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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 123
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за „Държавен вестник“, приет от 44-то
Народно събрание на 3 май 2018 г.
Издаден в София на 10 май 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за „Държавен вестник“ (обн., ДВ, бр. 89 от 1995 г.;
попр., бр. 92 от 1995 г.; изм., бр. 123 от 1997 г.,
бр. 56 от 1999 г., бр. 1 от 2000 г., бр. 97 от
2001 г., бр. 9 и 42 от 2003 г., бр. 31 от 2005 г.,
бр. 36 от 2006 г., бр. 16 и 110 от 2008 г., бр. 15
от 2013 г., бр. 13 от 2016 г. и бр. 96 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 2, изречение второ накрая
се добавя „освен в случаите по чл. 6“.
§ 2. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Приложения към нормативен акт,
включително към международни договори,
ако е предвидено в акта, се обнародват като
притурка само на интернет страницата на
„Държавен вестник“ към броя на вестника,
в който е обнародван съответният акт. Обнародването на интернет страницата на „Държавен вестник“ има същото правно значение,
както и обнародването в печатно издание на
„Държавен вестник“.“
§ 3. В чл. 8, т. 1 думите „както и на притурките към него“ се заличават.
§ 4. В чл. 12, ал. 3 накрая се добавя „освен
в случаите по чл. 6“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и
153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от
1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г.,
бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г.,
бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49,
70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102,
103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34,
59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.;
Решение № 3 на Конституционния съд от
2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53,
59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от
2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г.,
бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от
2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38,
60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23

и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от
2014 г., бр. 12, 48, 54, 61, 72, 79, 98 и 102 от
2015 г.; Решение № 3 на Конституционния
съд от 2016 г. – бр. 20 от 2016 г.; изм., бр. 98
от 2016 г., бр. 85, 101 и 103 от 2017 г. и бр. 7,
17 и 30 от 2018 г.) в чл. 54, ал. 7 накрая се
добавя „като приложенията към НРД, когато
е предвидено в договора, се обнародват като
притурка само на интернет страницата на
„Държавен вестник“.
§ 6. Приложенията към Националните
рамкови договори за 2018 г. по чл. 54, ал. 1 и
2 от Закона за здравното осигуряване, представени до влизането в сила на този закон
за обнародване в притурка към „Държавен
вестник“, се обнародват като притурка само на
интернет страницата на „Държавен вестник“.
§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 3 май 2018 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4715

РЕШЕНИЕ

по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2017 г. –
31 декември 2017 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за
радиото и телевизията
РЕШИ:
Приема Отчета за дейността на Съвета
за електронни медии за периода 1 януари
2017 г. – 31 декември 2017 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 май 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4890

РЕШЕНИЕ

по повод законодателния пакет за мобилност
на Европейската комисия
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
К ат о взе п ред ви д висок и я п ри нос на
транспортния сектор за икономическия ръст
в Европейския съюз и България,
Като отчете мобилността на всички пряко
заети в международния превоз на товари в
Европейския съюз,
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Като се запозна с позициите на транспортните браншови организации в редица страни
членки и отчете възможността от необосновано нарастване на разходите на българските
превозвачи в резултат на предлаганите законодателни промени по така наречените пакети
за мобилност 1 и 2, с които ще застрашат
конкурентоспособността им,
Като взе предвид заплахата от фалит на
стотици български превозвачи в резултат
на предложенията по пакета за мобилност в
Европейския съюз,
Като отчита, че някои от предложенията
по така наречените пакети за мобилност 1
и 2 представляват вмешателство в свободни
пазарни отношения, и
Като счита, че:
– с оглед на изключителната мобилност
на работната ръка в сектора включването
на международния транспорт и каботажа
в обхвата на законодателството за „командированите работници“ не е обосновано и
би имало силно негативно влияние върху
транспортния сектор в Централна и Източна Европа, както и отражение върху цялата
европейска икономика;
– прилагането на такъв тип законодателство за международните шофьори ще натовари диспропорционално както транспортните
оператори, така и държавите членки; голяма
част от малките и средните предприятия ще
бъдат изтласкани и пазарът ще бъде резервиран
само за големи и крупни превозвачи; целта на
европейското законодателство в тази сфера е
да позволи на транспортните оператори да се
конкурират при равни условия, да се търсят
механизми за приспособяване, а не да се налагат
трудноизпълними изисквания, които да ограничат растежа на този икономически отрасъл;
– задължението за ползване на редовната
седмична почивка извън борда на превозното
средство ще принуждава шофьорите да оставят
товара си, за който са лично отговорни, и ще
им коства допълнителни разходи;
– изискването за завръщане на водача „у
дома“ на всеки три седмици също поставя
превозвачите пред сериозно предизвикателство; предприятията ще бъдат принудени
да предоставят допълнителен транспорт на
служителите си, за да се върнат в страната, което би довело до сериозни финансови
разходи и намаляване на г ъвкавост та на
разпределението на работните часове и часовете за почивка;
– доброто функциониране на Европейския
пазар не следва да е обвързано с рестриктивни
правила, които не отчитат спецификите на
транспортния сектор и ограничават свободното движение на стоки и хора,
РЕШИ:
Възлага на Министерския съвет да обсъди
законодателния пакет за мобилност на Евро-
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пейската комисия и да приеме недвусмислена
позиция в подкрепа на исканията на българските превозвачи и в защита на техните и тези
на българските граждани права и интереси.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 11 май 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
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Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 119
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. д-р Жак Манян с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
за неговия особен принос в образованието
и квалификацията на български лекари, за
издигане нивото на българската медицинска
наука в областта на оториноларингологията и
за развитие на българо-френското сътрудничество в областта на науката и образованието.
Издаден в София на 8 май 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4849

УКАЗ № 120
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Шин Бу-нам – извънреден
и пълномощен посланик на Република Корея
в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите
му заслуги за развитието на двустранните
отношения меж ду Република България и
Република Корея.
Издаден в София на 8 май 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4850
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УКАЗ № 121
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Димитър Иванов Арнаудов
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Албания.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 май 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4851

УКАЗ № 122
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Момчил Стоянов Райчевски
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Албания
със седалище в гр. Тирана.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 май 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4852

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71
ОТ 10 МАЙ 2018 Г.

за приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на
електронни документи в трудовото досие на
работника или служителя
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за вида и
изискванията за създаването и съхраняването
на електронни документи в трудовото досие
на работника или служителя.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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за вида и изискванията за създаването и
съхраняването на електронни документи в
трудовото досие на работника или служителя
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. видът на електронните документи, които
могат да са част от трудово досие на работника или служителя;
2. изискванията за създаването и изпращането на електронни документи между работника или служителя и работодателя, както и
удостоверяването на тяхното връчване;
3. изискванията за съхраняването на електронните документи, които са част от трудовото досие на работника или служителя.
Чл. 2. (1) Работодателят може да изгражда,
поддържа и/или използва информационни
системи за създаването и/или съхраняването
на електронни документи в трудовото досие
на работника или служителя в съответствие с
изискванията на тази наредба, приложимите
нормативни актове и стандарти, както и приетите от работодателя вътрешни документи
за организация на труда в предприятието.
(2) Разходите за изграждането, поддържането и използването на информационна система за създаването и/или съхраняването на
електронни документи в трудовото досие на
работника или служителя и за обучението му
за работа с нея са за сметка на работодателя.
Чл. 3. Когато работодателят създава и
съхранява електронни документи в трудовото
досие, той е длъжен да уведоми работника или
служителя. Редът и начинът за уведомяване
се определят с Правилника за вътрешния
трудов ред.
Чл. 4. (1) В трудовия договор или в друга
писмена форма страните по трудовото правоотношение могат да дадат изрично съгласие
да бъдат адресати на електронни изявления
относно факти и обстоятелства, свързани с
трудовото правоотношение.
(2) Съгласието може да се даде преди,
едновременно със или след възникването на
трудовото правоотношение.
(3) Всяка една от страните по трудовото
правоотношение има право по всяко време
да оттегли съгласието си да бъде адресат на
електронни изявления.
(4) Електронни изявления между страните
по трудовото правоотношение се връчват чрез
услуга за електронна препоръчана поща.
(5) Разходите по използването на услуга
за електронна препоръчана поща от страна
на работодателя и от страна на работника
или служителя са за сметка на работодателя.
Чл. 5. (1) По искане на работника или
служителя работодателят е длъжен в срок
14 дни да му издаде и да му предостави в
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електронен вид документи, удостоверяващи
факти, свързани с трудовото правоотношение,
както и електронните документи, съхранявани в трудовото му досие. Документите се
предоставят по реда на чл. 4, ал. 4.
(2) По искане на работника или служителя работодателят е длъжен в срок 14 дни
да му издаде на хартиен носител преписи от
електронните документи, които са част от
трудовото му досие.
Г л а в а

в т о р а

ВИД НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ДОКУМЕНТИ
Чл. 6. (1) Електронните документи, които
могат да бъдат част от трудовото досие на
работника или служителя, са:
1. едностранни документи, създадени от
работодателя;
2. едностранни документи, създадени от
работника или служителя;
3. документи, които изискват съгласието и
на двете страни по трудовото правоотношение;
4. документи, издадени от трети лица,
удостоверяващи факти, свързани с трудовото
правоотношение;
5. други данни и информация, касаещи
трудовото правоотношение.
(2) В Правилника за вътрешния трудов
ред се посочват:
1. видът на документите по ал. 1, които ще
се създават и/или съхраняват като електронни
документи в трудовото досие на работника
или служителя;
2. видът на електронния подпис, който се
използва от работниците или служителите.
Г л а в а

