28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Красимир Пламенов Петров, собственик на имот с № 03263.81.47, намиращ се в
землището на с. Бела, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8205
29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Веселин Тодоров Тодоров, собственик на имот с № 03263.81.47, намиращ се в
землището на с. Бела, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8206
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30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километра ж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на наследниците на Веска Стоянова
Влахова, собственик на имот с № 66843.13.1,
намиращ се в землището на с. Скомля, община Димово, област Видин, за постановяването
на Решение № 540 на Министерския съвет от
31.07.2020 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8207
14. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурси за главен асистент за Инженерно-педагогическия факултет в гр. Сливен
по професионално направление 1.2. Педагогика, специалност „Теория на възпитанието
и дидактика“ – един, за нуждите на катедра
„Педагогика и мениджмънт“, и по професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалност „Материалознание и технология
на машиностроителните материали“ – един, за
нуждите на катедра „Механика, машиностроене
и топлотехника“, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“,
тел. 044 667 323.
8146
12. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
обявява конкурси за заемане на академична
длъжност главен асистент в област на висшето
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.9. Туризъм:
научна специалност „Икономика и управление
на туризма (Ресторантьорство, Маркетинг в туризма и свободното време)“ – един, за нуждите
на катедра „Туризъм“ към Колежа по туризъм;
научна специалност „Икономика и управление
на туризма (Пътнически агенции и транспорт
в туризма, Въведение в туризма)“ – един, за
нуждите на катедра „Туризъм“ към Колежа по
туризъм, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
отдел „НИДД“, стая № 503, тел. 052/830-813.
8137
580. – Висшето училище по телекомуникации
и пощи – 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. със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“:
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Списък на специалностите, броя места по професионални направления и форма на обучение,
по които се обявява конкурс за докторанти във
Висшето училище по телекомуникации и пощи
за учебната 2020 – 2021 г.
№ Ши- Профе- Докторска
Форма на
фър сионално програма
обучение
направлередов- задочние
на
на
1.

5.3. К о м у н и кационна
и компютърна техника

Те ор е т и чни основи
на комуникационната техника

3

3

2.

3.7. А д м и н и страция и
управление

Организаци я и у правление в
т е леком уникациите
и пощите

2

2

5

5

Общо

За справки: София, ул. Академик Стефан
Младенов № 1, Висше училище по телекомуникации и пощи, стая № 202, тел. (02) 86 21 034.
8128
311. – Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски“ при
БАН – София, обявява конкурс за главен асистент – един за Направление „Оптични материали“ по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични,
магнитни и оптични свойства на кондензираната
материя“, със срок 2 месеца от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“. Справки и
подаване на документи – София 1113, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 109, тел. 02/9793501.
8111
571. – Националният институт по геофизика,
геодезия и география – БАН, София, обявява
следните конкурси за академични длъжности:
професор по професионално направление 4.4.
Науки за Земята, научна специалност „Икономическа и социална география“, за нуждите на
департамент География – един; главен асистент
по професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия, научна специалност
„Механика на деформируемото твърдо тяло“,
за н у ж дите на департамент Сеизмологи я и
сеизми чно ин женерст во – един, вси чк и със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в канцеларията на института – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3,
тел. 02/979 3322.
8138
3. – Община Белослав на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) във връзка с промяна предназначението на ПИ 03719.202.41 и ПИ 03719.203.8, м.
Манастира, по КККР на гр. Белослав, община
Белослав, област Варна, за обект: Изграждане
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на път от ПИ с идентификатор 03719.203.35 до
ПИ с идентификатор 03719.202.46 за транспортна
връзка за ПИ 03719.202.46, местност Манастира,
по КККР на гр. Белослав, община Белослав,
област Варна, обхващащ поземлени имоти с
идентификатори № 03719.203.8 по КККР на гр.
Белослав, община Белослав, област Варна, начин
на трайно ползване – полски път, с приблизителна дължина 113 л. м, и ПИ с идентификатор
№ 03719.202.41 по КККР на гр. Белослав, община Белослав – полски път, с приблизителна
дължина 700 л. м. Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка
в информационния център на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8121
2. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че e изработен предварителен проект на подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
за кв. 45, 47 и 48 по плана на СО „Ментеше“,
район „Владислав Варненчик“, гр. Варна. Проектът е изложен в техническата служба на район
„Владислав Варненчик“ при Община Варна. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Варна чрез район „Владислав Варненчик“.
8131
19. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 от ЗУТ съобщава, че е преработен проект на подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-59,
III-36, IV-38, V-39, VI-40, VII-42, VIII-34, IX-33,
X-31, XI-30, 32, 41, 17, XII-14, XIV-13, XV-12, XVI9, XVII-35, XVIII-8, XIX-7, XX-6, XXI-5, XXII – „за
ТрП“, XXIII – „за ТрП“ в кв. 1; УПИ I-48, II-49,
III-11, IV-15, V-16, VI-10, VII-28, VIII – „общ. обсл.
и ТрП“ в кв. 2; УПИ I-18, II-21, III-22, IV-23,
V-24, VI-25, VII-26, VIII-27, IX – „за ТрП“ в кв.
3, и улици от о.т. 1 до  о.т. 19, м. Малък пясък,
землище Владиславово, гр. Варна. Проектът е
изложен в район „Владислав Варненчик“ при
Община Варна. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересу ваните лица
могат да п регледат израбо тени я п лан и да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Община Варна чрез
район „Владислав Варненчик“.
8130
12. – Областният у правител на област с
административен център Кърджали обявява на
заинтересованите лица, че на основание чл. 154,
ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5 и чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) е
издадена Заповед № РД-09-212 от 20.10.2020 г.,
с която се допуска допълване на Разрешение
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за строеж № РД-11-358 от 5.03.2020 г., издадено
от областния управител на област Кърджали
на възложителите: Община Момчилград, ЕИК
000235984, и Община Джебел, ЕИК 000235831, за
строеж: „Изграждане на пътна връзка на с. Птичар с път I-5 Кърджали – Подкова – кръстовище
на км 364+500 по път I-5, община Момчилград,
намиращ се в землище с. Птичар, община Момчилград, и землище с. Рогозари, община Джебел,
област Кърджали“. На основание чл. 60, ал. 1
от АПК за заповедта е допуснато предварително изпълнение, което подлежи на обжалване
пред Административния съд – Кърджали, чрез
областния управител на област Кърджали в
3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
заповедта подлежи на обжалване чрез областния
управител на област Кърджали пред Административния съд – Кърджали, в 30-дневен срок
от обнародването на обявлението за издаването
є в „Държавен вестник“.
8127
3. – Община Приморско, дирекция УТАС, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 от
ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план
за обект „Изграждане на нов канализационен
тласкател до ПСОВ „Китен“ и реконструкция
на КПС в ПСОВ „Лозенец“. Проектът е приет с
решение по т. 3 от протокол № 3 от 1.10.2020 г.
на Областния експертен съвет по устройство на
територията (ОЕСУТ) при област Бургас. Проектът се съхранява в дирекция УТАС и може
да бъде предоставен за разглеждане от заинтересованите по всяко време на работния ден. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
недоволните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
8150
4. – Община Приморско, дирекция УТАС,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен
план за „Деривация Ясна поляна“ в участъците, ситуирани между: 1. „От напорен водоем
(НВ) с обем 4000 куб. м (ПИ с идентификатор
87655.57.64 по КК на с. Ясна поляна, община
Приморско) до главна разпределителна шахта
(ГРШ1) в ПИ с идентификатор 58356.73.113 по
КК на гр. Приморско“; 2. „От ГРШ1 в ПИ с
идентификатор 58356.73.113 по КК на гр. Приморско до разпределителна шахта 4 (РШ4) в
ПИ 67800.16.177 по КК на гр. Созопол“; 3. „От
РШ4, землище на гр. Созопол, до отклонение за
„НВ – Черноморец“ в ПИ 81178.36.345 по КК на
гр. Черноморец“; 4. „От ГРШ1 до т. 1 в местност
Златен извор в ПИ с идентификатор 48619.19.971
по КК на гр. Царево“; 5. „Външен захранващ
водопровод от ГРШ1 до „НВ – гр. Приморско“
в ПИ с идентификатор 58356.72.2 по КК на гр.
Приморско, община Приморско“; 6. „Външен
захранващ водопровод от РШ4 до „НВ – Каваците“ в ПИ с идентификатор 67800.40.119 по КК
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на гр. Созопол“. Проектът е приет с решение по
т. 2 от протокол № 3 от 1.10.2020 г. на Областния
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) при област Бургас. Проектът се съхранява в дирекция „У ТАС“ и може да бъде
предоставен за разглеждане от заинтересованите
по всяко време на работния ден. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ недоволните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта.
8151
49. – Община с. Крушари, област Добрич, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 11/117 от 24.09.2020 г. на Общинския съвет – с. Крушари, е одобрен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация (ПУП – ПР) на УПИ ІХ-561 и
УПИ Х-561 в кв. 32, УПИ VІІ-543 в кв. 33, УПИ
ХХХVІІ-569 в кв. 60 и улична регулация между
о.т. 67 и о.т. 68 по плана на с. Крушари, община
Крушари. Решението подлежи на обжалване по
реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – с. Крушари, област Добрич,
пред Административния съд – Добрич.
8120