т р е т а

СЪЗДАВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ
Чл. 7. (1) Електронните документи се създават съгласно изискванията на Регламент
(ЕС) 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги
при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО,
наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 910/2014“,
и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(2) Електронните документи се подписват
от работника или служителя с електронен
подпис съобразно нормативните изисквания
и договореното с работодателя.
(3) Когато работодателят изисква от работника или служителя да се използва квалифициран
електронен подпис, той е длъжен да осигури
механизъм на подписване за своя сметка.
(4) Документите, създавани от работодателя, задължително се подписват с квалифициран
електронен подпис.
Чл. 8. В електронните документи по чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 3 се посочват авторът на документа, работодателят и основанието за овластяването на автора, когато той е различен от
работодателя.
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Чл. 9. (1) Когато работникът или служителят изпраща документи до работодателя по
електронен път, те се регистрират в информационната система по чл. 2, ал. 1.
(2) За регистрираните в информационната
система електронни документи се генерира
и изпраща до работника или служителя потвърждение за получаването им.
(3) Потвърж дението съдържа данни за
регистрационния номер, часа и датата на
получаването. Потвърждението се изпраща
на посочен от работника или служителя електронен адрес или чрез услуга за електронна
препоръчана поща.
(4) Електронни изявления на работодателя
по регистрираните в информационната система
електронни документи, изпратени от работника или служителя, се връчват чрез услуга
за електронна препоръчана поща.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ
Чл. 10. Когато се използва информационна
система по чл. 2, ал. 1, работодателят осигурява механизъм за двуфакторна идентификация
при достъп до системата.
Чл. 11. (1) Работодателят няма право да
откаже получаването на документ от работник
или служител на хартиен носител.
(2) Документите, подадени на хартиен носител, могат да се включват в трудовото досие
на работника или служителя чрез снемане
на електронен образ от тях със сканиращо
устройство във вид и по начин, позволяващи
разчитането и съхранението им.
(3) Пълното и точно съответствие на снетия електронен образ със снемания документ
се удостоверява с квалифициран електронен
подпис от лицето, извършило снемането, а на
хартиения носител – със саморъчен подпис.
Чл. 12. (1) Информационната система по
чл. 2, ал. 1 трябва да предоставя възможност за:
1. отчитане и удостоверяване на времето
за настъпването на факти с правно значение с
точност до година, дата, час, минута и секунда
с квалифицирано удостоверение за време;
2. създаване на историческа справка за
всички движения, свързани с въвеждане на
документи в трудовото досие, както и извършваните операции;
3. установяване на лицата и електронните
адреси, от които са извършени операциите
по т. 2;
4. проследяване на историята на отпечатани
и предоставени преписи от електронните документи в трудовото досие на хартиен носител;
5. връзка с всички поделения на работодателя за регистриране на подадените при
тях документи;
6. получаването и изпращането на документи чрез услуга за електронна препоръчана
поща, подписани с електронен подпис;
7. изготвяне и обмен в електронен формат
на справки, сведения или документи.
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(2) Функционалните характеристики на
информационната системата не трябва да
позволяват да се променя фактът на постъпването на документи по електронен път и/
или тяхната поредност.
(3) Всяко действие в системата се удостоверява с квалифициран електронен времеви
печат.
Чл. 13. Работодателят осигурява поддържането на информационните системи по чл. 2,
ал. 1 по начин, който не позволява случайно
или незаконно унищожаване на документи и
данни в нея и не допуска неправомерен достъп,
изменение или разпространение.
Чл. 14. Работодателят осигурява на работника или служителя непрекъснат и безплатен
достъп до електронните документи от трудовото му досие.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Едностранни документи, създадени от
работодателя“ са длъжностна характеристика,
заповеди, удостоверения, уверения, справки,
служебни бележки, декларации и други, които са от значение за възникването, съществуването, изменението и прекратяването на
трудовото правоотношение.
2. „Едностранни документи, създадени от
работника или служителя“ са молби, заявления, декларации, уведомления, съгласия,
отчети, искания и други документи, които са
от значение за възникването, съществуването,
изменението и прекратяването на трудовото
правоотношение.
3. „Документи, които изискват съгласието
и на двете страни по трудовото правоотношение“ са трудов договор, споразумение по
чл. 107 от Кодекса на труда, допълнително
споразумение за изменение на съществуващ
трудов договор, договор за придобиване на
квалификация, договор за повишаване на
квалификацията и за преквалификация и
други документи, които са от значение за
възникването, съществуването, изменението и
прекратяването на трудовото правоотношение.
4. „Документи, издадени от трети лица,
удостоверяващи факти, свързани с трудовото
правоотношение“ са документи, които не са
създадени от работодателя или работника, или
служителя, но са от значение за възникването,
съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение и/или за
възникване, ползване и прекратяване на права
по него, като:
а) документи, свързани със здравословното
състояние на работника или служителя, издадени от компетентни органи, включително
медицински свидетелства, болнични листове,
решения за определяне на работоспособността
и необходимостта от трудоустрояване;
б) документи, издадени от учебни заведения и организации, удостоверяващи придобита степен на завършено образование и/
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или обучение или статут на обучаемо лице,
включително дипломи, свидетелства, удостоверения, сертификати;
в) документи, издадени от трети лица,
които са от значение за удостоверяване на
изп ъ лнени за д ъ л жени я на рабо т одат ел я,
включително заверени уведомления и справки по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда от
Националната агенция за приходите, постановление за обявяване на съществуването на
трудово правоотношение по чл. 405а, ал. 1
от Кодекса на труда, запорни съобщения,
предвидени в чл. 512, ал. 5 от Гражданския
процесуален кодекс;
г) други документи, които са от значение за
възникването, съществуването, изменението и
прекратяването на трудовото правоотношение.
5. „Услу га за електронна препоръчана
поща“ е понятието, определено в чл. 3, т. 36
от Регламент (ЕС) № 910/2014.
6. „К валифициран електронен времеви
печат“ е понятието, определено в чл. 3, т. 34
от Регламент (ЕС) № 910/2014.
7. „Двуфакторна идентификация“ е система
за осигуряване на достъп до информационна
система, осигуряваща потвърждаване на идентичността на потребителя чрез второ устройство или през едно устройство, но през втори
канал от този на осъществяването на достъп.
8. „Механизъм за двуфакторна идентификация“ е съвкупност от софтуер и хардуер,
осигуряваща двуфакторна идентификация.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 128б, ал. 3 от Кодекса на труда.
4882

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72
ОТ 10 МАЙ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата
за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на културата
за 2018 г. в размер 100 000 лв. за финансиране на дейности за извършване на теренно
археологическо проучване на археологически
обект „Хераклея Синтика“ в местността Рупите, гр. Петрич.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат:
1. разходите по „Политика в област та
на опазване на движимото и недвижимото
културно наследство“, бюджетна програма
„Опазване на недви ж имото култ у рно наследство“, по бюджета на Министерството
на културата;
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2. показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. (1) Министърът на културата да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на културата за 2018 г. и
да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в ,,Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4883

РЕШЕНИЕ № 308
ОТ 10 МАЙ 2018 Г.

за признаване на Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“
за представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 – 3 във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 9, ал. 1 от
Правилника за устройството и дейността на
Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания и критериите за представителност
на организациите на и за хора с увреждания,
приет с Постановление № 346 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г.,
бр. 93 от 2009 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 10 и 81
от 2015 г. и бр. 27 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“
със седалище и адрес на управление в София,
район „Триадица“, ул. Цар Самуил № 8, ет. 1,
вписано в регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел на Софийския градски съд
под № 711, том 11, стр. 115, по ф. д. № 28522
о т 1992 г., с ЕФН 2192285224, БУЛС ТАТ
831491758, за представителна организация на
национално равнище в Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания за срок
3 години считано от 5 юни 2018 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4884
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РЕШЕНИЕ № 309
ОТ 10 МАЙ 2018 Г.

за признаване на Сдружение „Българска
асоциация за рекреация и туризъм“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 – 3 във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1 от
Правилника за устройството и дейността на
Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания и критериите за представителност
на организациите на и за хора с увреждания,
приет с Постановление № 346 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г.,
бр. 93 от 2009 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 10 и 81
от 2015 г. и бр. 27 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Българска асоциация
за рекреация и туризъм“ със седалище и адрес
на управление в София, ул. Цар Асен № 3,
ет. 1, aп. 1, вписано в регистъра на юридичес
ките лица с нестопанска цел на Софийския
градски съд под № 19639, том 403, стр. 495
по ф.д. № 344/2012, с ЕФН 2112003446, ЕИК
176413294, за представителна организация на
национално равнище в Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания за срок 3
години считано от 9 май 2018 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4885

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за
провеждане на обучение чрез работа (дуално
обучение) (ДВ, бр. 70 от 2015 г.)
§ 1. В наименованието и навсякъде в текста
на наредбата думите в скобите „дуално обучение“ се заменят с „дуална система на обучение“.
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Обучението чрез работа (дуална
система на обучение) e специфична форма
на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, което
се организира въз основа на партньорство,
включително въз основа на договор между
един или няколко работодатели и институция
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в системата на професионалното образование
и обучение, с изключение на центровете за
информация и професионално ориентиране.“
§ 3. В чл. 3, т. 2, след думите „по чл. 2“
запетаята и думите „ал. 2“ се заличават.
§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Партньорството е взаимодействие между един или няколко работодатели
и институция по чл. 2 за организиране и
провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение) по професии и
специалности от Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от ЗПОО.
(2) Партньорството по ал. 1 се установява въз основа на писмено заявено желание
за участие в обучение чрез работа (дуална
система на обучение) от страна на работодателя или работодателите пред директора на
институция по чл. 2.
(3) Организаци ята и провеж дането на
обучението чрез работа (дуална система на
обучение) по професията и специалността се
осъществяват въз основа на договор между
институция по чл. 2 и един или няколко работодатели.
(4) Договорът по ал. 3 урежда правата и
задълженията на страните, свързани с организацията и провеждането на обучението чрез
работа, броя на обучаваните лица, срока на
обучението, осигуряването на материално-техническата база за придобиване на уменията, определени в държавния образователен стандарт
за придобиване на квалификация по професия
и учебната документация, обучаващите лица.“
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В т. 1 след думите „по чл. 2“ запетаята
и думите „ал. 2“ се заличават.
2. В т. 5 думите „при приема на лица за
обучение чрез работа (дуално обучение)“ се
заменят с „и разпределяне на лицата за практическо обучение в реална работна среда“.
3. В т. 6 думите „при приема на лица за
обучение чрез работа (дуално обучение)“ се
заменят с „и разпределянето на лицата за
практическо обучение в реална работна среда“.
4. В т. 7 думите „Държавното образователно
изискване (ДОИ)“ се заменят с „Държавния
образователен стандарт (ДОС)“.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „при приема на лица за
обучение чрез работа (дуално обучение)“ се
заменят с „и разпределяне на лицата за практическо обучение в реална работна среда“.
2. В т. 2 думите „при приема на лицата
за обучение чрез работа (дуално обучение)“
се заменят с „и разпределянето на лицата за
практическо обучение в реална работна среда“.
§ 7. Член 8 се отменя.
§ 8. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Обучението чрез работа (дуална
система на обучение) за ученици се осъществява в институциите по чл. 18, т. 1 – т. 4 от

ВЕСТНИК

БРОЙ 40

ЗПОО въз основа на реализиран прием, заявен
от работодателя пред директора на училището,
и сключен договор по чл. 4, ал. 3.
(2) Работодателят заявява писмено пред
директора на училището в срок до 15 декември
на текущата учебна година броя на обучаваните лица, професиите и специалностите,
по които да се осъществи прием за обучение
чрез работа (дуална система на обучение) за
следващата учебна година.
(3) Най-късно четири месеца преди началото на учебната година, в която ще започне
практическото обучение в реална работна
среда, директорът на училището съвместно
с работодателя/ите информира учениците от
X клас и техните родители или попечители
за възможностите за практическо обучение в
реална работна среда и за критериите за подбор
и разпределяне на учениците за практическо
обучение в реална работна среда.
(4) Най-късно три месеца преди началото на
учебната година, в която ще започне практическото обучение, ученикът заявява писмено,
със съгласието на родителя или попечителя,
пред директора на училището своето желание
за разпределяне при работодател за практическо обучение в реална работна среда.
(5) Подборът и разпределянето на учениците
при работодателите се извършват най-късно
два месеца преди началото на учебната година,
в която ще започне обучението, съвместно
от представители на работодателя/ите и на
училище по чл. 9, ал. 1 по разработени от
тях критерии.
(6) В подбора и разпределянето може да
участват ученици от X клас, които са навършили
16 години или ще ги навършат към началото
на учебната година, в която ще започне практическото обучение в реална работна среда.
(7) Директорът на у чилището обявява
списък с разпределянето при работодателите
на учениците, на които ще бъде предложено
да сключат трудов договор по чл. 230, ал. 1
от Кодекса на труда (КТ).
(8) За всеки ученик по ал. 8 работодателят
подава молба за получаване на разрешение за
постъпване на работа съгласно Наредба № 6
от 2006 г. за условията и реда за даване на
разрешение за работа на лица, ненавършили
18 години (ДВ, бр. 64 от 2006 г.).
(9) Работодателят сключва с учениците
трудов договор по чл. 230, ал. 1 от КТ найкъсно две седмици преди началото на учебната
година, в която ще започне практическото
обучение в реална работна среда.
(10) Работодателят е длъжен да предостави
на ученика преди началото на учебната година,
в която ще започне практическото обучение в
реална работна среда, документите по чл. 63,
ал. 1 от КТ.“
§ 9. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Обучението чрез работа (дуална
система на обучение) на учениците по общо-
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образователна и професионална подготовка
в училищата по чл. 9, ал. 1 се провежда при
спазване на разпоредбите за у чилищното
образование в Закона за предучилищното
и училищното образование, Закона за професиона лното образование и обу чение и
подзаконовите нормативни актове за прилагането им.“
§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Обучението чрез работа (дуална система на обучение) за лица, навършили 16
години, които не са ученици, се осъществява
в институция по чл. 2 въз основа на прием,
заявен от работодателя пред директора на
институцията.“
2. В ал. 2 думите „или ръководителя на
обучаващата институция“ се заменят с „на
институцията“.
3. В ал. 3 думите „или ръководителя на
обучаващата институция по чл. 2, ал. 2“ се
заменят с „на институцията по чл. 2“.
4. В ал. 4 думите „или ръководителя на
обучаващата институция“ се заменят с „на
институцията по чл. 2“.
5. В ал. 5 думите „обучаващата институция“
се заменят с „институцията по чл. 2“.
6. В ал. 6 след думите „изискващото се“
се добавя „входящо минимално“, а думите
„чл. 8, ал. 5 ЗПОО“ се заменят с „чл. 8, ал. 4
от ЗПОО“.
7. В ал. 7 думите „или ръководителят на
обучаващата институция“ се заменят с „на
институцията по чл. 2“.
§ 11. В чл. 14 ал. 1 се изменя така:
„(1) Продължителността на обучението
чрез работа (дуална система на обучение) се
определя с рамковите програми по чл. 11 от
ЗПОО за учениците, а за лицата, навършили
16 години – с рамковите програми по чл. 12
от ЗПОО.“
§ 12. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в първото изречение, думите
„Обучението чрез работа (дуално обучение)“
се заменят с „Практическото обу чение в
реална работна среда“, а във второто изречение думите „чл. 2, ал. 2, т. 1 и 2“ се заменят
съответно с „чл. 9, ал. 1“.
2. В ал. 2, второто изречение, думите „или
ръководителя на институцията по чл. 2, ал. 2“
се заменят с „на институцията по чл. 2“.
§ 13. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Обучението чрез работа (дуална система на обучение) в училищното професионално
образование и обучение се провежда по типови
учебни планове, разработени въз основа на
рамковите учебни планове за професионално
образование по чл. 12, ал. 2, т. 22, т. 23 или
т. 24 от Наредба № 4 от 2015 г. за учебния
план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.) и съответните
варианти за обучение чрез работа (дуална
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система на обучение) в рамковите програми
по чл. 11 от ЗПОО, както и по учебни програми за теория и практика на професията,
разработени в съответствие с резултатите
от ученето, определени в държавните образователни стандарти за придобиване на
квалификация по професии.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Обучението чрез работа (дуална система
на обучение) на лица, навършили 16 години,
които не са ученици, се извършва по учебни
планове, разработени в съответствие с рамковите програми по чл. 12 от ЗПОО и с държавните образователни стандарти за придобиване
на квалификация по професии и утвърдени от
директора на съответната институция.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Учебните програми за обучение на лица,
навършили 16 години, които не са ученици,
в институциите по чл. 2 се разработват от
учителите или преподавателите в съответната
обучаваща институция съвместно с работодателя/ите и се утвърждават от директора на
институцията.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Учебните програми за практическо
обучение в реална работна среда на лица,
навършили 16 години, се разработват съвместно от учителите или преподавателите и
наставниците и се утвърждават от директора
на институцията по чл. 2.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5, като в
основния текст цифрите „2“ и „3“ се заменят
съответно с „3“ и „4“.
§ 14. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Обучението за придобиване на професионална квалификация в институциите по
чл. 2 се провежда от учители по професионална
подготовка или преподаватели, назначени от
директора на институцията.“
§ 15. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Връзката между работодателя, наставника и обучаващата институция в дуалната
система на обучение се осъществява от учител
методик или преподавател методик по професионално обучение, определен от директора
на институция по чл. 2.“
2. В ал. 2 абревиатурата „ДОИ“ се заменя
с „ДОС“.
3. В ал. 4 т. 6 и 7 се изменят така:
„6. участва в разработването на критерии
за подбор и разпределяне на лицата за практическо обучение в реална работна среда или
при приема на лица, навършили 16 години,
които не са ученици, за обучение чрез работа
(дуална система на обучение);
7. участва в подбора и разпределяне на
лицата за практическо обучение в реална
работна среда или в подбора при приема
на лица, навършили 16 години, които не са

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

ученици, за обучение чрез работа (дуална
система на обучение).“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Един учител методик при осъществяване на връзката между училището и работодателя в дуалната система на обучение
изпълнява функциите си по ал. 4 с не повече
от шестима наставници.“
§ 16. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При провеждането на обучение чрез
работа (дуална система на обучение) в институция по чл. 9, ал. 1 учителят методик
изпълнява нормата за преподавателска работа,
определена съответно в т. 3.10.1 и 3.10.2 от
приложение № 1 към чл. 4, ал. 11 от Наредба
№ 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на
труда (ДВ, бр. 34 от 2017 г.).“
2. В ал. 2 думите „учителя-методик по
професионално образование“ се заменят с
„учителя методик по ал. 1“.
§ 17. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В т. 2 след думите „по чл. 2“ запетаята
и думите „ал. 2“ се заличават.
2. В т. 7 думите „Държавното образователно изискване“ се заменят с „Държавния
образователен стандарт“.
§ 18. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 4, първото изречение, думите „учителят-методик по професионално образование“
се заменят с „учителя методик в институция
по чл. 9, ал. 1“, а във второто изречение след
думите „по чл. 2“ запетаята и думите „ал. 2“
се заличават.
2. В ал. 5 след думите „по чл. 2“ запетаята
и думите „ал. 2“ се заличават и се добавя „за
срок от 5 години“.
§ 19. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Оценяването на резултатите на
ученици по време на обучението в институциите по чл. 9, ал. 1 се провежда в съответствие с Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване
на резултатите от обучението на учениците
(ДВ, бр. 74 от 2016 г.).
(2) Оценяването на резултатите на лица,
навършили 16 години по време на обучението
в институциите по чл. 2, се провежда при
условия и по ред, определени в правилника
за устройството и дейността на обучаващата
институция.“
§ 20. В чл. 25 ал. 2 се отменя.
§ 21. В чл. 26 думите „Наредба № 4 за
док у ментите за народната просвета (ДВ,
бр. 41 от 2003 г.)“ се заменят с „Наредба № 8
от 2016 г. за информацията и документите за
системата на предучилищното и училищното
образование (ДВ, бр. 66 от 2016 г.)“.
§ 22. В чл. 27, ал. 2 думите „институциите
по чл. 2, ал. 2, т. 4“ се заменят с „професионалните колежи и центровете за професионално
обучение“, а думата „ръководителя“ се заменя
с „директора на обучаващата институция“.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 23. Оцен яването при завършване на
обучението чрез работа (дуална система на
обучение) на учениците по § 24, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби
на ЗПУО, както и на лицата, навършили 16
години, до приемане на наредбата по чл. 34,
ал. 1 от ЗПОО се извършва по реда на отменената Наредба № 3 от 2003 г. за системата
на оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.).
§ 24. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ и е
съгласувана с министъра на труда и социалната политика.
Министър:
Красимир Вълчев
4771

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 20 от 2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища,
летателни площадки, системи и съоръжения
за наземно обслужване, за лицензиране на
летищни оператори и оператори по наземно
обслужване и за достъпа до пазара по наземно
обслужване в летищата (обн., ДВ, бр. 101 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2007 г., бр. 38
от 2012 г.; доп., бр. 26 от 2015 г.; изм., бр. 34
от 2017 г.)
§ 1. В чл. 18, ал. 2, т. 1, буква „а“ думите
„удостоверение за актуално състояние“ се
заменят с „единен идентификационен код“.
§ 2. В чл. 43 се създава т. 3:
„3. в срок до 30 юни на следващата година
предоставя в ГД „ГВА“:
а) годишен финансов отчет за предходната
финансова година, заверен от регистриран
одитор, и одиторския доклад;
б) междинен финансов отчет за текущата
година.“
§ 3. В чл. 47 се създава ал. 3:
„(3) Главният директор на ГД „ГВА“ със
заповед временно спира правата по издадения
лиценз за оператор по наземно обслужване,
когато финансовите отчети по чл. 43, т. 3 не
са предоставени в ГД „ГВА“ в срок един месец
от писменото искане, отправено от ГД „ГВА“.“
§ 4. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Летищният оператор, когато предоставя наземно обслужване, и операторите по
наземно обслужване, които предоставят услуги на трети лица, отделят сметките си за
своите дейности по наземно обслужване от
сметките за други дейности в съответствие
с действащото счетоводно законодателство.“
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2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Лицата по ал. 1 и 2 предоставят необходимите данни в ГД „ГВА“ в срок до 15 юли
на текущата година за предходната година.“
3. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Лицата по ал. 1 и 2 подават ежегодно декларация, подписана от управителя на
съответното дружество, относно спазване на
изискването по ал. 1, както и декларират размера на разходите общо, по видове дейности
и по място на извършване.
(5) Въз основа на получените данни главният директор на ГД „ГВА“ възлага извършване
на проверка на регистриран одитор по смисъла
на Закона за независимия финансов одит за
спазване на изискванията по ал. 1 и 2.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) Операторът по наземно обслужване
трябва да осигу ри достъп до първичните
счетоводни документи на одитора, избран
от ГД „ГВА“.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 7.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Докладът на одитора се предоставя в
срок не по-късно от 31 август на годината,
следваща годината, за която док ладът се
отнася.“
§ 5. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 8:
„8. „Стационарни самолети“ са самолети,
позиционирани на летището, стационарно на
самолетна стоянка, с неработещи двигатели,
за периода между приключване на рулирането
след кацане и преди началото на рулиране за
следващия полет.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. На гражданските летища за обществено ползване, които имат удостоверение за
експлоатационна годност и попадат в обхвата
на основната TEN-T мрежа по смисъла на
Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г.
относно насоките на Съюза за развитието на
трансевропейската транспортна мрежа и за
отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ, L 348,
2013 г., стр. 1 – 128), се създават условия за
инсталиране на захранване с електроенергия
за използване в стационарни самолети.
§ 7. В чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредба № 26 от
2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство
за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите,
извършващи аеронавигационно обслужване, и
надзора върху тях (обн., ДВ, бр. 46 от 2012 г.;
изм., бр. 88 от 2014 г.) думите „удостоверение
за актуално състояние, издадено не по-късно от 3 месеца преди датата на подаване
на заявлението, или“ се заменят с „единен
идентификационен код“.
§ 8. В чл. 62, ал. 1, т. 2 от Наредба № 27
от 2000 г. за авиационните учебни центрове
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(обн., ДВ, бр. 32 от 2000 г.; доп., бр. 85 от
2001 г., бр. 22 от 2007 г.; изм., бр. 40 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 47 от 2008 г.; изм., бр. 14 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2010 г., бр. 67
от 2013 г.) думите „съдебно удостоверение
за актуално състояние (без регистрираните
с идеална цел)“ се заменят с „единен идентификационен код“.
§ 9. В чл. 19, ал. 1, т. 1, чл. 28, ал. 1, т. 1,
чл. 34, ал. 2, чл. 40, ал. 2, т. 1, чл. 45, ал. 2, т. 1
от Наредба № 37 от 2016 г. за авиационните
оператори (ДВ, бр. 87 от 2016 г.) думите „удостоверение за актуално състояние, освен ако
няма посочен“ се заличават.
§ 10. В чл. 42, ал. 3 от Наредба № 39 от
2015 г. за условията и реда за издаване на
свидетелства за правоспособност на пилоти,
свидетелства за организации за обучение,
обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж,
в съответствие с изискванията на Регламент
(ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември
2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка
с екипажите на въздухоплавателни средства в
гражданското въздухоплаване в съответствие
с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския
парламент и на Съвета и контрола върху тях
(ДВ, бр. 33 от 2015 г.) думите „удостоверение
за актуално състояние и“ се заличават.
§ 11. В чл. 7, ал. 1 т. 1 от Наредба № 141
от 2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения
за въздушна навигация и кацане (обн., ДВ,
бр. 35 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2006 г.,
бр. 29 от 2012 г.) се изменя така:
„1. единен идентификационен код – ЕИК;“.
§ 12. В чл. 16, ал. 1 т. 1 от Наредба № 145
от 2004 г. за условията и реда за издаване
на лицензи на организации за техническо
обслужване и ремонт на авиационна техника
(ДВ, бр. 87 от 2004 г.) се изменя така:
„1. единен идентификационен код – ЕИК;“.
§ 13. В чл. 11, т. 1 от Наредба № H-1 от
2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност,
експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите
и контрола върху тях (ДВ, бр. 7 от 2014 г.)
думите „удостоверение за актуално състояние (когато е приложимо), издадено не покъсно от 3 месеца преди датата на подаване
на заявлението, или“ се заменят с „единен
идентификационен код“.
Министър:
Ивайло Московски
4799
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 600
от 8 май 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31,
ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и
конкурсите, Решение № 227 от 17.03.2016 г. и Решение № 245 от 26.04.2018 г. на Столичния общински
съвет Надзорният съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции реши:
1. На 6.06.2018 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на обект: поземлен
имот с идентификатор 68134.1386.391 и сграда с
идентификатор 68134.1386.391.1 (представляващ
УПИ IX-391, кв. 15), София, ул. Старозагорско
въстание № 42, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 325 000 лв. (Сделката
се облага частично с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 32 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130
33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок
за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но
не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.06.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
4829

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 98
от 30 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от
ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява
изменение на общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол № 3
от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград,
за имот с идентификатор 04279.12.31, местността
Проевски чифлик – Ш.21, по кадастралната карта

на Благоевград с цел предвиждане на смесена
многофункционална устройствена зона „Смф1“,
с показатели: височина на застрояване – до 10 м;
максимална стойност на Кинт. – 1.5; плътност на
застрояване – макс. 50 %; плътност на озеленяване – мин. 30 %.
Председател:
Р. Тасков
4696

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 40
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 127,
ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява проект за изменение на общ устройствен план
на община Видин, с който предназначението на
имот с идентификатор 52283.169.76 по кадастралната
карта на с. Новоселци, община Видин, се променя
от територия с предназначение „Малкоетажно жилищно строителство“ в територия с предназначение
„За общественообслужващи функции“.
Председател:
Г. Велков
4838