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 декември
2020 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 2.12.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2286/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2626/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Райфайзенбанк България“ – ЕАД,
София, бул. Н. Вапцаров 55, ЕКСПО 2000, срещу
Пламен Николов Пешев, София, ж.к. Сердика,
бл. 16-А, вх. В, ет. 7, ап. 58; Радослава Костадинова Пешева, София, ж.к. Сердика, бл. 16-А,
вх. В, ет. 7, ап. 58.
Второ търговско отделение, 2492/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
618/2018 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от „Пирдопинвест“ – ЕООД, с управител Йордан Димитров Биков чрез адвокат
Чавдар Пенчев, София, ул. Университетска 15,
ет. 1, офис 1, срещу Дирекция „Управление на
собствеността и социални дейности – МВР“,
София, ул. Княз Борис І № 124.
НА 3.12.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4069/2019,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2251/2019 по описа на А пелативен съд
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София, подадена от „Кестрел Алтернатив Енерд ж и“ – ЕООД, чрез адвокат Мари я Куздова
Христова, София, бул. Александър Стамблийски
51, ет. 8, срещу държавата, представлявана от
министъра на финансите, София, ул. Георги С.
Раковски 102; Народно събрание на Република България чрез процесуален представител
Миглена Тодорова Григорова, София, пл. Княз
Алескандър І № 1.
НА 3.12.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1021/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
120/2018 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, Велико Търново, пл.
Център 2, сграда на областен управител, ет. 2,
стая 211А, срещу Светлин Йорданов Стефанов
чрез адвокат Йордан Йорданов, Велико Търново,
ул. Цанко Церковски 37, ет. 6, офис 18; Мая Христова Иванова-Стефанова чрез адвокат Йордан
Йорданов, Велико Търново, ул. Цанко Церковски
37, ет. 6, офис 18; „Ники Мес – 2008“ – ЕООД,
с управител Светлин Йорданов Стефанов чрез
адвокат Йордан Йорданов, Велико Търново, ул.
Цанко Церковски 37, ет. 6, офис 18; Йордан Стефанов Иванов чрез адвокат Йордан Йорданов,
Велико Търново, ул. Цанко Церковски 37, ет. 6,
офис 18; Йорданка Симеонова Иванова чрез
адвокат Йордан Йорданов, Велико Търново, ул.
Цанко Церковски 37, ет. 6, офис 18, и страна
Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 1204/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
506/2019 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Електроразпределение Север“ – АД,
чрез адвокат Лила Мачева, Варна, бул. МарияЛуиза 21, ет. 2, срещу Даниел Щилянов Котов
чрез неговите родители и законни представители
Щилян Димитров Котов и Елка Цветанова Иванова-Котова чрез адвокат Петър Митев, Варна,
ул. Братя Шкорпил 26А, ет. 4, офис 16 – 17.
НА 7.12.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2563/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
197/2019 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Градски транспорт“ – ЕАД, Варна,
ул. Тролейна 48, срещу „Енерджи Ефект“ – ЕАД,
чрез адвокат Борислав Петков, София, бул.
Христо Ботев 57, ет. 3; „Супервайзер“ – ЕООД,
чрез адвокат Лъчезар Бажлеков, Варна, ул. Людвиг Заменхоф 12, ет. 2, офис 2, и трета страна
Община Варна, Варна, бул. Осми приморски
полк (Благоев) 43.
НА 7.12.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 985/2020,
по касационна жалба срещу решението по гр.
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дело 396/2018 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Вяра Асенова Алексиева чрез
адвокат Тодор Касабов, Варна, ул. Ивайло 1-Б,
срещ у Многоп рофи лна болница за ак т ивно
лечение „Св. Анна – Варна“ – АД, Варна, бул.
Цар Освободител 100, и трета страна Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ – АД,
София, ул. Стефан Караджа 2.
Четвърто гражданско отделение, 1172/2020,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 857/2019 по описа на Софийски окръжен
съд, подадена от Христо Минчев Николов чрез
адвокат Георги Донков, Ботевград, пл. Саранск
5г, срещу „Булгартрансгаз“ – ЕАД, София, бул.
Панчо Владигеров 66.
НА 7.12.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2411/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4807/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Виктори Шипинг“ – ООД (в несъстоятелност), със синдик Габриела Павлова Сулай
чрез адвокат Константина Николова, Варна, ул.
Иван Вазов 28; ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс
Груп“ чрез адвокат Вероника Канелова, София,
ул. Алабин 48; „Корпоративна търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), със синдици Ангел
Николов Донов и Кристи Христова Маринова,
София, ул. Граф Игнатиев 10.
Първо търговско отделение, 2751/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
385/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Гюлназ Ешрефова Дикмешефкедова
чрез адвокат Мирослава Кръстева, Варна, бул.
Владислав Варненчик 128, офис 1; Адриан Иванов Маринов чрез адвокат Мирослава Кръстева,
Варна, бул. Владислав Варненчик 128, офис 1,
срещу „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат
Светлана Цветкова, София, бул. Патриарх Евтимий 82; „Бългериън ритейл сървисиз“ – АД,
чрез адвокат Светлана Цветкова, София, бул.
Патриарх Евтимий 82.
Първо търговско отделение, 850/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
540/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Браверс“ – ЕООД (в несъстоятелност), чрез особен представител Марин Ножаров,
Пловдив, бул. Руски 86, срещу „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, София, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000; Радослав Иванов Тонев в
качеството му на синдик на „Браверс“ – ЕООД
(в несъстоятелност), София, ул. Лавеле 38, ет. 1,
ап. 4.
НА 7.12.2020 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4293/2019,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 385/2019 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Марияна Иванова Тодорова чрез
адвокат Атанас Георгиев, Хасково, ул. Хан Кубрат
8, ет. 3, офис 11, срещу „Би Ей Пи Еф“ – ЕООД,
чрез адвокат Васко Кьосев, Харманли, ул. Велико Търново 18.
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Четвърто гражданско отделение, 1033/2020,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 433/2019 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от Ростислав Георгиев Стефанов чрез
адвокат Смиляна Велинова, Русе, ул. Любен
Каравелов 2, срещу Магдалена Георгиева Костадинова чрез адвокат Людмил Павлов, Русе,
ул. Княжевска 23 Б, партер, и страна Дирекция
„Социално подпомагане“ – гр. Бяла, пл. Екзарх
Йосиф 3, Бяла.
НА 8.12.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 619/2020, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 2/2018 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Андон Димчев Дишлиев чрез адвокат Таня Дишлиева, София, ул. Московска
21; Димитър Тодоров Георгиев чрез адвокат
Таня Дишлиева, София, ул. Московска 21; Таня
Андонова Дишлиева, София, ул. Московска 21;
Катерина А ндонова Дишлиева чрез адвокат
Владимир Попов, София, ул. Алабин 33, ет. 1,
кантора 130; Капка Василева Дишлиева чрез
адвокат Румен Котов, София, ул. Московска
21, срещу Иван Ангелов Николов чрез адвокат
Маргарита Монева, Смолян, бул. България 51;
Александър Йорданов Николов чрез адвокат
Маргарита Монева, Смолян, бул. България 51;
Иван Йорданов Николов чрез адвокат Маргарита Монева, Смолян, бул. България 51; Стефан Борисов Бораджиев чрез адвокат Нелия
Маринова, Смолян, ул. Арх. Петър Петров 1;
Стефан Стратев Апостолов чрез адвокат Нелия
Маринова, Смолян, ул. Арх. Петър Петров 1;
А лександър Колев Борад ж иев чрез адвокат
Маргарита Монева, Смолян, бул. България 51;
Христо Колев Бораджиев чрез адвокат Маргарита
Монева, Смолян, бул. България 51; Йордан Ангелов Николов чрез адвокат Маргарита Монева,
Смолян, бул. България 51; Гинка Александрова
Бораджиева чрез адвокат Маргарита Монева,
Смолян, бул. България 51.
Първо гражданско отделение, 823/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
494/2019 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Стоянка Петкова Костадинова чрез адвокат
Венелин Ангелов, Троян, ул. Ангел Кънчев 4,
срещу „Обединена българска банка“ – АД, чрез
адвокат Красимир Янев, Плевен, пл. Карол І
№ 5, офис 3; Станислав Марков Стойчев чрез
адвокат Пенка Карабова, Ловеч, бул. България
1, ет. 2; Радослав Стойков Шарков, с. Орешак,
ул. Четвърта 17.
Първо гражданско отделение, 1238/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
433/2018 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Константин Георгиев Колев чрез
адвокат Никола Георгиев, Пловдив, бул. Шести
септември 173, ет. 4; Йордан Георгиев Колев чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2; Бистра Петрова Върбанова чрез
адвокат Никола Георгиев, Пловдив, бул. Шести
септември 173, ет. 4; Ева Стефанова Саблева
чрез адвокат Никола Георгиев, Пловдив, бул.
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Шести септември 173, ет. 4; Добринка Дичева
Илчевска-Колевска чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2; Георги
Йорданов Колев чрез адвокат Стоян Германов,
Карлово, ул. Димитър Събев 1, кантора 1, срещу
Ростислава Йорданова Колева-Симеонова чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 780/2020, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 533/2019 по описа на Окръжен съд Ловеч,
подадена от Бойко Минков Маринчевски чрез
адвокат Стефан Младенов, Плевен, ул. Катя
Попова 2, офис 19, срещу Цветилия Иванова
Стоилкова чрез адвокат Милчо Занев, София,
ул. Преспа 2, ет. 2.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2602/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
43/2019 по описа на А пелативен съд Варна,
подадена от Олга Руменова Сакеларова-Христова чрез адвокат Галина Бонева, Шумен, пл.
Освобождение 12, ет. 3; Мартин Руменов Сакеларов чрез адвокат Галина Бонева, Шумен, пл.
Освобождение 12, ет. 3, срещу „Тандем – Шумен“ – ЕООД, чрез адвокат Генчо Ганчев Гатев,