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
ЗАПОВЕД № ІV-А-305
от 8 май 2018 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 № 820 от
протокол № 30 от заседание на ОбС – гр. Петрич,
проведено на 22.03.2018 г., нареждам:
1. Да се преобразуват чрез вливане считано
от 1.06.2018 г.:
1.1. Детска градина „Пролет“ с адрес на управление с. Скрът, п.к. 2897, община Петрич, код
по админ. 100712, с БУЛСТАТ/ЕИК 101007881, и
други адреси, на които се провежда обучение в
с. Яворница, п.к. 2896, община Петрич, с. Ключ,
п.к. 2899, община Петрич, с. Габрене, п.к. 2898,
община Петрич, с целодневна организация на
предучилищното образование и финансиращ орган
Община Петрич, се преобразува чрез вливане в
Детска градина № 2 „Здравец“ с адрес на управление: Петрич, ул. Демир Капия № 3, код по админ.
100702, БУЛСТАТ/ЕИК 000016717, с целодневна
организация на предучилищното образование и
финансиращ орган Община Петрич.
1.2. Детска градина „Здравец“ с адрес на управление с. Марикостиново, п.к. 2870, община Петрич,
код по админ. 100715, с БУЛСТАТ/ЕИК 101007867,
и други адреси, на които се провежда обучение в
с. Кулата, п.к. 2868, с. Генерал Тодоров, п.к. 2873,
с. Тополница, п.к. 2858, и с. Дрангово, п.к. 2859, с
целодневна организация на предучилищното обра-
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зование и финансиращ орган Община Петрич, се
преобразува чрез вливане в Детска градина № 2
„Звънче“ с адрес на управление: Петрич, ул. Цар Борис III № 33, община Петрич, код по админ. 100704,
БУЛСТАТ/ЕИК 101007924, с целодневна организация на предучилищното образование и финансиращ
орган Община Петрич.
1.3. Детска г радина „Детск и свят“ с адрес на управление с. Коларово, ул. Беласица
№ 12, община Петрич, код по админ. 100717, с
БУЛСТАТ/ЕИК 101007899, и други адреси, на които се провежда обучение в с. Беласица, п.к. 2881,
ул. Григор Пърличев № 1, и с. Самуилово, п.к. 2879,
ул. Цар Калоян № 6, с целодневна организация на
предучилищното образование и финансиращ орган
Община Петрич, се преобразува чрез вливане в
Детска градина № 3 „Слънце“, с адрес на управление: Петрич, ул. Тома Митов № 10, код по админ.
100703, БУЛСТАТ/ЕИК 101651050, с целодневна
организация на предучилищното образование и
финансиращ орган Община Петрич.
2. Задължителната документация на детските
градини, които се преобразуват чрез вливане,
наличният инвентар, сградният фонд, дворните
площи и поземлени имоти – публична общинска
собственост, се приемат за стопанисване и управление от детската градина, към която се вливат.
3. Обучението на децата от населените места
на вливащите се детски градини по т. 1 да се
осъществява в съответните населени места, като
групите функционират като друг адрес, на който
се осъществява обучение.
4. Трудовите правоотношения с педагогическия
и непедагогическия персонал на преобразуваните
детски градини да бъдат уредени по реда на чл. 123
от Кодекса на труда, а на директорите – по реда
на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Илияна Попова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“.
Кмет:
Д. Бръчков
4830

вече от 40 %, и осигуряване на 100 % паркиране
в границите на УПИ, и УПИ II-514.304, зеленина
в устройствена зона Тп, при условията на раздел
XI на ЗУТ и глава седем от Наредба № 7 за ПНУОВТУ по червените, сините, зелените и кафявите
зачертавания, линии, надписи и щрихи за регулацията с червени ограничителни линии за ново
застрояване и коти с черен цвят за застрояването
и матрица със син цвят.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават чрез Общинския съвет – гр. Пловдив, до Административния съд –
Пловдив.
Председател:
С. Петкова
4781

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

РЕШЕНИЕ № 82
от 14 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1
и чл. 62, ал. 9, чл. 134, ал. 2, т. 6 и ал. 1, т. 1 и 2,
чл. 109, ал. 1, т. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ
предвид изложените в предложение с вх. № 18ХІ-98
от 8.03.2018 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 4 по плана
на ж.к. Отдих и култура, гр. Пловдив, като от УПИ
І-1, 2, III-514.1008, обществ. обсл. дейности, и УПИ
ІV-514.41, за обществено делово обслужване, кв. 4
по плана на ж.к. Отдих и култура, гр. Пловдив,
се създават два нови УПИ: УПИ I-514.303, за жил.
застрояване и общественообслужващи дейности с
устройствена зона СМФ3, със свободно застрояване
с устройствени показатели – височина – до 18 м,
Ппл. – до 80 %, Кинт. – до 4,0, озеленяване – по-

РЕШЕНИЕ № 797
от 3 април 2018 г.
На основание чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11
от ЗМСМА във връзка с възникнали инвестиционни намерения на възложителя и необходимост от
осигуряване на трасе за изграждане на техническа
инфраструктура Общинският съвет – гр. Поморие,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за определяне на трасе за
обект: „Кабели 20 kV за захранване на нов БКТП в
ПИ 35033.2.688 в местност Двете чешми, землище
гр. Каблешково, община Поморие“, и сервитут на
електропровода, преминаващи от съществуващ
ЖБ стълб в ПИ 35033.2.20 (нива на Дойно Апостолов и Тодорка Апостолова), през ПИ 35033.2.585
(селскостопански път, публична общинска собственост), ПИ 35033.2.679 (за второстепенна улица,
собственост на „БАЛКАН – НЕТ“ – ЕООД), до

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 157
от 24 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
ПУП – парцеларен план (ПП) на трасе на кабелна
линия Н.Н. от разпределителна уредба ниско напрежение на БКТП „Колос“ до ново електромерно
табло ТЕПО, монтирано на имотната граница на
УПИ 59.103 – производствена и складова дейност
(ПИ № 11845.59.103, местност Баш пара), по кадастралната карта на с. Войводиново, по следата
на вариант единствен, нанесен върху приложения
проект на ПУП – ПП и регистър на засегнатите
от трасето имоти.
Председател:
Г. Трендафилова
4689
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нов БКТП в ПИ 35033.2.688 (урбанизирана територия на „БАЛКАН – НЕТ“ – ЕООД), с проектна
дължина на трасето около 460 м – в земеделска и
в урбанизирана територия.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
А. Адамов
4780

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 704
от 26 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 150 от ЗУТ и решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията
Общинският съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план-схема и парцеларен план за техническа инфраструктура като част от комплексен проект за
инвестиционна инициатива на оптична кабелна
линия за с. Добродан, с. Врабево и с. Дебнево,
засягаща част от уличната мрежа на селата и
поземлени имоти с идентификатори 21590.24.185,
21590.51.48, 12108.504.20, 12108.247.117, 20300.181.129,
20300.201.9, 20300.202.83, 20300.211.29 и 20300.43.13
по кадастралните карти на землища Добродан,
Врабево и Дебнево.
Графичната част на проекта е неразделна част
от настоящото решение.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.
Председател:
П. Пенков
4782
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РЕШЕНИЕ № 706
от 26 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, Решение
№ 8 от протокол № 6 от 7.03.2018 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) Общинският съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен план –
план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план
(ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на с. Чифлик, като квартали 3 и 4 се сливат частично и се обособява нов
квартал 40, в който се обособяват:
– нови урегулирани поземлени имоти (УПИ)
І-460, 461, 463, 464, 465, 466, 468, ІІ-467, 469, 471,
472, ІІІ-286, 459, 470, 472, ІV-284, 285, 458 и V-282,
283, 385, 455, 457, при обособена устройствена
зона за всички новообособени УПИ „Жилищна –
малкоетажно застрояване – Жм“, с показатели:
плътност на застрояване – до 60 %; коефициент
на интензивност – до 1,2; минимална озеленена
площ – 40 %; застрояване – свободно;
– преномерират се парцели VІ-384 в ХІІ-384,
VІІ-388, 389 в ХІ-388, 389 и VІІІ-390 в Х-390;
– на улица с о.т. 5-4-3 се създава нова осова
точка с № 533;
Показатели: зона – Жм; застрояване – свободно; височина – до 10 м; плътност = max 60 %;
Кинт. = max 1,2; озеленяване = min 40 %; застрояване – свободно.
Графичната част на проекта е неразделна част
от настоящото решение.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.
Председател:
П. Пенков
4784

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
РЕШЕНИЕ № 705
от 26 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и решение на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
Общинският съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план-схема на техническата инфраструктура – водоснабдяване – трасе на водопроводно отклонение
за захранване с питейна вода на поземлен имот с
идентификатор 55587.104.801, УПИ І-056012 – „За
производство на строителни материали за довършителни работи“, с. Патрешко, преминаващо в
обхвата на път – общинска собственост, с идентификатор 55587.55.110, с. Патрешко.
Графичната част на проекта е неразделна част
от настоящото решение.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.
Председател:
П. Пенков
4783

РЕШЕНИЕ № 501
от 30 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 131, ал. 2, т. 1, чл. 134,
ал. 2, т. 6 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ и със заявление
вх. № 94-00-1382/21.12.2017 г. от Лина Владимирова Господинова-Ботушарова, Владимир Иванов
Ботушаров и Георги Иванов Ботушаров и Решение ІІ. № 5, взето с протокол № 1 на заседание
на ОЕСУТ – Чепеларе, проведено на 6.02.2018 г.,
Общинският съвет – гр. Чепеларе, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
за поземлен имот с идентификатор 80371.244.83 и
част от общински поземлен имот с идентификатор
80371.244.247, попадащи в УПИ ХІ – Сладкарница, в кв. 8 по плана на к.к. Пампорово, община
Чепеларе, като за сметка на същия се обособява
урегулиран поземлен имот XI – За база за отдих
в устройствена зона „Ок“, с параметри на застрояване: плътност на застрояване – 30 %, Кинт. – 0.6,
озеленяване – 50 %, Н – 3 (11 м), съответстващи на
устройствените показатели от проекта за изменение
на общия устройствен план на к. к. Пампорово в
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частта на община Чепеларе, одобрен със Заповед
№ РД-02-14-1968 от 3.11.2009 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Чепеларе, пред Административния
съд – Смолян.
Председател:
Р. Черпокова
4801
РЕШЕНИЕ № 502
от 30 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ
и със заявление вх. № 26-00-657 (2)/27.03.2017 г.
от „Фоли Инвест“ – ООД, и с Решение ІІ. № 12,
взето с протокол № 1 от заседание на ОЕСУТ – Чепеларе, проведено на 6.02.2018 г., Общинският
съвет – гр. Чепеларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за поземлен имот с
идентификатор 80371.174.43 в местност Пампорово
в землището на гр. Чепеларе (в к.к. Пампорово),
община Чепеларе, с обособяване на урегулиран поземлен имот ХIV-174.43 – База за отдих,
с устройствени показатели: устройствена зона
„Ок“, височина на застрояването – 5 (15 м), плътност – 30 %, Кинт. – 1,5, озеленяване – мин. 70 %,
съответстващи на устройствените показатели от
проекта за изменение на общия устройствен план
на к. к. Пампорово в частта на община Чепеларе,
одобрен със Заповед № РД-02-14-1968 от 3.11.2009 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Чепеларе, пред Административния
съд – Смолян.
Председател:
Р. Черпокова
4802
РЕШЕНИЕ № 503
от 30 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ
и чл. 156а от ЗУТ Общинският съвет – гр. Чепеларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Разширение и изместване
на съществуващ ски-път (поземлен имот с идентификатор 80371.0.555) с трасе, преминаващо през
поземлени имоти с идентификатори 80371.0.555,
80371.0.556, 80371.0.558, 80371.0.880, 80371.144.9,
80371.144.12, 80371.144.13, 80371.144.14, 80371.144.15,
80371.144.24, 80371.144.25, 80371.144.26, 80371.144.27,
по кадастралната карта на гр. Чепеларе и обособяване на детска ски-писта с влек в поземлени
имоти с идентификатори 80371.144.16, 80371.144.17,
80371.144.18 и 80371.144.19 по кадастралната карта
на гр. Чепеларе, землище гр. Чепеларе, община
Чепеларе.
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Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез органа, издал
акта, пред Административния съд – Смолян, като
обект от първостепенно значение.
Председател:
Р. Черпокова
4803
РЕШЕНИЕ № 504
от 30 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, заявление вх. № 2600-163/17.04.2018 г. от „Електроразпределение
юг“ – ЕАД, Решение ІІ. № 4, взето с протокол № 2
на заседание на ОЕСУТ – Чепеларе, проведено
на 3.04.2018 г., Общинският съвет – гр. Чепеларе,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – устройствена план-схема за прокарване на кабел 20 kV
от ТП „БПС“ до ТП „Мургавец“ с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори
80371.244.423, 80371.244.348, 80371.244.1203, по кадастралната карта на землището на гр. Чепеларе
и поземлени имоти с идентификатори 58517.102.37,
58517.102.32, 58517.102.22, 58517.102.75 по кадастралната карта на землището на с. Проглед, попадащи
в регулационния план на к.к. Пампорово, община
Чепеларе.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Чепеларе, пред Административния
съд – Смолян.
Председател:
Р. Черпокова
4804
3. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ съобщава, че е издал Заповед № РС-21 от
26.04.2018 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-11 от 25.01.2017 г. (ДВ, бр. 13 от 2017 г.) за
обект: Път II-18 Софийски околовръстен път в
участъка от км 0+780 до км 6+308.17, подобект:
Улично осветление, включващ: Електромерно
табло ТЕМО-2 за захранване на уличното осветление на пътен възел СОП – бул. Ломско шосе,
захранващ кабел и електромерно табло ТЕМО-3
за захранване на уличното осветление на пътен
възел СОП – Северна скоростна тангента. На
основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
4800
4. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-29 от 10.05.2018 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-17
от 19.05.2016 г. (ДВ, бр. 44 от 2016 г.) за обект: Път
ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до км

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

25+150, подобекти: Актуализация на отводняването от км 14+860 до км 22+850 и от км 23+120
до км 24+940 и Актуализация на напоителни и
отводнителни канали от км 14+860 до км 24+940,
при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение
може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
4859
12. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-20 от 26.04.2018 г. за обект: „Селскостопански
надлез над път ІІ-73 „Граница ОПУ – Шумен – Лозарево (Карнобат – Бургас)“ при км 89+205, в рамките на териториалния обхват на транспортната
територия, публична държавна собственост. На
основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
след обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
4832
17. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС28 от 10.05.2018 г. за обект: Етапна връзка при
км 212+233.06 с дължина L=192,00 м и Етапна
връзка при км 217+000 с дължина L=477,93 м на
път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“. На основание
чл. 149, ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
4858
18. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-27 от 9.05.2018 г. за обект: Основен ремонт
(рехабилитация) на път II-11 „Козлодуй – Хърлец“
от км 83+700 до км 95+128, община Козлодуй, при
условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може
да се обжалва пред Върховния административен
съд в 3-дневен срок от съобщаването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание чл.
149, ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
4874
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163. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 от
ЗУТ във връзка с чл. 62, ал. 2 от АПК съобщава,
че със Заповед № РС-19 от 26.04.2018 г. се прави
поправка на очевидна фактическа грешка в Разрешение за строеж № РС-60 от 26.09.2013 г. (ДВ, бр. 85
от 2013 г.) за обект: „Преносен газопровод „Южен
поток“ на територията на Република България“,
Първи етап „Компресорна станция „Расово“ в
землището на с. Расово, община Медковец, област
Монтана, като текстът „в съответствие с одобрените
работни проекти“ да се чете: „в съответствие с
одобрените технически проекти“. На основание
чл. 149, ал. 4 от ЗУТ Заповед № РС-19 от 26.04.2018 г.
подлежи на обжалване от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
4831
66. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Обявява на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178,
ал. 1 от ЗСВ и съгласно решение на Съдийската
колегия на Висшия съдебен съвет по протокол
№ 49 от 5.12.2017 г., т. 15.2 във връзка с чл. 191,
ал. 1, изр. второ от ЗСВ конкурс за първоначално
назначаване и заемане на 6 длъжности „съдия“ в
районните съдилища, както следва:
– Районен съд – Провадия – 1 длъжност;
– Районен съд – Велинград – 1 длъжност;
– Районен съд – Средец – 1 длъжност;
– Районен съд – Козлодуй – 1 длъжност;
– Районен съд – Лом – 2 длъжности.
2. На основание чл. 181, ал. 2 и 4 от ЗСВ и
чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт
кандидатите подават лично или чрез писмено
упълномощен представител в администрацията на
Висшия съдебен съвет, София, ул. Екзарх Йосиф
№ 12, писмено заявление за участие в конкурса по
образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен
съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването
на обявата в „Държавен вестник“. Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата
или по куриер, не се приемат. При подаване на
заявлението всеки кандидат получава входящ
номер и дата, като към него се прилагат следните
документи: автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за
завършено висше образование по специалността
„Право“; завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят
диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система; нотариално
заверено копие от удостоверение за юридическа
правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване, и
медицинско удостоверение, че лицето не се води
на учет; нотариално заверено копие от трудова/
служебна и/или осигурителна книжка или друг
документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164
от ЗСВ за длъжността; декларация за българско
гражданство по чл. 162 от ЗСВ по образец; наймалко две препоръки от преподаватели по правни
науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати
или други юристи, при които е проведен стажът
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за придобиване на юридическа правоспособност и
които познават нравствените и професионалните
качества на кандидата; попълнен въпросник по
образец във връзка с притежаваните от кандидата
нравствени качества; мотивационно писмо; други
документи, които по преценка на кандидата имат
отношение към професионалните или нравствените му качества.
3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит по реда
на чл. 184 от Закона за съдебната власт.
4. Датата, часът и мястото на провеждане
на писмения изпит, както и разпределението на
кандидатите по зали, допълнително да се обнародват в „Държавен вестник“ и да се публикувaт
на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
5. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
4834
66а. – Прокурорската колегия на Висшия
съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
1.1. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Тополовград – изтичащ мандат.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за
участие в конкурс по Закона за съдебната власт;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
на извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; концепция за
работата като административен ръководител, която
трябва да съдържа: лична мотивация за заемане
на длъжността, анализ и оценка на състоянието на
органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност,
набелязване на цели за развитието и мерки за
тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена
служба или от окръжните следствени отдели към
окръжните прокуратури за образувани досъдебни
производства; декларация за имотното състояние,
произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по
образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен
съвет; документи, удостоверяващи наличието на
стажа по чл. 170 от ЗСВ, и други документи, които
по преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
4837
1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път І-9 Слънчев
бряг – Бургас, участък: „Обход на гр. Поморие“
от км 217+000 до км 222+849.41, на основание
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чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Телман Андреев Сариев, наследник
на Андрей Телемах Сариев, собственик на имот с
идентификатор 4.223, намиращ се в землището на
гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, за
постановяването на Решение № 29 от 19.01.2018 г. на
Министерския съвет, с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4717
2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път І-9 Слънчев
бряг – Бургас, участък: „Обход на гр. Поморие“
от км 217+000 до км 222+849.41, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Марианна Емилова Контева,
наследница на Мелпомена Телемах Контева,
собственик на имот с идентификатор 4.223, намиращ се в землището на гр. Поморие, община
Поморие, област Бургас, за постановяването на
Решение № 29 от 19.01.2018 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4718
3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път І-9 Слънчев
бряг – Бургас, участък: „Обход на гр. Поморие“
от км 217+000 до км 222+849.41, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Атанас Апостолов Черкезов, наследник на Апостол Киркоров Черкезов, собственик
на имот с идентификатор 4.225, намиращ се в
землището на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, за постановяването на Решение № 29
от 19.01.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4719
4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път І-9 Слънчев
бряг – Бургас, участък: „Обход на гр. Поморие“ от
км 217+000 до км 222+849.41, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иван Костадинов Лалев, наследник на
Цветанка Иванова Колева, собственик на имот с
идентификатор 4.232, намиращ се в землището на
гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, за
постановяването на Решение № 29 от 19.01.2018 г. на
Министерския съвет, с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4720
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5. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път І-9 Слънчев
бряг – Бургас, участък: „Обход на гр. Поморие“
от км 217+000 до км 222+849.41, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Жанина Костадинова Лалева,
наследница на Цветанка Иванова Колева, собственик на имот с идентификатор 4.232, намиращ се в землището на гр. Поморие, община
Поморие, област Бургас, за постановяването на
Решение № 29 от 19.01.2018 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4721
6. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Анна Виткова Виткова,
наследница на Златка Георгиева Димитрова,
собственик на имот с идентификатор 13.84, намиращ се в землището на гр. Поморие, община
Поморие, област Бургас, за постановяването на
Решение № 29 от 19.01.2018 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4722
7. – А г енц и я „Пътна инфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Димитър Илиев Куцаров, наследник на Илия Костадинов Куцаров,
собственик на имот с идентификатор 13.85, намиращ се в землището на гр. Поморие, община
Поморие, област Бургас, за постановяването на
Решение № 29 от 19.01.2018 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4723
8. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на А нтони я
Николова Сариева-Железова, наследница на
Никола Димитров Сариев, собственик на имот
с идентификатор 13.92, намиращ се в землището на гр. Поморие, община Поморие, област
Бургас, за постановяването на Решение № 29
от 19.01.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на