Шумен, ул. Съединение 113.
Второ т ърговско отде ление, 12/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
72/2019 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Интер престиж“ – ЕООД, чрез
адвокат Светослав Иванов Мандиков, София,
бул. Патриарх Евтимий 31, ет. 1; „Туристическа
компания – 2000“ – ЕООД, чрез адвокат Светослав Иванов Мандиков, София, бул. Патриарх
Евтимий 31, ет. 1; Симона Младенова Мартинова чрез адвокат Светослав Иванов Мандиков,
София, бул. Патриарх Евтимий 31, ет. 1, срещу
Диана Йорданова Монева чрез адвокат Борислав
Ганчев, София, ул. Денкоглу 15А, ет. 3, ап. 5.
Второ търговско отделение, 15/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело
117/2019 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Национална агенция за приходите, София, ул. Георги Сава Раковски 47, срещу
Илия Тодоров Балабанов – синдик на „Полимери“ – АД (в несъстоятелност), Габрово, ул.
Брянска 44, ет. 2, офис 3; „Полимери“ – АД (в
несъстоятелност), Девня, Промишлена зона.
НА 8.12.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 112/2020,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 630/2019 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Основно училище „Васил
Друмев“ чрез адвокат Милко Пенчев, Добрич,
бул. Двадесет и пети септември 52, ет. 2, офис
9, срещу Стоян Христов Стоянов чрез адвокат
Марине Галева, Добрич, ул. Д-р К. Стоилов 5,
ет. 1, офис 8.
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НА 8.12.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2009/2018, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 5850/2017 по описа на А пелативен съд
София, подадена от „В & ВГД Оранжерии Петрич“ – ООД, чрез синдика Дияна Благоева
Атанасова, Благоевград, ул. Тодор Александров
26, вх. Б, ет. 1, ап. 2, срещу Ангел Николов Донов и Кристи Христова Маринова в качеството
им на синдици на „Корпоративна търговска
банка“ – АД (в несъстоятелност), чрез адвокат
Михаил Станков, София, ул. Граф Игнатиев 10.
Второ търговско отделение, 1884/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
498/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Юробанк България“ – АД, чрез
адвокат Силвия Русенова, София, ул. Позитано
7, ет. 2, офис 5 – 6, срещу Теодора Илиянова Михайлова, София, бул. Черни връх 185Б, комплекс
Водолей-2, секция 4, ет. 2, ап. 6; Илиян Василев
Михайлов, Плевен, ул. Осогово 1А, ет. 3, ап. 6.
Второ търговско отделение, 2431/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
917/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Кепитъл лизинг“ – АД, с изпълнителен директор Велин Яворов Джиджев, София,
ул. Михаил Тенев, бизнесцентър Евротур 12,
ет. 1 офис 4, срещу Деница Атанасова ТосеваДанаилова, София, ул. Христо Чернопеев 5,
ет. 1, ап. 2; Николай Александров Иванов чрез
адвокат Виолета Вангелова, София, ул. Граф
Игнатиев 23, ет. 2.
НА 9.12.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3812/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10474/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от държавата чрез Министерството на
финансите, София, ул. Георги С. Раковски 102,
срещу „Еко Трафик“ – ЕООД, чрез процесуален
представител Светослав Димитров, София, ул.
Тинтява 13Б, ет. 6.
Трето гражданско отделение, 1886/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6282/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Зоненхоф“ – ООД, чрез адвокати
Ралица Тихова и Атанас Вълов, София, ул. Тинтява 13Б, ет. 6, Адвокатско дружество „Пенков,
Марков и партньори“, срещу държавата, представлявана от министъра на финансите чрез
юрисконсулт Вероника Иванова, София, ул.
Георги С. Раковски 102.
Трето гражданско отделение, 854/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2868/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Хелиос Солар“ – ЕООД, чрез адвокати Атанас Вълов и Ралица Тихова, София,
ул. Тинтява 13Б, ет. 6, АД „Пенков, Марков и
партньори“, срещу държавата, представлявана
от министъра на финансите чрез юрисконсулт
Вилиан Бецов, София, ул. Георги С. Раковски 102.
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Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 247/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
147/2019 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Кооперация „Кредитмакс“ чрез адвокат
Веселка Григорова, Силистра, ул. Добруджа 1,
ет. 3, офис 2, срещу Рамис Христов Томов чрез
адвокат Димо Борисов, Разград, ул. Марица 1,
офис 9; Орхан Бейхан Ибрямов чрез адвокат
Димо Борисов, Разград, ул. Марица 1, офис 9.
Четвърто гражданско отделение, 390/2020,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1751/2019 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „А1 България“ – ЕАД, чрез
юрисконсул т Я вор За хариев, С офи я, ра йон
„Илинден“, ул. Кукуш 1, срещу Николай Йорданов Кавръков чрез адвокат Христо Василев,
София, бул. Джеймс Баучер 103, ет. 5, офис 9.
Четвърто гражданско отделение, 1030/2020,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 422/2019 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от Лифан Адемов Юмеров чрез адвокат
Веселка Радева, Русе, ул. Княжеска 16, ет. 2,
стая 15; „Русе Стройгруп“ – ООД, чрез адвокат
Константин Евгениев Станимиров, Русе, ул.
Църковна независимост 2.
Четвърто гражданско отделение, 1293/2020,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 468/2019 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Румен Игнатов Ангелов чрез
адвокат Владислав Велев, Русе, ул. Драма 15;
Фахрие Хюсеин Ибрям чрез адвокат Владислав
Велев, Русе, ул. Драма 15, срещу Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно при добитото им у щество чрез
процесуалния представител Димитричка Стоименова – държавен инспектор към ТД – Варна,
Варна, ул. Алеко Константинов 17, ет. 1.
НА 9.12.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 206/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
720/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Вера Москова Москова чрез адвокат Йордан Павлов Йорданов, София, ул. Кораб
планина 8, ет. 2, срещу Лалка Цветкова Луканова
чрез адвокат София Кючукова, София, ул. Люлин планина 24; Георги Симеонов Мантарлиев
чрез адвокат Борислав Петров Борисов, София,
ул. Иван Денкоглу 2, ет. 1, ап. 2; Борислава
Петрова Мантарлиева чрез адвокат Борислав
Петров Борисов, София, ул. Иван Денкоглу 2,
ет. 1, ап. 2; Ивайло Веселинов Драгиев, София,
ул. Сан Стефано 27, вх. А, ет. 2; Елка Иванова
Драгиева чрез адвокат Сибила Динкова Метанова, София, ул. Шести септември 12, ет. 2, ап. 5;
Драгомир Веселинов Драгиев, София, ул. Сан
Стефано 27, вх. А, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 783/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
86/2019 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Радко Иванов Рупчин чрез адвокат
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Искра Немчева, Благоевград, ул. Д-р Христо Татарчев 26, ет. 1, срещу Чавдар Кирилов Адамски
чрез адвокат Атанаска Богоева, Благоевград, ул.
Д-р Христо Татарчев 25; Красимира Иванова
Вълева чрез адвокат Атанаска Богоева, Благоевград, ул. Д-р Христо Татарчев 25.
Първо гражданско отделение, 865/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2035/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Георги Траянов Тодоров чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света
София 8, ет. 3; Йорданка Траянова Дамянова
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Света София 8, ет. 3; Ралица Славчова Тодорова
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Света София 8, ет. 3; Милка Малинова Динова
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Света София 8, ет. 3; Лиляна Малинова Матеева
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Света София 8, ет. 3; Бойка Малинова Йорданова
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Света София 8, ет. 3; Спас Владимиров Гюров
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Света София 8, ет. 3; Никола Владимиров Гюров
чрез адвокат Катерина Михайловска, София,
ул. Света София 8, ет. 3; Владка Владимирова
Нешова чрез адвокат Катерина Михайловска,
София, ул. Света София 8, ет. 3; Данка Николова
Ковачка чрез адвокат Катерина Михайловска,
София, ул. Света София 8, ет. 3; Тотьо Цонков
Генов чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3; Даниела Цонкова
Динева чрез адвокат Катерина Михайловска,
Софи я, ул. Света Софи я 8, ет. 3; Пет ру нка
Н и колова Д жорева ч рез а д вок ат К ат ери на
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3;
Лиляна Николова Колева чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3;
Светла Гергинова Роглева чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3;
Любомир Гергинов Роглев чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света София 8,
ет. 3; Иван Наков Начев чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3;
Владимир Иванов Начев чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3;
Лиляна Иванова Начева чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3;
Цветан Радков Дръндов чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3;
Нели Славчева Балина чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3;
Нина Бойкова Балина чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3;
Венцислав Бойков Балин чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3;
Антон Драгомиров Балин чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3;
Камелия Драгомирова Борисова чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3; Камен Любенов Петров чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3; Румяна Любенова Конова чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света
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София 8, ет. 3; Людмила Тодорова Димитрова
чрез адвокат Катерина Михайловска, София,
ул. Света София 8, ет. 3; Румяна Александрова
Димитрова чрез адвокат Катерина Михайловска,
София, ул. Света София 8, ет. 3, срещу Славчо
Райчев Батлачки чрез адвокат Валентин Щупалов, София, ж.к. Красна поляна – първа част,
бл. 16В, вх. В, ап. 69; Тотка Иванова Ангелова
чрез адвокат Валентин Щупалов, София, ж.к.