ВЕСТНИК

БРОЙ 40

Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4724
9. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Таня Андонова Иванова, наследница на Андон Алексиев Бахчеванов,
собственик на имот с идентификатор 13.118, намиращ се в землището на гр. Поморие, община
Поморие, област Бургас, за постановяването на
Решение № 29 от 19.01.2018 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4725
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Валентина
Андонова Бахчеванова, наследница на Андон
Алексиев Бахчеванов, собственик на имот с
идентификатор 13.118, намиращ се в землището на гр. Поморие, община Поморие, област
Бургас, за постановяването на Решение № 29
от 19.01.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4726
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Светла Иванова Узунова, наследница на Веска Филипова Узунова,
собственик на имот с идентификатор 13.294, намиращ се в землището на гр. Поморие, община
Поморие, област Бургас, за постановяването на
Решение № 29 от 19.01.2018 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4727
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Петя Владимирова
Стоева, наследница на Елена Спирова Стоева,
собственик на имот с идентификатор 13.524, на-
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миращ се в землището на гр. Поморие, община
Поморие, област Бургас, за постановяването на
Решение № 29 от 19.01.2018 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4728
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Анна Янкова
Кръстева, наследница на Елена Спирова Стоева,
собственик на имот с идентификатор 13.524, намиращ се в землището на гр. Поморие, община
Поморие, област Бургас, за постановяването на
Решение № 29 от 19.01.2018 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4729
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ивет Благоева Георгиева, наследница на Васил Щерионов Балиев,
собственик на имот с идентификатор 14.104, намиращ се в землището на гр. Поморие, община
Поморие, област Бургас, за постановяването на
Решение № 29 от 19.01.2018 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4730
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Николай Благоев
Георгиев, наследник на Васил Щерионов Балиев,
собственик на имот с идентификатор 14.104, намиращ се в землището на гр. Поморие, община
Поморие, област Бургас, за постановяването на
Решение № 29 от 19.01.2018 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4731
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
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гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стамат Андреев Едрев,
наследник на Стоян Ефтимов Гигов, собственик
на имот с идентификатор 14.148, намиращ се в
землището на гр. Поморие, община Поморие,
област Бургас, за постановяването на Решение
№ 29 от 19.01.2018 г. на Министерския съвет,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4732
17. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Стоян Николов
Стоянов, наследник на Стоян Ефтимов Гигов,
собственик на имот с идентификатор 14.148, намиращ се в землището на гр. Поморие, община
Поморие, област Бургас, за постановяването на
Решение № 29 от 19.01.2018 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4733
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Любомир
Ми хай лов Върбанов, наследник на Ми хаи л
Панайотов Върбанов, собственик на имот с
идентификатор 14.257, намиращ се в землището на гр. Поморие, община Поморие, област
Бургас, за постановяването на Решение № 29
от 19.01.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4734
19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държ а внат а с о б с т вено с т с ъ о бща ва на Дари на
Драгнева Михайлова, наследница на Спаска
Димитрова Михайлова, собственик на имот с
идентификатор 14.360, намиращ се в землището на гр. Поморие, община Поморие, област
Бургас, за постановяването на Решение № 29
от 19.01.2018 г. на Министерския съвет, 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 Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4735
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Димит ър
Тодоров Димитров, наследник на Анка Стефанова Димитрова, собственик на имот с идентификатор 14.481, намиращ се в землището на
гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, за
постановяването на Решение № 29 от 19.01.2018 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4736
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ангел Тодоров Димитров, наследник на Анка Стефанова Димитрова,
собственик на имот с идентификатор 14.481, намиращ се в землището на гр. Поморие, община
Поморие, област Бургас, за постановяването на
Решение № 29 от 19.01.2018 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4737
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Валентин Паскалев
Баджев, наследник на Паскал Марков Баджев,
собственик на имот с идентификатор 14.495, намиращ се в землището на гр. Поморие, община
Поморие, област Бургас, за постановяването на
Решение № 29 от 19.01.2018 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4738
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стойка Симеонова Ва-
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товска, наследница на Иван Симеонов Стойков,
собственик на имот с идентификатор 14.533, намиращ се в землището на гр. Поморие, община
Поморие, област Бургас, за постановяването на
Решение № 29 от 19.01.2018 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4739
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Параскева Иванова
Симеонова, наследница на Иван Симеонов
Стойков, собственик на имот с идентификатор
14.533, намиращ се в землището на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, за постановяването на Решение № 29 от 19.01.2018 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4740
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Кера Иванова Симеонова, наследница на Иван Симеонов Стойков,
собственик на имот с идентификатор 14.533, намиращ се в землището на гр. Поморие, община
Поморие, област Бургас, за постановяването на
Решение № 29 от 19.01.2018 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4741
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Димитрина
Георг иева Симеонова, наследница на Иван
С и меонов С т ой ков, с о б с т вен и к на и мо т с
идентификатор 14.533, намиращ се в землището на гр. Поморие, община Поморие, област
Бургас, за постановяването на Решение № 29
от 19.01.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
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срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4742
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Нина Станчева
Баталова, наследница на Красимира Василева
Станчева, собственик на имот с идентификатор
14.655, намиращ се в землището на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, за постановяването на Решение № 29 от 19.01.2018 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4743
28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собст веност съобщава на Зорница
Димова Керемидчиева, наследница на Димо
Димитров Керемедчиев, собственик на имот с
идентификатор 16.3, намиращ се в землището
на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, за постановяването на Решение № 29 от
19.01.2018 г. на Министерския съвет, с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4744
29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Георги Анастасов
А настасов, наследник на А настас Желязков
Анастасов, собственик на имот с идентификатор
16.478, намиращ се в землището на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, за постановяването на Решение № 29 от 19.01.2018 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4745
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав-
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ната собственост съобщава на Любен Георгиев
Каприев, собственик на имот с идентификатор
4.226, намиращ се в землището на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, за постановяването на Решение № 29 от 19.01.2018 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4746
31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на „Кибрис“ – ЕООД,
собственик на имот с идентификатор 11.319, намиращ се в землището на гр. Поморие, община
Поморие, област Бургас, за постановяването на
Решение № 29 от 19.01.2018 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4747
32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Симеон Кирилов Славов, собственик на имот с идентификатор 13.86,
намиращ се в землището на гр. Поморие, община
Поморие, област Бургас, за постановяването на
Решение № 29 от 19.01.2018 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4748
33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на София Андрова
Чернева, собственик на имот с идентификатор
13.118, намиращ се в землището на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, за постановяването на Решение № 29 от 19.01.2018 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4749
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34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Милка Атанасова
Бахчеванова, собственик на имот с идентификатор 13.118 , намиращ се в землището на
гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, за
постановяването на Решение № 29 от 19.01.2018 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4750
35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Димит ър
Алексиев Бахчеванов, собственик на имот с
идентификатор 13.118, намиращ се в землището на гр. Поморие, община Поморие, област
Бургас, за постановяването на Решение № 29
от 19.01.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4751
36. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Тонина Петрова
Дацова, собственик на имот с идентификатор
13.403, намиращ се в землището на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, за постановяването на Решение № 29 от 19.01.2018 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4752
37. – Агенция „Пътна инфраструкту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Димит ър
Зафиров Самаров, собственик на имот с идентификатор 13.537, намиращ се в землището на
гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, за
постановяването на Решение № 29 от 19.01.2018 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
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имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4753
38. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мария Костадинова Станойкова, собственик на имот с
идентификатор 13.544, намиращ се в землището
на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, за постановяването на Решение № 29 от
19.01.2018 г. на Министерския съвет, с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4754
39. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Елена Тодорова
Кирова, собственик на имот с идентификатор
14.74, намиращ се в землището на гр. Поморие,
община Поморие, област Бургас, за постановяването на Решение № 29 от 19.01.2018 г. на
Министерския съвет, с което са отчу ж дени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4755
40. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Бойчо Климентов Автов, собственик на имот с идентификатор 14.471,
намиращ се в землището на гр. Поморие, община
Поморие, област Бургас, за постановяването на
Решение № 29 от 19.01.2018 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4756
41. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ваньо Георгиев
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Иванов, собственик на имот с идентификатор
16.5, намиращ се в землището на гр. Поморие,
община Поморие, област Бургас, за постановяването на Решение № 29 от 19.01.2018 г. на
Министерск и я съвет, с което са отчу ж дени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4757
42. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Антония Димитрова
Томова, собственик на имот с идентификатор
16.5, намиращ се в землището на гр. Поморие,
община Поморие, област Бургас, за постановяването на Решение № 29 от 19.01.2018 г. на
Министерск и я съвет, с което са отчу ж дени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4758
43. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собст веност съобщава на Паулина
Стефанова А наниева, собственик на имот с
идентификатор 17.94, намиращ се в землището
на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, за постановяването на Решение № 29 от
19.01.2018 г. на Министерския съвет, с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4759
44. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Камен Ников Абрашев,
собственик на имот с идентификатор 30.606, намиращ се в землището на гр. Поморие, община
Поморие, област Бургас, за постановяването на
Решение № 29 от 19.01.2018 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4760
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45. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държ а внат а с о б с т вено с т с ъ о бща ва на С т е фк а
Георгиева Стефанова, собственик на имот с
идентификатор 13.94, намиращ се в землището на гр. Поморие, община Поморие, област
Бургас, за постановяването на Решение № 29
от 19.01.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4761
46. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Цветанка
Такева Христова, собственик на имот с идентификатор 14.653, намиращ се в землището на
гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, за
постановяването на Решение № 29 от 19.01.2018 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4762
47. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Верислав
Богоми лов Стан чев, собст веник на имот с
идентификатор 14.653, намиращ се в землището на гр. Поморие, община Поморие, област
Бургас, за постановяването на Решение № 29
от 19.01.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4763
48. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Пий Джи Еф
Инвестмънтс“ – ЕООД, собственик на имоти с
№ 12.352, 12.353 и 12.365, намиращи се в землището на гр. Поморие, община Поморие, област
Бургас, за постановяването на Решение № 29
от 19.01.2018 г. на Министерския съвет, с което
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са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4764
49. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Хелветия
Комерс“ – ООД, собственик на имоти с № 14.379,
14.380 и 14.381, намиращи се в землището на
гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, за
постановяването на Решение № 29 от 19.01.2018 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4765
50. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-9
Сл ън чев бряг – Бу ргас, у част ък: „Обход на
гр. Поморие“ от км 217+000 до км 222+849.41,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Анна Станачкова Александрова, собственик на имоти с
№ 16.294 и 16.295, намиращи се в землището
на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, за постановяването на Решение № 29 от
19.01.2018 г. на Министерския съвет, с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4766
75. – Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери
и полимерни материали) – един за лаборатория
„Функционални и наноструктурирани полимери“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията
на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103А,
тел. 979-22-09.
4812
1. – Институтът по биология и имунология
на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН,
София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по научна специалност
01.06.17. Физиология на животните и човека,
професионално направление 4.3. Биологични
науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, със
срок 2 месеца от обнародването на „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Цариградско
шосе № 73, тел. 872 00 18.
4813
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8. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасета на водопровод и кабелна линия
НН с кабел 1 kV в обхват на поземлени имоти с
идентификатори № 43253.103.6 и № 43253.59.296
по КККР в землището на с. Леденик, местност
Късото дере, община Велико Търново. Проектът
се намира в общинската администрация, стая
520. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на Община Велико Търново в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
4787
125. – Община Девня на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ
20482.34.5 по кадастралната карта на землището на гр. Девня във връзка с изграждане
на фотоволтаична електрическа централа. 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 общината.
4791
126. – Община Девня на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ
20482.194.2 по кадастралната карта на землището на гр. Девня във връзка с изграждане
на фотоволтаична електрическа централа. 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 общината.
4792
127. – Община Девня на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ
20482.33.46 по кадастралната карта на землището на гр. Девня във връзка с изграждане
на фотоволтаична електрическа централа. 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 общината.
4793
128. – Община Девня на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ
20482.27.63 по кадастралната карта на землището на гр. Девня във връзка с изграждане
на фотоволтаична електрическа централа. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят пис-
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мени възражения, предложения и искания по
проекта до общината.
4794
14. – Община Любимец на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че е издадена Заповед
№ РД-09-185/26.03.2018 г. на кмета на общината,
за отчуждаване на част от имот ПИ № 2386,
засегнат от проектното трасе на новообразувана
улица с ширина 8 м и нови осови точки 1780117802-17803-17804-870, по плана на гр. Любимец,
във връзка с влязъл в сила ПУП – ПР за изменение на регулацията на улица с осови точки
с номера 528-531-870 от кв. 178 по плана на
гр. Любимец, одобрен с Решение № 252, прието
с протокол № 27 от 27.07.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Любимец. Заинтересовани лица по
Заповед № РД-09-185/26.03.2018 г. са: 1. Кристина Гачева Гачева от София, район „Средец“,
ул. Николай Павлович № 4, ет. 1, наследник
на 1/14 ид. част от ПИ № 2386, с обезщетение
на стойност 320,08 лв. 2. Невена Гачева Гачева
от София, район „Средец“, ул. Николай Павлович № 4, ет. 1, наследник на 1/14 ид. част
от ПИ № 2386, с обезщетение на стойност
320,08 л в. За повед № РД- 09-185/26.03.2018 г.
е п у б л и к у в а н а н а и н т е рне т а д р е с: ht t p://
www.lyubimets.org/index.php/2008-10-23-16-43-40/
mandat-2015-2019/2018/3870 - 09-185-26 - 03-2018.
След влизане в сила на заповедта определените парични обезщетения за собствениците на
имотите, предвидени за отчуждаване, ще бъдат
внесени по сметка на правоимащите лица в
търговска банка „ОББ“ – клон Любимец.
4788
81. – Община Любимец на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че е издадена Заповед
№ РД-09-184 от 26.03.2018 г. на кмета на общината за отчуждаване на имоти и части от тях
в землището на гр. Любимец, за изграждане
на общински обект от първостепенно значение – публична общинска собственост „Западен
обходен път на гр. Любимец по направление на
път III-597 (Обходен път запад)“, във връзка с
влязъл в сила ПУП – ПП за обект „Западен обходен път на гр. Любимец по направление на път
III-597 (Обходен път запад)“, одобрен с Решение
№ 271, прието с протокол № 29 от 19.09.2017 г. на
Общинския съвет – гр. Любимец. Заинтересовани лица по Заповед № РД-09-184 от 26.03.2018 г.
са: 1. Димитър Николов Димов от София, ж.к.
Дианабад № 30, вх. Д, ет. 2, ап. 76, наследник
на 1/10 ид. част от ПИ № 016025, с обезщетение
на стойност 6,70 лв.; 2. Лилия Атанасова Бояджиева от гр. Варна, Вилна зона, сп. Ген. Вл.
Заимов № 516, наследник на 1/10 ид. част от ПИ
№ 016025, с обезщетение на стойност 6,70 лв.;
3. А ндрея Георгиев Пет ров от гр. Пловдив,
ул. Янтра № 6, ет. 3, ап. 11, наследник на 1/4 ид.
част от ПИ № 149015, с обезщетение на стойност
123,50 лв. Заповед № РД-09-184 от 26.03.2018 г.
е публикувана на интернет адрес: http://www.
ly ubi met s.org /i ndex .php/2 0 0 8 -10 -2 3 -16 - 43 - 4 0/
mandat-2015-2019/2018/3846 - 09-184-26 - 03-2018.
След влизане в сила на заповедта определените парични обезщетения за собствениците на
имотите, предвидени за отчуждаване, ще бъдат
внесени по сметка на правоимащите лица в
търговска банка „ОББ“ – клон Любимец.
4698
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4. – Общ и на Нова За г ора на основа н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструкту ра извън
границите на урбанизираните територии, за
обект „Кабелен електропровод и водопровод“
до ПИ 000807, местност Тръните в землището
на с. Загорци, община Нова Загора, с който се
засягат ПИ 000743, 000765 и 000769 по КВС на
землище с. Загорци, община Нова Загора. Проектът е изложен за разглеждане в отдел „КРВП“
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4691
91. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Бугьовец в землището на
с. Студена, община Перник, приет с протокол
№ 1 – 3 от 19.04.2018 г. на комисията, назначена
със Заповед № 918 от 27.04.2016 г. на кмета на
община Перник, за имоти с пл. № 136 и 135.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени искания и
възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник. За
справки: ет. 12, стая 12.
4665
92. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Бугьовец в землището на
с. Студена, община Перник, приет с протокол
№ 1 – 4 от 19.04.2018 г. на комисията, назначена
със Заповед № 918 от 27.04.2016 г. на кмета на
община Перник, за имоти с пл. № 209 и 201. На
основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени искания и възражения
по проекта и придружаващата го документация
до кмета на община Перник. За справки: ет. 12,
стая 12.
4666
93. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен
проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Шевърляк, землището
на гр. Перник, приет с протокол № 1 – 5 от
19.04.2018 г. на комисията, назначена със Заповед
№ 918 от 27.04.2016 г. на кмета на община Перник, за имоти с идентификатори 55871.250.135,
55871.250.139, 55871.250.103 и 55871.250.95. На
основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени искания и възражения
по проекта и придружаващата го документация
до кмета на община Перник. За справки: ет. 12,
стая 12.
4667
94. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен
проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Шарков дол в зем-