Красна поляна – първа част, бл. 16В, вх. В, ап. 69;
Ани Иванова Ангелова чрез адвокат Валентин
Щупалов, София, ж.к. Красна поляна – първа
част, бл. 16В, вх. В, ап. 69.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2759/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2104/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Бони Холдинг“ – АД, чрез адвокат
Симеон Бешков, София, ул. Д-р Христо Стамболски 3, ет. 3, срещу Борислава Бориславова
Николова със законен представител Аена Пламенова Драгова чрез адвокат Марина Дикова,
София, ул. Георг Вашингтон 13, ет. 4; Пресиана
Бориславова Николова със законен представител Аена Пламенова Драгова чрез адвокат
Марина Дикова, София, ул. Георг Вашингтон
13, ет. 4; Биляна Бориславова Николова със
законен представител Аена Пламенова Драгова
чрез адвокат Марина Дикова, София, ул. Георг
Вашингтон 13, ет. 4.
НА 10.12.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 3536/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
401/2018 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД, София, ул. Иван Вазов 3, срещу
Д П „На ц иона л на ком па н и я „ Же ле зоп ът на
инфраструктура“, София, бул. Княгиня МарияЛуиза 110.
Първо гражданско отделение, 4689/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
350/2019 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Даниела Цветанова Петрова чрез
адвокат Виктор Христов Велчев, Ботевград, пл.
Незнаен воин 4, срещу Мария Ненова Ненова
чрез адвокат Росица Петкова Симеонова-Димитрова, Ботевград, ул. Севаст Огнян 4, ет. 2, офис
9; Петя Ненова Спасова чрез адвокат Росица
Петкова Симеонова-Димитрова, Ботевград, ул.
Севаст Огнян 4, ет. 2, офис 9.
Първо гражданско отделение, 4919/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
784/2018 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от „Хенди тел“ – ЕООД, с управител
Николай Филипов чрез синдика Борис Любенов
Борисов, София, ул. Христо Белчев 8, ет. 5, срещу
Христо Милчев Христов чрез адвокат Георги
Донков, Ботевград, ул. Саранск 5г, ет. 1, офис 1.
Първо гражданско отделение, 467/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
906/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград,
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подадена от „Инкомс – Иенто“ – ООД, чрез
адвокат Михаела Антониева Аршинкова, Благоевград, ул. Тодор Александров 47, ет. 3, офис
3, срещу Димитър Михайлов Димитров чрез
адвокат Красимира Дойчинова, Благоевград,
ул. Цар Иван Шишман 18; Христина Иванова
Димитрова чрез адвокат Красимира Дойчинова,
Благоевград, ул. Цар Иван Шишман 18.
Първо гражданско отделение, 1183/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
489/2019 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Виолета Кръстова Смрикарова чрез
адвокат Тодор Попов, София, бул. Витоша 1А,
ет. 2, кантора 236, срещу Емил Кръстев Ушагелов чрез адвокат Лилия Димитрова, Самоков,
ул. Проф. Васил Захариев 16.
Първо гражданско отделение, 1221/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
554/2019 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Надежда Крумова Мишева чрез
адвокат Василка Христова, Благоевград, ул.
Тодор Александров 41, ет. 2, офис 4, срещу Нели
Георгиева Тренчева чрез адвокат Атанаска Богоева, Благоевград, ул. Д-р Христо Татарчев 25.
НА 10.12.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4662/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11362/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от държавата чрез Министерството на
финансите, София, ул. Георги С. Раковски 102,
срещу „Извор Г“ – ЕООД, чрез адвокат Ралица
Тихова, София, ж.к. Изток, ул. Тинтява 13Б,
ет. 6, Адвокатско дружество „Пенков, Марков
и партньори“.
Трето гражданско отделение, 127/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
370/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Огнян Людмилов Томов чрез адвокат
Недялко Христев Шилев, Пловдив, ул. Петко
Каравелов 2А, срещу „Ей Ди Ем Транс“ – ООД,
чрез адвокат Диан Колев, Пловдив, бул. Шести
септември 177; „Апрайз“ – ЕООД, чрез адвокат
Ивайло Христов Стойков, Пловдив, бул. Шести
септември 177.
НА 14.12.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 4324/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2138/2018 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Недялка Спасова Йорданова чрез
адвокат Васил Джостов, Пловдив, ул. Стефан
Веркович 3, партер; Йордан Стоилов Йорданов
чрез адвокат Васил Джостов, Пловдив, ул. Стефан Веркович 3, партер; Спас Йорданов Жилов
чрез адвокат Иван Недев, Пловдив, ул. Петко
Каравелов 26, ет. 2, офис 11; Антон Йорданов
Ж илов чрез адвокат Иван Недев, Пловдив,
ул. Петко Каравелов 26, ет. 2, офис 11, срещу
Община Пловдив, Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1; Величко Бориславов Жилов, Пловдив,
ул. Благовест 12; Запрян Бориславов Жилов,
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Пловдив, ул. Благовест 12, и страна Мариола
Димитрова Жилова, Пловдив, ул. Благовест 12.
Второ гражданско отделение, 4730/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
340/2018 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Ценка Иванова Цочева чрез адвокат
Венелин Ангелов, Троян, ул. Ангел Кънчев 4,
срещу Хризантема Пенчева Николаева чрез
адвокат Стефка Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2, офис 207.
Второ гражданско отделение, 511/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3286/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Георги Николаев Апостолов чрез
адвокат Адриан Чаворски, София, ул. Луи Айер
2, ет. 10; Ганка Александрова Апостолова чрез
адвокат Адриан Чаворски, София, ул. Луи Айер
2, ет. 10, срещу Лена Стефанова Петранова чрез
адвокат Диана Димитрова, София, ул. Лавеле
32, ет. 5, офис 5.
Второ гражданско отделение, 936/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
235/2019 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от Красимира Колева Минчева, Ямбол,
ул. Жорж Папазов 38, срещу Николай Стоянов
Димов чрез адвокат Димитър Ставрев, Ямбол,
ул. Жорж Папазов 14.
Второ гражданско отделение, 957/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1294/2019 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Мариана Атанасова Златева чрез адвокат Рахамим Илел, Пловдив, ул. Петко Каравелов
28; Гергана Атанасова Бояджиева чрез адвокат
Рахамим Илел, Пловдив, ул. Петко Каравелов
28; Йорданка Димитрова Глухчева чрез адвокат
Рахамим Илел, Пловдив, ул. Петко Каравелов 28;
Кунка Петрова Бояджиева чрез адвокат Елена
Стойчева, Пловдив, ул. Скайлер 12, ет. 3; Татяна
Георгиева Бояджиева чрез адвокат Елена Стойчева, Пловдив, ул. Скайлер 12, ет. 3, срещу Лина
Емил Коен чрез особен представител адвокат
Страшимир Дочков, Пловдив, ул. Хан Кубрат 1,
Делови център, ет. 4, офис 402; Община Пловдив, Пловдив, ул. Стефан Стамболов 1; Дарина
Георгиева Бояд ж иева-Монтазерян, Пловдив,
ж.к. Тракия 3, вх. Б, ет. 3, ап. 7.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2298/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4965/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Българска телекомуникационна
компания“ – ЕА Д, чрез адвокат А лександър
Пачаманов, Софи я, ул. Пет ър Парчевич 27,
срещу Ангел Николов Донов и Кристи Христова Маринова – синдици на „Корпоративна
т ърговска банка“ – А Д (в несъстоятелност),
София, ул. Граф Игнатиев 10.
НА 15.12.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 812/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1190/2018 по описа на Окръжен съд Варна, по-
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дадена от Искра Савова Вутова чрез адвокат
Юлия Делева, Варна, бул. Вл. Варненчик 16,
вх. А, ет. 3; Донка Костова Нелднер чрез особен
представител Мая Петрова Николова, Варна, ул.
Поп Харитон 22А, партер; Мария Александрова
Алексиева чрез адвокат Сашка Митева, София,
ул. Лавеле 32, офис 8; Сава Александров Алексиев
чрез адвокат Сашка Митева, София, ул. Лавеле
32, офис 8, срещу Жаклин Николова СпасоваБобева чрез адвокат Снежанка Лазарова, Варна,
ул. Оборище 7, офис 3; Симона Николова Спасова чрез адвокат Снежанка Лазарова, Варна, ул.
Оборище 7, офис 3; Любен Костов Димитров чрез
адвокат Румена Симеонова, София, ул. Христо
Белчев 18, ет. 2; Джилда Андреева Първанова
чрез адвокат Мартин Колев Дичев, Варна, ул.
Никола Даскалов 10, партер; Николай Станчев
А лексиев, София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 257,
вх. В, ет. 7, ап. 69.
Второ гражданско отделение, 946/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9995/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Юлия Ванкова Илчева чрез адвокат
Райна Ковачева, София, ул. Неофит Рилски 23,
ет. 2, срещу Иван Тодоров Чолаков чрез адвокат
Надя Левтерова Христова, София, ул. Алабин
50, вх. А, ап. 7.
Второ гражданско отделение, 1053/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
476/2019 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Община Кнежа чрез адвокат Севда
Чипинска, Кнежа, ул. Никола Петков 11, ет. 2,
стая 2, срещу „Здравец – 99“ – АД, представлявано от Христина Маринова Койнарска, Кнежа,
ул. Опълченска 11.
НА 17.12.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2279/2019, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 517/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Фонд „Научни изследвания“
чрез адвокат Елисавета Вуковска, София, ул.
Георги Сава Раковски 161А, ет. 3, ап. 8, срещу
„ББК“ – ООД, чрез адвокат Богдана Ячкова,
София, бул. Витоша 146, вх. Б, ет. 6.
Първо търговско отделение, 2675/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6060/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ангел Николов Донов и Кристи
Христова Маринова – синдици на „Корпоративна търговска банка“ – АД (в несъстоятелност),
чрез адвокат Силвия Овчарова, София, ул. Граф
Игнатиев 10, срещу „Афлик България“ – ЕАД,
чрез адвокат Стоян Стоянов, София, ул. Кюстендил 23, ет. 2, офис 4.
7619
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Сантино Ивов
Стефанов на чл. 3 от Инструкция № 8121з-748
от 20.10.2014 г., § 1, буква „г“ от допълнителните
разпоредби и § 3 от преходните и заключител-

БРОЙ 93

ДЪРЖАВЕН

ните разпоредби на Инструкция № 8121з-748
от 20.10.2014 г., издадена от министъра на вътрешните работи, по което е образувано адм. д.
№ 8671/2020 г. по описа на Върховния административен съд, което е насрочено за 26.01.2021 г.
от 14 ч., зала 1.
8114
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 2208/2020 г. по описа на Административния
съд – Варна, по постъпил протест от Варненската
окръжна прокуратура срещу разпоредбите на
чл. 7, ал. 3, т. 48 (само по отношение на текста
„събиране, транспортиране“) и чл. 22, ал. 2, 3,
4, 5 и 6 от Наредбата за управление на отпадъците и екологията в Община Ветрино, приета с
Решение № 535 по протокол № 41 от 28.03.2014 г.
на Общинския съвет – Ветрино.
8155
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК, че е
постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Перник, срещу разпоредбата на чл. 90, ал. 1
от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет - Радомир, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация. Образувано е адм. д. № 662/2020 г.
по описа на Административния съд – Перник.
8116
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 53 състав, на основание чл. 218, ал. 2
от Закона за устройство на територията съобщава, че по жалба от Религиозна институция на
„Свидетелите на Йехова в България“, София, е
образувано адм. д. № 8049/2020 г., насрочено за
разглеждане в съдебно заседание на 24.11.2020 г.
от 10,20 ч., предметът на оспорване е искане
прогласяване нищожност на Решение № 387 на
Столичния общински съвет от 27.06.2019 г. за
одобряване на проект за подробен устройствен
план (ПУП) – изменение на план за регулация и
застрояване (ИПРЗ) на м. Ж.к. Люлин – център
и м. Ж.к. Люлин – главен център и план-схеми
по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него, в граници:
бул. Панчо Владигеров, бул. Царица Йоанна и
бул. Джавахарлал Неру, район „Люлин“, в частта
относно УПИ У1-819, кв. 13, м. Люлин център,
с идентификатор 68134.4360.819, със следното:
„Определението подлежи на обжалване по реда
на глава тринадесета от А дминистративнопроцесуалния кодекс.“ Заинтересованите лица,
които са собственици или носители на вещни
права върху недвижимите имоти, предмет на
оспорването, 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
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юридическото 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. заявление, че заинтересованото лице желае
да бъде конституирано в производството като
ответник; 7. подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадена искова молба.
8115
Административният съд – София-град, ХХІ
тричленен състав, на основание чл. 181, ал. 2 от
АПК съобщава, че е постъпила жалба на Гани
Димитров Митев, срещу Заповед № РД-11-251 от
26.03.2020 г. – член на управителния съвет на
Агенция „Пътна инфраструктура“, по което е
образувано адм. дело № 7766/2020 г., насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
27.11.2020 г. от 10,30 ч.
8156
Окръжният съд – Велико Търново, призовава
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответника Вики Мохан Мехра,
роден на 7.05.1984 г., който няма регистриран
адрес на територията на Република България
и същевременно е с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в канцеларията на Окръжния
съд – Велико Търново, за да получи препис от
исковата молба и приложенията към нея по
гр. д. № 577/2020 г. по описа на съда, заведено
от Веселина Георгиева Йорданова, с постоянен
адрес: гр. Златарица, община Златарица, област
Велико Търново, с правно основание чл. 62,
ал. 2 от СК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще
му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
8157
Софийският районен съд, III гр. отделение,
158 състав, призовава в двуседмичен срок от
обнародване на обявлението Куй Ван Зуонг,
роден на 24.01.1969 г., гражданин на Виетнам,
с неизвестен адрес в България, да се яви в
канцеларията на Софийския районен съд, ІІІ
гр. отделение, 158 състав, гр. София, бул. Цар
Борис ІІІ № 54, да получи препис от искова
молба и приложенията по гр. д. № 74850/2019 г.,
подадена от Славея Снежанова Влахова, с правно основание чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс.
8221
Софийският районен съд, 162 състав, призовава в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ Мариане Шарлоте БалиевВагенхайм с адрес София, ж.к. Красна поляна,
ул. Борущица, бл. 18, вх. А, ап. 22, да се яви
в канцеларията на Софийския районен съд, І
гражданско отделение, 162 състав, София, бул.
Цар Борис ІІІ № 54, да получи препис от искова
молба и приложенията по гр. д. № 41458/2020 г.,
подадена от „Топлофикаци я Софи я“ – ЕА Д,
както и да подаде писмен отговор.
8117
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Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образу вано г р. дело
№ 1886/2019 г. по предявен от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество с БУЛСТАТ
129010997, чрез Антон Томов Славчев в качеството
на председател на КПКОНПИ, с адрес София,
ул. Г. С. Раковски № 112, и адрес за призоваване:
Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, против:
Ремо Османов Аптулов, ЕГН 7409265780, постоянен адрес: Сливен, ул. Никола Палаузов № 6,
Росица Красимирова Аптулова, ЕГН 9307205798,
постоянен адрес: Сливен, местност Дюлева река
№ 200А, „Евро Комфорт“ – ЕООД, ЕИК 119663619,
със седалище и адрес на управление: Варна ул. Албена № 1Б, с правно основание чл. 153, ал. 2 във
връзка с § 5, ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ (ДВ, бр. 1
от 3.01.2019 г.) от ЗПКОНПИ, за отнемане в полза
на държавата на имущество на обща стойност 1
740 062,69 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ремо Османов Аптулов,
ЕГН 7409265780:
Недвижим имот, намиращ се в гр. Бяла, община Бяла, област Варна, местност Лагерите,
а именно: апартамент № 25 с идентификатор
07598.305.407.1.25, на партерен етаж в сграда
№ 1 – Апартаментен (студиен) хотел – корпус „А“,
разположена в ПИ с идентификатор 07598.305.407,
с площ 81,50 кв. м, състоящ се от: входно антре,
спалня, дневна-кухня-трапезария, баня с тоалет,
тоалет и тераса, при съседни обекти: на същия
етаж: 07598.305.407.1.24 и 07598.305.407.1.26, под
обекта – няма, и над обекта: 07598.305.407.1.42,
както и 0,6199 % ид. ч., равняващи се на 22,98 кв. м
ид. ч. от общите части на сградата и от правото
на строеж върху ПИ, в който е изградена сградата, придобит с нотариален акт за замяна на
недвижим имот с движима вещ № 156, том И,
peг. № 4401, дело № 205 от 5.08.2014 г. (Акт № 86,
том XLIII, дело № 8950/2014 г. на СВ – Варна).
Недви ж им имо т, нами ращ се в Сливен,
община Сливен, област Сливен, кв. Ново село-изток, а именно: поземлен имот с идентификатор 67338.522,71, с площ 794 кв. м, при
граници: имоти № 67338.522.72, 67338.522.316,
67 33 8 . 52 2 . 311, 67 33 8 . 52 2 . 310 , 67 33 8 . 52 2 . 31 2 ,
67338.522.74, 67338.522.73, 67338.522.111, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 40, том VI, рег. № 9351, дело
№ 643 от 3.08.2016 г. (Акт № 16, том XVIII, дело
№ 2956/2016 г. на СВ – Сливен).
Недвижим имот, намиращ се в Сливен, община Сливен, област Сливен, кв. Ново село-изток, а именно: поземлен имот с идентификатор
67338.522.311, с площ 224 кв. м, при граници:
имоти № 67338.522.316, 67338.522.281, 67338.522.312,
67338.522.310, 67338.522.71, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 40,
том VI, рег. № 9351, дело № 643 от 3.08.2016 г.
(Акт № 16, том XVIII, дело № 2956/2016 г. на
СВ – Сливен).
Недвижим имот, намиращ се в Сливен, община Сливен, област Сливен, кв. Ново село-изток, а именно: поземлен имот с идентификатор
67338.522.310, с площ 390 кв. м, при граници:
имоти № 67338.522.71, 67338.522.311, 67338.522.281,
67338.522.312, придобит с нотариален акт за по-
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купко-продажба на недвижим имот № 40, том VI,
рег. № 9351, дело № 643 от 3.08.2016 г. (Акт № 16,
том XVIII, дело № 2956/2016 г. на СВ – Сливен).
Да н ъч на оцен к а на нед ви ж и м и я и мо т –
10 551,80 лв.
1/2 ид. ч. от недвижим имот, намиращ се в
Сливен, община Сливен, област Сливен, местност
Дюлева река: поземлен имот с идентификатор
67338.417.329, с площ 952 кв. м, при граници:
имоти № 67338.417.167, 67338.417.328, 67338.417.159,
67338.417.153, ведно с построената в имота жилищна сграда с идентификатор 67338.417.329.2, на два
етажа, със застроена площ 174 кв. м, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 117, том I, рег. № 985, дело № 94 от
29.05.2017 г. (Акт № 25, том X, дело № 1788/2017 г.
на СВ – Сливен).
Товарен автомобил „Мерцедес Вито 110 Д“ с
peг. № В 7882 РР, дата на първоначална регистрация 4.08.1997 г., рама № VSA63 807413 073356,
двигател № 004718888, придобит с договор за
покупко-продажба на 29.05.2011 г.
На основание чл. 146 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ от Росица Красимирова Антулова, ЕГН
9307205798:
1/2 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в
Сливен, община Сливен, област Сливен, местност
Дюлева река: поземлен имот с идентификатор
67338.417.329, с площ 952 кв. м, при граници:
имоти № 67338.417.167, 67338.417.328, 67338.417.159,
67338.417.153, ведно с построената в имота жилищна сграда с идентификатор 67338.417.329.2, на два
етажа, със застроена площ 174 кв. м, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 117, том I, рег. № 985, дело № 94 от
29.05.2017 г. (Акт № 25, том X, дело № 1788/2017 г.
на СВ – Сливен).
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Евро Комфорт“ – ЕООД, ЕИК 119663619:
Недвижим имот, намиращ се във Варна,
община Варна, област Варна, ул. Хан Кардам
№ 21: офис № 11 с площ 169,36 кв. м, състоящ се
от три нива: първо ниво: на пети етаж, с площ
32,96 кв. м, състоящо се от канцелария, коридор
и тераса, при граници: улица, стълбище, стълбищен коридор и покрив, второ ниво: на шести
етаж, с площ 100,38 кв. м, състоящо се от три
канцеларии, баня-тоалет, коридор и две тераси,
при граници: покрив, УПИ II-3, вътрешен двор
и покрив, трето ниво: на седми етаж, с площ
36,02 кв. м, състоящо се от коридор и тераса,
при граници: от две страни покрив, УПИ II-3 и
вътрешен двор, ведно с прилежащите към офиса
12,3091 % ид. ч. от общите части на сградата и от
правото на строеж върху УПИ 1-2, при граници
на парцела: ул. Хан Кардам, УПИ II-3, УПИ VI7, 8, 9 и УПИ IX-1, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 23,
том I, peг. № 535, дело № 14 от 5.02.2015 г. (Акт
№ 145, том V, дело № 958/2015 г. на СВ – Варна).
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ремо Османов
Аптулов, ЕГН 7409265780:
Сумата в размер 110 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
следния недвижим имот: офис № 6, на втори етаж,
с площ 88,63 кв. м, заедно с принадлежащите на
офиса 5,8348 % ид. ч. от общите части на сградата
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и от правото на строеж, намиращ се във Варна,
ул. Хан Кардам № 21, придобит с нотариален акт
за продажба на недвижим имот № 105, том I,
peг. № 1121, дело № 68 от 1.04.2009 г. по описа на
нотариус Полина Миткова, вписан в СВ – Варна, с акт № 197, том XV, дело № 3229/2009 г., и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 15, том I, peг. № 333, дело
№ 13 от 15.02.2010 г. по описа на нотариус Полина Миткова, вписан в СВ – Варна, с акт № 184,
том V, дело № 1027/2010 г.
Сумата в размер 201 450,49 лв., представляваща
действителната цена по сделката към датата на
отчуждаване на следния недвижим имот: ПИ с
идентификатор 10135.2623.8889, с площ 1184 кв. м,
намиращ се във Варна, с.о. „Горна трака“, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 167, том II, peг. № 2768, дело
№ 216 от 24.07.2009 г. по описа на нотариус Полина Миткова, вписан в СВ – Варна, с акт № 58,
том XLI, дело № 8805/2009 г. и нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 110,
том III, peг. № 6723, дело № 325 от 19.11.2014 г.
по описа на нотариус Полина Миткова, вписан
в СВ – Варна, с акт № 144, том LXVIII, дело
№ 14289/2014 г., и отчужден с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 198,
том II, peг. № 4594, дело № 262 от 25.06.2018 г.
по описа на нотариус Камен Костадинов, вписан в СВ – Варна, с акт № 84, том XL, дело
№ 8573/2018 г.
Сумата в размер 67 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на следния недвижим имот: офис № 4 на първи
етаж, с площ 51,51 кв. м, заедно с принадлежащите на офиса 3,9874 % ид. ч. от общите части на
сградата и от правото на строеж върху дворното
място, намиращ се във Варна, ул. Хан Кардам
№ 21, придобит с постановление за възлагане на
недвижим имот от 14.12.2009 г. на ЧСИ с район
на действие Окръжен съд – Варна, по изп. д.
№ 20097190400271, вписан в СВ – Варна, с акт
№ 112, том 1/2010 г., и отчужден с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 16,
том I, peг. № 334, дело № 14 от 15.02.2010 г. по
описа на нотариус Полина Миткова, вписан в
СВ – Варна, с акт № 198, том V, дело № 1043/2010 г.
Сумата в размер 34 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на следния недвижим имот: офис № 5 на първи
етаж, с площ 26,13 кв. м, заедно с принадлежащите на офиса 1,9627 % ид. ч. от общите части на
сградата и от правото на строеж върху дворното
място, намиращ се във Варна, ул. Хан Кардам
№ 21, придобит с постановление за възлагане на
недвижим имот от 14.12.2009 г. на ЧСИ с район
на действие Окръжен съд – Варна, по изп. д.
№ 20097190400271, вписан в СВ – Варна, с акт
№ 96, том 1/2010 г., и отчужден с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 13,
том I, peг. № 265, дело № 11 от 9.02.2010 г. по
описа на нотариус Полина Миткова, вписан в
СВ – Варна, с акт № 30, том V, дело № 868/2010 г.
Сумата в размер 94 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
следния недвижим имот: офис № 9, на четвърти
етаж, с площ 72,71 кв. м, ведно с прилежащото
избено помещение № 2 с площ 4,90 кв. м, заедно