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

лището на с. Студена, община Перник, приет с
протокол № 1 – 6 от 19.04.2018 г. на комисията,
назначена със Заповед № 918 от 27.04.2016 г. на
кмета на община Перник, за имоти с № 4 и
41. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени искания и
възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник. За
справки: ет. 12, стая 12.
4668
95. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Бугьовец в землището на
с. Студена, община Перник, приет с протокол
№ 1 – 7 от 19.04.2018 г. на комисията, назначена
със Заповед № 918 от 27.04.2016 г. на кмета на
община Перник, за имоти с пл. № 206 и 201.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени искания и
възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник. За
справки: ет. 12, стая 12.
4669
96. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Бугьовец в землището на
с. Студена, община Перник, приет с протокол
№ 1 – 8 от 19.04.2018 г. на комисията, назначена
със Заповед № 918 от 27.04.2016 г. на кмета на
община Перник, за имоти с пл. № 133 и 2089.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени искания и
възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник. За
справки: ет. 12, стая 12.
4670
97. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен
проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Бугьовец в землището на с. Студена, община Перник, приет с
протокол № 1 – 9 от 19.04.2018 г. на комисията,
назначена със Заповед № 918 от 27.04.2016 г. на
кмета на община Перник, за имоти с пл. № 90
и 267. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени искания и
възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник. За
справки: ет. 12, стая 12.
4671
176. – Община „Родопи“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 35, прието с протокол № 2
от 20.03.2018 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив, е приет проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: „Изменение по време на строителството
на трасе на нова кабелна линия 20 kV от съществуващ стълб 20 kV в поземлен имот 12.117
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по КВС на с. Храбрино до нови кабелни муфи
20 kV в ПИ с ИД 12.12 по КККР на с. Марково,
община „Родопи“, на територията на землищата на с. Храбрино и с. Първенец, преминаващ
през поземлени имоти с идентификатори 3.117,
3.156, 3.120, 3.163 по КК, с дължина на новото
трасе на КЛ 20 kV – 1358,21 м на територията
на с. Храбрино, и поземлени имоти с идентификатори 27.74, 27.203 и 27.62 по КК, с дължина
на новото трасе на К Л 20 kV – 1186,70 м на
територията на с. Първенец, община „Родопи“,
съгласно приложения ПУП – парцеларен план,
регистър на засегнатите имоти и обяснителна
записка, изработени от лицензиран проектант. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
предложения ПУП – ПП в сградата на Община
„Родопи“ и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
4697
145. – Община гр. Провадия, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен проект
за ПУП – ПП (парцеларен план) за „Трасе на
водопровод“ и „Трасе на кабел 20 kV от ВЕЛ
20 kV – извод „Велино“ до поземлен имот с
№ 56143.53.21 в землището на с. Петров дол,
ЕК АТТЕ 56143, местност Люляката, община
Провадия, област Варна. Проектното трасе на
водопровода преминава през имоти – общинска и
частна собственост, както следва: ПИ 58503.31.20
и ПИ 58503.31.35 – земеделска на община Провадия, от кадастралната карта на гр. Провадия
и ПИ 56143.2.118 – път ІІІ клас, държавна публична собственост, ПИ 56143.77.34 – земеделска
частна собственост на наследници на Георги
Демиров Жеков, и ПИ 56143.77.186, 56143.53.329,
56143.77.411 – община Провадия, от кадастралната карта на с. Петров дол. Трасето на ел. кабел
20 kV преминава през ПИ 58503.176.6 – нива на
наследници на Желязко Тодоров Костов, ПИ
58503.176.19 – общинска публична собственост,
ПИ 56143.2.18 – път ІІІ клас, държавна публична
собственост, и ПИ 56143.53.329 – общинска публична собственост. 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 за подробен устройствен
план до общинската администрация.
4809
82. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – ПП – парцеларен план за изграждане на
трасе за разпределителен газопровод за нуждите на „Ситигаз България“ – ЕАД, в землищата
на с. Калипетрово, с. Айдемир и гр. Силистра,
община Силистра. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта
в сградата на Община Силистра и да направят
писмени възражения, предложения и искания
до общинската администрация.
4699
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16. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за трасе на eл. кабел НН от съществуващ ТП
„Раково“, извод СН „Градец“, подстанция „Котел“,
намиращ се в ПИ 010041, до ПИ 010035 с НТП
„стопански двор“, и преминаващ през следните
имоти, общинска и държавна собственост: ПИ
010041 с НТП „електропровод“, ПИ 000290 с
НТП „полски път“ и ПИ 010036 с НТП „пасище,
мера“, всички в местност Машатлъка, землище
с. Раково, община Сливен. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.
4693
17. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за трасе на eл. кабел НН от КРШ 1 на ТП „Център“, намиращ се в регулационните граници
на с. Гергевец, община Сливен, до ПИ 051035,
местност Джинджи чифлик, землище с. Самуилово, община Сливен, отреден „За оранжерия“,
и преминаващ през ПИ 000404, землище с. Самуилово, община Сливен, с НТП „полски път“,
общинска собственост. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.
4694
1. – Община гр. Стамболийски, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за обект „Кабелна линия за електрозахранване
на ел. косачка“ в ПИ 008031, местност Ходжов
кавак, по КВС на с. Куртово Конаре, община
Стамболийски, което трасе преминава през
имоти – общинска собственост: ПИ 000381 с
НТП – пасище, ПИ 0 0 0379 с НТП – полск и
път, и през имоти – държавна собственост: ПИ
000610 с НТП – за път от реп. пътна мрежа, ПИ
000300 с НТП – за път от реп. пътна мрежа.
Заинтересуваните лица могат да се запознаят
със съдържанието на проекта в отдел „УТ“ в
Община Стамболийски и при несъгласие на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
4774
176. – Община Трявна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за ЧИ на ЗРП
за УПИ I – стопански двор в кв. 8, УПИ – за
озеленяване, и УПИ – за гробище, в кв. 10 по
плана на кв. Хитревци, гр. Трявна. С плана за
регулация се извършват промени на следните
улици: улица с о.т. 36-39; улица с о.т. 36-37-38-40;
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улица с о.т. 40-41-42. Отпадат улици с о.т. 4243-44 и о.т. 42-66. Създават се нови улици с
о.т. 81-94, о.т. 95-94-93-97 и о.т. 93-92-91-90-8988-87-86-85-82-83-84. Вследствие на промените
на уличната регулация се променят границите
на кв. 8 и 10 и се създават два нови квартала
с номера 11 и 12. В кв. 8 се обособяват седем
урегулирани поземлени имота – три за жилищно строителство и четири за хотелиерство. В
кв. 10 се обособяват три урегулирани поземлени
имота – един за жилищно строителство, един
за озеленяване и един за гробище. В кв. 11 се
обособяват три урегулирани поземлени имота – два за жилищно строителство и един за
трафопост. В кв. 12 се обособява един урегулиран поземлен имот за жилищно строителство.
Проектът е изложен за разглеждане в стая 207
в сградата на Община Трявна. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
4785
935. – Община с. Ценово, област Русе, съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабел
ниско напрежение за външно ел. захранване
на бензиностанци я, ПИ № 043014, землище
Ценово, община Ценово, област Русе. Проектът
се намира в сградата на Община Ценово. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
за и н т ер е с ова н и т е л и ца мог ат да на п ра вя т
писмени искания, предложения и възражения
относно проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация, стая 304, ет. 3.
4811