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5   

с принадлежащите на офиса 5,7968 % ид. ч. от
общите части на сградата и от правото на строеж
върху дворното място, намиращ се във Варна,
ул. Хан Кардам № 21, придобит с постановление
за възлагане на недвижим имот от 14.12.2009 г. на
ЧСИ с район на действие Окръжен съд – Варна,
по изп. д. № 20097190400271, вписан в СВ – Варна,
с акт № 71, том 1/2010 г., и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 4, том I, peг. № 153, дело № 3 от 25.01.2010 г.
по описа на нотариус Полина Миткова, вписан в
СВ – Варна, с акт № 36, том III, дело № 444/2010 г.
Сумата в размер 68 000 лв., представляваща
разликата между пазарната стойност към датата
на замяна на недвижим имот: апартамент № 26
с идентификатор 07598.305.407.1.26, на партерен
етаж в сграда № 1 – Апартаментен (студиен) хотел – корпус „А“, разположена в ПИ с идентификатор 07598.305.407, с площ 81,50 кв. м, намиращ се
в гр. Бяла, община Бяла, област Варна, местност
Лагерите, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 175, том II, peг.
№ 4721, дело № 222 от 19.08.2014 г. по описа на
нотариус Полина Миткова, вписан в СВ – Варна,
с акт № 34, том XLII, дело № 9723/2014 г., и нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 178, том II, peг. № 4870, дело № 225 от
26.08.2014 г., по описа на нотариус Полина Миткова, вписан в СВ – Варна, с акт № 155, том XLII,
дело № 10071/2014 г., и пазарната стойност на
получения в замяна лeк автомобил, марка „БМВ“,
модел „530 Д“, рама № WBASN61020C215466, двигател № 57D30A25847293, с peг. № РВ 7690 СМ,
цвят: тъмносив.
Сумата в размер 145 421,55 лв., представляваща разликата между пазарната стойност към
датата на отчуждаване на следните недвижими
имоти: обособен обект № 8Б с идентификатор
10135.536.477.2.8, с площ 94,02 кв. м, разположен
на първи етаж във вх. „Б“ на спортно-възстановителен център, намиращ се във Варна, община Варна, област Варна, Приморски парк 536,
местност Горчива чешма, и 148,70 кв. м ид. ч. от
поземления имот с идентификатор 10135.536.477,
придобити с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 38, том III, peг. № 5948,
дело № 277 от 14.10.2014 г. по описа на нотариус
Полина Миткова, вписан в СВ – Варна, с акт № 53,
том LX, дело № 12492/2014 г., и нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 69,
том III, peг. № 6310, дело № 298 от 30.10.2014 г.
по описа на нотариус Полина Миткова, вписан
в СВ – Варна, с акт № 164, том LXIII, дело
№ 298/2014 г., и отчуждени с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 194, том
I, peг. № 6624, дело № 166 от 10.08.2017 г. по описа
на нотариус Полина Миткова, вписан в СВ – Варна, с акт № 192, том I, дело № 10875/2017 г., и
преведените суми на НАП.
Сумата в размер 86 185,50 лв., представляваща
непреобразуваната част от пазарната стойност
към датата на отчуждаване на следните недвижими имоти: апартамент № 15 с идентификатор
10135.2556.189.3.15 в сграда № 3 в поземлен имот с
идентификатор 10135.2556.189, с площ 59,58 кв. м
и 2/7 ид. ч. от подземен гараж с идентификатор
10135.2556.189.3.16, целият с площ 168 кв. м, със
съответните ид. части от поземления имот, нами-
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ращи се във Варна, община Варна, област Варна,
ул. Битоля № 29, отчуждени с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 62, том I,
peг. № 1938, дело № 53 от 14.04.2016 г. по описа на
нотариус Полина Миткова, вписан в СВ – Варна,
с акт № 131, том XXI, дело № 4499/2016 г.
Сумата в размер 25 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
следния недвижим имот: 1/7 ид. ч. от подземен
гараж с идентификатор 10135.2556.189.3.16, целият с площ 168 кв. м, със съответните ид. части
от поземления имот, намиращи се във Варна,
община Варна, област Варна, ул. Битоля № 29,
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 153, том I, peг. № 4025, дело
№ 135 от 7.07.2016 г. по описа на нотариус Полина
Миткова, вписан в СВ – Варна, с акт № 92, том
XLII, дело № 8887/2016 г.
Сумата в размер 25 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
следния недвижим имот: 1/7 ид. ч. от подземен
гараж с идентификатор 10135.2556.189.3.16, целият с площ 168 кв. м, със съответните ид. части
от поземления имот, намиращи се във Варна,
община Варна, област Варна, ул. Битоля № 29,
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 176, том I, peг. № 4516,
дело № 153 от 26.07.2016 г. по описа на нотариус
Полина Миткова, вписан в СВ – Варна, с акт
№ 86, том XLVII, дело № 9963/2016 г.
Сумата в размер 50 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на следния недвижим имот: поземлен имот с
идентификатор 07598.305.302, с площ 1010 кв. м,
намиращ се в гр. Бяла, община Бяла, област Варна,
местност Лагерите, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 155,
том III, peг. № 7351, дело № 360 от 16.12.2014 г.
по описа на нотариус Полина Миткова, вписан
в СВ – Варна, с акт № 106, том LXXVI, дело
№ 15979/2014 г. и отчужден с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 7, том I,
peг. № 136, дело № 7 от 9.01.2015 г. по описа на
нотариус Даниела Върлева, вписан в СВ – Варна,
с акт № 98, том I, дело № 90/2015 г.
Сумата в размер 10 287,64 лв., представляваща
непреобразуваната част от пазарната стойност на
недвижим имот към датата на отчуждаването му:
апартамент № 4, с идентификатор 67338.562.13.2.4
в сграда № 2, с площ 70,23 кв. м, намиращ се
в Сливен, ул. Стоян Заимов № 69, вх. Б, ет. 3,
придобит с постановление за възлагане на недвижим имот от 25.05.2016 г. на ЧСИ с район
на действие Окръжен съд – Сливен, по изп. д.
№ 20148370400546, вписан в СВ – Сливен, с акт
№ 147, том XIV/2016 г., и отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 45,
том I, peг. № 274, дело № 32 от 25.05.2017 г. по
описа на нотариус Даниела Върлева, вписан в
СВ – Сливен, с акт № 55, том X, дело № 32/2017 г.
Сумата в размер 2000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на мотоциклет „Хонда ВФ 700 Ц Магна“ с рег.
№ В 3626 К, дата на първоначална регистрация
11.07.1996 г., рама № JH2RC2104HM303223, двигател № RC21E2304593, придобит на 8.06.2009 г.
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Сумата в размер 1700 лв., представляваща
разликата между пазарната стойност към датата на отчу ж даване на товарен автомобил
„Форд Транзит“ с рег. № В 4909 РК, дата на
първоначална регистрация 2.10.2001 г., рама
№ WF0LXXGBFL1G83101, без № на двигател, и
преобразуваната сума за закупуване на товарен
автомобил „Мерцедес 814 Д“ с рег. № В 8678 РМ,
рама № 67401215111453, двигател № 36690710001398,
придобит на 31.03.2010 г.
Сумата в размер 1900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на товарен автомобил „Мерцедес 814 Д“ с рег.
№ В 8678 РМ, дата на първоначална регистрация
10.12.1984 г., рама № 67401215111453, двигател
№ 36690710001398, придобит на 31.03.2010 г.
Сумата в размер 4700 лв., представляваща
разликата между пазарната стойност към датата
на отчуждаване на лек автомобил „Тойота Камри“
с рег. № В 1909 РМ, дата на първоначална регистрация 31.12.2005 г., рама № 4T1FA38PX5U061054,
двигател № 3MZ7103963, и преобразуваната сума
за закупуването на лек автомобил „БМВ 525 ДА“
с рег. № В 2414 ВВ, рама № WBADL01030GY15191,
двигател № 306D106A0318A012, придобит на
15.04.2015 г.
Сумата в размер 6000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на товарен автомобил „Мерцедес 914“ с рег.
№ В 6333 КТ, дата на първоначална регистрация
4.01.1993 г., рама № WDB67402315816180, двигател
№ 35690110269735, придобит на 2.10.2012 г.
Сумата в размер 5600 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Ленд Ровър Дискавари“ с рег.
№ В 1831 НК, дата на първоначална регистрация 7.09.1999 г., рама № SALLTGM94XA906080,
двигател № 10Р20874А, придобит на 24.03.2014 г.
Сумата в размер 19 700 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуж даване на лек автомобил „БМВ 535 Д“ с рег. №
В 3777 НС, дата на първоначална регистрация
7.12.2007 г., рама № WBANX91060CU45908, двигател № 306D525226706, придобит на 2.12.2014 г.
Сумата в размер 7000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. №
В 9460 НВ, дата на първоначална регистрация
7.02.20 08 г., рама № W V W Z Z Z1K Z8W192185,
двигател № BWA205772, придобит на 29.12.2014 г.
Сумата в размер 31 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил „Ленд Ровер Рейндж Ровер“ с рег.
№ В 0149 ВВ, дата на първоначална регистрация
30.03.2007 г., рама № SALLMAM347A252216, без
№ на двигател, придобит на 9.03.2015 г.
Сумата в размер 6000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „БМВ 525 ДА“ с рег. №
В 2414 ВВ, дата на първоначална регистрация
5.03.2003 г., рама № WBADL01030GY15191, двигател № 306D106A0318A012, придобит на 15.04.2015 г.
Сумата в размер 18 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил „БМВ 530 Д“ с рег. № В 7334 ВМ,
дата на първоначална регистрация 4.12.2009 г.,
рама WBASN61020C215466, двигател № 008357662,
придобит чрез замяна срещу недвижим имот с
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нотариален акт за замяна на недвижим имот
с движима вещ № 38, том I, рег. № 1557, дело
№ 33 от 9.03.2017 г. (Акт № 197, том XI, дело
№ 2318/2017 г. на СВ – Варна).
Сумата в размер 510 лв., представляваща вноски на каса по свободен депозит в левове с IBAN:
BG90 FINV 9150 2016 3951 24, открит на 9.01.2015 г.
и закрит на 4.07.2018 г. в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Ремо Османов Аптулов.
Сумата в размер 56 400 лв., представляваща
вноски на каса по свободен депозит в левове
с IBAN: BG67 FINV 9150 2016 2993 14, открит
на 6.10.2014 г. и закрит на 2.11.2015 г. в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Ремо
Османов Аптулов.
Сумата в размер 75 199,35 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка
в левове с IBAN: BG87 FINV 9150 1004 4312 32,
открита на 26.05.2010 г. в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Ремо Османов Аптулов.
Сумата в размер 13 149,13 лв., представляваща
вноски на каса по разплащателна сметка в евро
с IBAN: BG45 FINV 9150 1000 0170 33, открита
на 9.07.2007 г. и закрита на 4.07.2018 г. в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Ремо
Османов Аптулов.
Сумата в размер 64 904,51 лв., представляваща
вноски от трети лица без законно основание по
свободен депозит в левове с IBAN: BG67 FINV
9150 2016 2993 14, открит на 6.10.2014 г. и закрит на
2.11.2015 г. в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Ремо Османов Аптулов.
Сумата в размер 24 827,30 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица по разплащателна
сметка в евро с IBAN: BG45 FINV 9150 1000 0170
33, открита на 9.07.2007 г. и закрита на 4.07.2018 г.
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Ремо Османов Аптулов.
Сумата в размер 3200 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица по сметката,
удържани за погасяване на задълженията по
разплащателна сметка по издадена кредитна
карта с IBAN: BG41 FINV 9150 10BG NBDJ RZ,
открита на 9.02.2016 г. и закрита на 27.05.2017 г.
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Ремо Османов Аптулов.
Сумата в размер 35 658,91 лв., представляваща
погасителни вноски по разплащателна сметка
по издадена кредитна карта с IBAN: BG41 FINV
9150 10BG NBDJ RZ, открита на 9.02.2016 г. и
закрита на 27.05.2017 г. в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Ремо Османов Аптулов.
Сумата в размер 3000 лв., представляваща
извършените допълнителни парични вноски в
„Евро Комфорт“ – ЕООД, ЕИК 119663619.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2,
чл. 142, ал. 2, т. 1 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от
„Евро Комфорт“ – ЕООД, ЕИК 119663619:
Сумата в размер 16 500 лв., представляваща
непреобразуваната част от действителната цена
по сделката, получена от продажбата на недвижим имот, представляващ апаратамент № Г-2 с
идентификатор 56784.506.1307.1.6 в сграда № 1 с
идентификатор 56784.506.1307.1, с площ на апартамента 87,44 кв. м, намиращ се в Пловдив, община
Пловдив, област Пловдив, ул. Драва № 8, ет. 4,
заедно със склад в сутерена на сградата с площ
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14,16 кв. м, заедно с 10,11 % ид. ч. от общите
части на сградата, ведно с 1/16 ид. ч. от правото
на собственост върху поземлен имот с идентификатор 56784.506.1307, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 50, том
I, рег. № 465, дело № 45 от 24.03.2015 г. (Акт № 42,
том 21, дело № 3809/2015 г. на СВ – Пловдив), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 102, том I, рег. № 3943,
дело № 93 от 5.05.2016 г. (Акт № 56, том 36, дело
№ 6866/2016 г. на СВ – Пловдив).
Сумата в размер 146 300 лв., представляваща
непреобразуваната част от действителната цена по
сделката, получена от продажбата на недвижим
имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.602.1, с площ 8444 кв. м, намиращ
се в Сливен, община Сливен, област Сливен,
Промишлена зона, придобит с постановление за
възлагане на недвижим имот от 30.05.2016 г. на
ЧСИ с район на действие Окръжен съд – Сливен, по изп. д. № 20157680400687 (Акт № 127, том
XIV/2016 г. на СВ – Сливен), и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 30, том II, рег. № 2601, дело № 199 от
28.03.2017 г. (Акт № 9, том VI, дело № 958/2017 г.
на СВ – Сливен).
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Росица Красимирова Аптулова, ЕГН 9307205798:
Сумата в размер 4100 лв., представляваща
вноски от трето лице по разплащателна сметка
с IBAN: BG15 FINV 9150 1016 7308 67, открита на
13.04.2016 г. в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Росица Красимирова Аптулова.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
28.01.2021 г. от 15 ч.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят претенциите си върху имуществото
в срок до датата на първото по делото съдебно
заседание – 28.01.2021 г., заедно с доказателства за
заплатена от ищеца такса по сметка на „Държавен
вестник“ и че неподадените в срока претенции
няма да бъдат разгледани от съда.
8148

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
28. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация на билкарите и гъбарите“
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на сдружението на 4.12.2020 г.
в 11 ч. в с. Колена, област Стара Загора, хотел
„Сребърно езеро“, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността през отчетния период; 2.
приемане на ГФО на сдружението; 3. приемане
на промени в наименованието, седалището и
адреса на управление и устава на сдружението;
4. актуална информация във връзка с дейността
на сдружението; 5. разни – изказвания, въпроси,
мнения и препоръки на членовете на асоциацията.
В случай че в 11 ч. не бъде събран необходимият
съгласно устава кворум, на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се отложи с един
час и ще се проведе законно независимо от броя
на присъстващите членове на сдружението.
8112
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ДЪРЖАВЕН

1. – Съветът на настоятелите на СНЦ „Настоятелство за подпомагане на 106-а ЦДГ „Княгиня
Мария-Луиза“, София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на членовете на
настоятелството на 21.12.2020 г. в 17 ч. в седалището на сдружението в София, ул. Родопи № 8,
при следния дневен ред: 1. освобождаване на членове на съвета на настоятелите и председателя на
настоятелството, както и освобождаването им от
отговорност; 2. избор на нови членове на съвета на
настоятелите и нов председател на настоятелството;
3. 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.
8134
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Интердисциплинарен институт за
научни изследвания и сътрудничество по бизнес
системи и технологии“, София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на сдружението на
30.12.2020 г. от 11 ч. в седалището на сдружението
в София, район „Витоша“, ул. Иван Сусанин № 53,
ет. 2, ателие 4, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния отчет на УС за дейността на сдружението през 2019 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет на сдружението за 2019 г.; 3. освобождаване
на членовете на УС от отговорност за дейността
им през 2019 г.; 4. вземане на решение размерът на
дължимия от редовните членове на сдружението
годишен членски внос и размерът на встъпителната
вноска, дължима при приемането на нови редовни членове, да останат непроменени през 2020 г.;
5. одобряване на сключения между сдружението
и „Амакота“ – ЕООД, договор от 24.01.2020 г.; 6.
разни. Поканват се всички членове на сдружението или техни упълномощени представители да
вземат участие в работата на общото събрание,
като регистрацията за участие започва в 10 ч. в
деня на събранието срещу представяне на лична
карта или паспорт, а за пълномощниците и срещу
представяне на изрично пълномощно. Писмените материали са на разположение на членовете
на сдружението в седалището на сдружението в
София, район „Витоша“, ул. Иван Сусанин № 53,
ет. 2, ателие 4, всеки работен ден от 9 до 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
и чл. 20 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8133
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Училищно настоятелство при ГПЧЕ „Иван Вазов“ – Смолян, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 4.12.2020 г. от 17 ч. в сградата
на ЕГ „Иван Вазов“, Смолян, бул. България № 20,
със следния дневен ред: 1. приемане на промяна в
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наименованието на сдружение с нестопанска цел
в обществена полза „Училищно настоятелство
при ГПЧЕ „Иван Вазов“; 2. приемане на предложения за изменения и допълнения на устава на
сдружението; 3. освобождаване на председателя на
управителния съвет на „Училищно настоятелство
при ГПЧЕ „Иван Вазов“ от длъжност и отговорност и като член на УС по негово заявление
за прекратяване на членството; 4. избор на нов
председател на управителния съвет на „Училищно
настоятелство при ГПЧЕ „Иван Вазов“; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от устава
на сдружението в съответствие с чл. 27 от ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч. при същия дневен ред независимо от броя
на присъстващите. Поради провалено общо събрание, свикано чрез покана (обн., ДВ, бр. 18 от
2020 г.), в условията на COVID-19, чиито последици
към настоящия момент не могат да бъдат точно
прогнозирани – при невъзможност за физическо
присъствие на членовете на сдружението общото
събрание ще се проведе дистанционно чрез приложение „Google Meet“. Платформата е достъпна през
всички мобилни устройства (включително телефон)
или стационарен компютър. Линкът за включване
в общото събрание ще бъде публикуван в сайта
на ЕГ „Иван Вазов“ и shkolo.bg. Материалите по
дневния ред са на разположение на членовете на
сдружението в сайта на ЕГ „Иван Вазов“ в секцията
„Училищно настоятелство“.
8227
22. – Управителният съвет на сдружение „Роден
край“, с. Батин, област Русе, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 3 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 7.12.2020 г. в 17 ч. в с.
Батин, ул. Плиска № 1, при следния дневен ред:
1. избиране на нов председател на управителния
съвет на сдружение „Роден край“; 2. да отпадне
чл. 9, ал. 3 от устава на сдружението поканата да
се обнародва в „Държавен вестник“ и се поставя
на място за обявление в сградата, в която се намира управлението на СРК, най-малко един месец
преди насрочения ден. Да се добави: „Поканата да
бъде разписана от членовете на сдружението, като
се поставя на място за обявления в сградата, в
която се намира управлението на СРК, най-малко
един месец преди насрочения ден.“ При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе един час по-късно при
същия дневен ред, на същото място независимо
от броя на присъстващите членове.
8124
Елена Александрова Пенчева – ликвидатор на
сдружение „Студио Зосим“ – София, в ликвидация,
с ЕИК 175425817, по ф.д. № 17975/2007 г. кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията
си в срок от 6 месеца считано от датата на обнародване на настоящата покана в „Държавен вестник“.
8222

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Народно събрание № 2, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс Принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков № 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