С ЪД И Л И Щ А
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Кърджали,
против Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
в Община Крумовград, приета с Решение № 170
от 29.10.2008 г. по протокол № 13 от 29.10.2008 г.
на Общинския съвет – Крумовград. По протеста е образувано адм. дело № 139/2018 г. по
описа на А дминистративния съд – Кърджали,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 20.06.2018 г. от 10 ч.
4818
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Ок ръж на прок у рат у ра – Кърд жа ли,
на разпоредбите на Наредбата за овладяване
популацията на безстопанствените ку чета и
придобиване, притежаване и отглеж дане на
кучета на територията на община Крумовград,
приета с Решение № 222 от 21.12.2012 г. на
Общинския съвет – Крумовград, по което е
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образувано адм. д. № 144/2018 г. на А дминистративния съд – Кърджали, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
20.06.2018 г. от 10,20 ч.
4819
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл.188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че по протест на заместник окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Кърджали, с който е оспорена изцяло
Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореж дане с общинска собственост на
Община Черноочене, приета с Решение № 70 от
23.12.2008 г. на Общинския съвет – с. Черноочене, е образувано адм. дело № 142/2018 г. по
описа на Административния съд – Кърджали.
Към същото адм. дело № 142/2018 г. е присъединено за съвместно разглеждане постъпило
оспорване от областния управител на област
Кърджали, обективирано в т. II от негова Заповед
№ РД-09-91 от 19.04.2018 г., с която са оспорени
изменения и допълнения на чл. 3, ал. 2, чл. 5а,
ал. 2, 3 и 4, чл. 6, ал. 4 и 5, чл. 9, ал. 1, т. 8 и 9,
чл. 24, чл. 28, ал. 2 и 3, чл. 35, ал. 1 и 2, чл. 55,
ал. 2, чл. 59, ал. 1, 2 и 3, чл. 61, ал. 4, чл. 62;
отмяната на чл. 63, ал. 1, чл. 64, ал. 1, 2 и 3,
чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66, ал. 1, чл. 82, чл. 84,
чл. 87, чл. 88, ал. 1 и 5, чл. 90, чл. 91, ал. 3 и 5,
чл. 91а, ал. 1 и 2, чл. 96, т. 1 и 4, както и § 3 от
ДР на същата наредба, приети с Решение № 17
от 12.03.2018 г. на Общинския съвет – с. Черноочене, повторно приети с Решение № 35 от
10.04.2018 г. на Общинския съвет – с. Черноочене, по което е било образувано адм. дело
№ 138/2018 г. на АдмС – Кърджали, прекратено с
определение № 56 от 02.05.2018 г., постановено в
закрито заседание и присъединено към адм. дело
№ 142/2018 г. на Административния съд – Кърджали. Административно дело № 142/2018 г. е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 20.06.2018 г. от 10,10 ч.
4820
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от областния управител на област Кърджали,
обективирано в т. I от негова Заповед № РД09-91 от 19.04.2018 г., с която са оспорени изменения и допълнения в чл. 2, т. 8 и 9; чл. 8,
ал. 4; чл. 10, ал. 1, т. 4; чл. 11, ал. 3; чл. 41,
ал. 8, ал. 9 и ал. 12 и чл. 42, ал. 3 от Наредба
№ 2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на
местните данъци на територията на община
Черноочене, приети с Решение № 16 от протокол № 3 от 12.03.2018 г. на ОбС – с. Черноочене, и повторно приети с Решение № 35 от
протокол № 4 от 10.04.2018 г. на Общинския
съвет – с. Черноочене, по което е образувано
а дм. д. № 132/2018 г. на А дмС – Кърд жа ли,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 19.06.2018 г. от 10 ч.
4821
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Кърджали, на
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разпоредбите на Наредбата за организацията и
работата на обектите за търговия и услуги на
територията на община Ардино, приета с Решение № 99 от 29.10.2008 г. на ОбС – гр. Ардино,
по което е образувано адм. дело № 150/2018 г.
на А дминистративния съд – Кърджали, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 20.06.2018 г. от 10,25 ч.
4822
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Ок ръж на прок у рат у ра – Кърд жа ли,
на разпоредбите на Наредбата за поставяне на
преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни
и монументално-декоративни елементи, приета
с Решение № 29 от 29.04.2010 г. на Общинския
съвет – с. Черноочене, по което е образувано
а дм. д. № 145/2018 г. на А дминист рат ивни я
съд – Кърджали. Същото е насрочено за разглеж да не в о т к ри т о с ъдебно зас еда н ие на
6.06.2018 г. от 10,20 ч.
4823
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е подаден протест от
прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен,
срещу чл. 65, ал. 3 от Наредбата за управление
и упражняване правата на собственост върху
общинската част от капитала на т ърговск и
дружества в Община Пордим, приета от Общинския съвет – гр. Пордим, Решение № 169 по
протокол № 14/13.10.2004 г., с искане за отмяна,
по който е образувано адм. д. № 380 по описа
за 2018 г. на А дминистративния съд – Плевен.
4824
А дминистративният съд – Русе, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор в Окръжна прокуратура – Русе, срещу
разпоредбите на чл. 47, ал. 2 и чл. 48 от Наредба
№ 7 за реда и условията за упражняване правата
на Община Ценово върху общинската част от
капитала на търговските дружества, издадена
от Общинския съвет – с. Ценово. Въз основа на
протеста е образувано адм. дело № 229/2018 г.
по описа на А дминистративния съд – Русе, VІІ
състав, насрочено за 6.06.2018 г. от 11 ч.
4825
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпил протест на прокурор в Окръжна
прокуратура – Хасково, срещу Наредба № 4 за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Маджарово, по който е образувано адм. д.
№ 356/2018 г. по описа на А дминистративния
съд – Хасково, насрочено за 6.06.2018 г. от 10 ч.
4797
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от А дминист рат ивноп роцесуа лни я кодекс
съобщава, че по постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Хасково, с който
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се оспорват чл. 4, 5, 6, чл. 8, ал. 1 и 2, чл. 13,
ал. 4, чл. 15, ал. 2, чл. 16 и 17 от Наредбата за
придобиване, притежаване и отглеж дане на
кучета на територията на община Хасково, е
образувано адм. д. № 446/2018 г. по описа на
А дминистративния съд – Хасково, насрочено
за 4.07.2018 г. от 10,30 ч.
4798
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен,
на чл. 27, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация на Общинския съвет – гр. Велики Преслав, приет с Решение № 41 по протокол № 4/19.01.2016 г. въз основа на протеста
е образувано адм. дело № 152/2018 г. по описа
на А дминистративния съд – Шумен, насрочено
за 11.06.2018 г. от 9,30 ч.
4826
Софийският градски съд, І гр. отделение,
15 състав, уведом ява, че е образувано гр.д.
№ 16032/2017 г. по предявени искове от „Банка
Пиреос Българи я“ – А Д, п рот ив Герасимос
Пердикарис, роден на 28.08.1963 г., гражданство
Гърция, искове с правно основание чл. 79, ал. 1
ГПК за осъждане на ответника да заплати на
ищеца сумите, както следва: 19 930,14 лв. – главница, су мата 1888,63 лв. – договорни лихви,
сумата 34 957,41 лв. – наказателни лихви, както
и сумата 22 819,89 лв. – такси по договор за
кредит от 14.11.2011 г., който като ответник по
делото в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подаде писмен
отговор на исковата молба по реда на чл. 131
ГПК, като същата се намира в деловодството
на съда.
4817
Варненският районен съд, 35 състав, призовава Роза А лександровна Давидова, родена
на 30.03.1949 г., гражданка на Руската федерация, с неизвестен адрес, в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ да се
яви в деловодството на Районния съд – Варна,
35 състав, за да получи книжата и да подаде
отговор по реда на чл. 131 от ГПК, като ответница по гр. дело № 19541/2017 г., заведено от
Бляк сий инвестмънт тръст“ – ЕА Д, по иск с
правно основание чл. 79, ал. 1 и чл. 86, ал. 1
от ЗЗД. Указва на лицето, че при неявяване
ще му бъде назначен особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4816
Гоцеделчевск и ят районен съд у ведом ява
Оршит Арци-Факова (OSHRIT ARTSI-FAKOVA),
родена на 4.01.1978 г. в Бер Сева, Израел, последно местожителство Лондон, Англия, сега
с неизвестен адрес, че има заведено дело с
правно основание чл. 49, ал. 1 от СК (иск за
развод) и да се яви в съда в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ за
получаване на исковата молба и приложенията
като ответница по гр.д. № 312/2018 г., заведено
от Антон Сергеев Факов. Ответницата да посочи
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съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4815
Тетевенският районен съд, ІІ състав, ГК,
на основание чл. 48, ал. 1 и чл. 131 от ГПК
призовава Людмила Анатольевна Гайвас – руска гражданка, с неизвестен административен
адрес в Република България и в Русия, като
ответница по г р.д. № 389/2018 г. с предмет
развод – чл. 49 от СК, заведено от Красимир
Тодоров Николов от Тетевен, област Ловеч, с
указания да се яви в деловодството на Районния съд – Тетевен, стая № 7, ет. 2, в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“,
за да получи препис от исковата молба и доказателствата по делото и съобщение по чл. 131
от ГПК, с оглед депозиране на писмен отговор
в срока по чл. 131 от ГПК. Ако въпреки обнародването в „Държавен вестник“ ответницата
не се яви, съдебните книжа ще се смятат за
редовно връчени и на ответницата ще бъде
назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4814
Силистренският окръжен съд обявява, че на
27.03.2018 г. е образувано гр.д. № 72/2018 г. по
описа на СсОС по предявено от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество мотивирано искане с правно основание чл. 28, ал. 1
от ЗОПДИППД (отм.) във връзка с чл. 5, ал. 1
от ПЗРЗПКОНПИ срещу Живко Колев Димов,
Светлана Димитрова Димова и Кевин Живков
Димов, тримата с постоянен адрес: Силистра,
ул. А лександър Стамболийски № 43, с правно
основание чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.)
във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ за
отнемане в полза на държавата на имущество,
придобито от престъпна дейност, на обща стойност 2 889 230,70 лв., както следва:
От Живко Колев Димов на основание чл. 4,
ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на налични дружествени дялове в
капитала на „НЕРОН“ – ЕООД, ЕИК 118562243.
От Живко Колев Димов и Светлана Димитрова Димова на основание чл. 4, ал. 1 във връзка с
чл. 10 от ЗОПДИППД (отм.):
1. Магазинно помещение, представляващо
обособен обект в северната част на полумасивна сграда с лице на запад, намираща се в Силистра, ул. Добрич № 41, със застроена площ
38 кв. м, ведно с терена под сградата с площ
38 кв. м в ид. части от имот с кад. № 1517 в
кв. 40, участващо в парцел I – по плана на
гр. Силистра, при съседи и граници на дворното място: ул. Добрич от запад, имот кад.
№ 1516 – от югоизток, имот кад. № 1519 – от
североизток, и имот кад. № 1518 – от север, а
на обекта: магазинно помещение – от юг, жил.
сграда – от изток, проход – от север, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 159, том 2, рег. № 1086, н. дело
№ 141/28.02.2001 г. (вх. рег. № 2668, акт № 58,
т. 34, дело № 535/28.02.2001 г., СВ – Силистра).
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Пазарна стойност к ъм настоящи я момент – 20 000 лв.
2. 1/2 ид.ч. от дворно място с площ 201 кв. м –
(по н.а. № 176/8.04.1987 г.), а по скица 230 кв. м,
на м и ра що с е в С и л ис т ра , о блас т С и л ис т ра, ул. Радецки № 1, съставляващо у регулиран поземлен имот с пл. № 2972, в кв. 179,
за който е от реден парцел XI по плана на
гр. Силистра, утвърден със Заповед № 1081 от
15.07.2005 г. – идентичен с № 1517 в кв. 40, ведно с построената в него жилищна постройка,
състояща се от две стаи и коридор жилищна
постройка, състояща се от стая, кухня, антре,
мазе и тоалетна и един масивен дюк ян, по плана на града, при съседи: държавен имот, Янка
Ташева Стоянова, Марина Кръстева Костова,
Гана Великова Ненова, Йорданка Стоянова
Великова, Милка Петрова, Маринка Атанасова Станчева, площад и улица, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 100, том 11, рег. № 7701, н. дело
№ 1201/2.06.2006 г. (вх. рег. № 4491, акт № 173,
т. 12, дело № 2599/2.06.2006 г., СВ – Силистра).
Пазарна стойност към настоящия момент –
45 000 лв.
3. Апартамент № 58, намиращ се в Силистра,
ул. Добрич № 132, вх. Б, етаж седми жилищен,
със застроена площ 89,44 кв. м, състоящ се от
три стаи, трапезария, кухня – бокс, коридор и
сервизни помещения, заедно с прилежащата
изба № 26, с 1,212 % ид.ч. от общите части на
сградата и от правото на строеж върху общинското дворно място, при съседи на жилището:
ап. № 57, ап. № 59, ап. на Костадин Георгиев
Бошнаков и обща етажна площадка, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 198, том 7, рег. № 8850, н. дело
№ 1046/29.09.2006 г. (вх. рег. № 7916, акт № 37,
т. 24, дело № 5059/29.09.2006 г., СВ – Силистра).
Пазарна стойност към настоящия момент –
40 000 лв.
4. 1/6 ид.ч. от апартамент № 32, намиращ
се в Силистра, ул. Добруджа № 8, ет. 8, област
Силистра, представляващ самостоятелен обект
№ 66425.500.3714.15.32, в самостоятелна сграда № 66425.500.3714.15, състоящ се от дневна,
спалня, кухня, коридор и сервизни помещения
с площ 63,86 кв. м, заедно с избено помещение
№ 16 с площ 4,73 кв. м, както и 3,281 % идеални
части от общите части на сградата и 3,281 %
идеални части от правото на строеж върх у
общинско място, при съседи на апартамента:
на същия етаж 66425.500.3714.15.32 – 031, под
обекта 66425.500.3714.15.32 – 028, над обекта:
66425.500.3714.15.32 – няма, придобит с нотариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 64, том 11, рег. № 11741, н. дело
№ 1434/21.08.2008 г. (вх. рег. № 5839, акт № 134,
т. 16, дело № 3552/21.08.2008 г., СВ – Силистра).
Пазарна стойност к ъм настоящи я момент – 6000 лв.
5. Апартамент № 8, намиращ се в Силистра, ул. Добрич № 70, вх. А, ет. 4, или трети
жилищен, състоящ се от хол, спалня, кухня
и сервизн и помещен и я, заед но с изба № 2
и таванско помещение № 2, ведно с 4,01 %
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идеални части от общите части на сградата и
съответните идеални части от правото на строеж върху държавно дворно място, при съседи:
Румен Калчев, Станко Петров, Добра Илиева
и етажна площадка, придобит с Решение № 418
от 26.09.2006 г. по гр.д. № 472/2006 г. по описа
на Районния съд – Силистра, влязло в сила на
19.10.2006 г. (вписано в СВ – Силистра с вх. рег.
№ 1425, акт № 156, т. 3 от 27.02.2008 г.), с което
Живко Колев Димов е признат за собственик
на недвижим имот, придобит на 2.12.2004 г. по
силата на сключен предварителен договор за
покупко-продажба. Предварителният договор е
сключен между Живко Колев Димов – купувач,
и Димитър Димитров Михов и Ирена Василева
Михова – продавачи.
Пазарна стойност към настоящия момент –
18 000 лв.
6. Нива с площ 6,005 дка, намираща се в
землището на гр. Главиница, ЕК АТТЕ 15031,
област Силистра, трета категория, в местността
Дьолник, съставляваща имот с № 5050 по плана
за земеразделяне, при граници: нива № 5008 на
насл. на Пеньо Вълев Колев, нива № 5051 на
Светлана Димитрова Димова, нива № 5053 на
Мариана Пенчева Цветкова и полски път № 5102,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 199, том 10, рег. № 8680,
н. дело № 1100/19.12.2007 г. (вх. рег. № 5424,
а к т № 188, т. 16, дело № 3332/20.12.20 07 г.,
СВ – Тутракан).
Пазарна стойност к ъм настоящи я момент – 1300 лв.
7. Дворно място с площ 85 кв. м, намиращо се в Силистра, ул. Петко Каравелов № 49,
съставляващо поземлен имот № 1736 в кв. 179,
участващ с 68 кв. м в парцел ХХ по действащия
регулационен план на града, утвърден с Решение
№ 1059 от 27.07.2004 г. на ОбС и Заповед № 3004-1 от 15.01.2004 г. на ИД на АК, с 15 кв. м,
отчуждаващи се за подулица – идентичен с имот
пл. № 3582, кв. 57, парцел XV – при съседи:
имот № ХХII-1727, 1738 от север – северозапад;
улица от юг – югозапад, и имот № ХХ-1731 от
изток, ведно с построената в имота едноетажна
жилищна сграда от три стаи и сервизно помещение, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 27, том 2,
рег. № 1017, н. дело № 71/14.02.2008 г. (вх. рег.
№ 982, акт № 165, т. 2, дело № 415/14.02.2008 г.,
СВ – Силистра).
Пазарна стойност към настоящия момент –
18 000 лв.
8. Нива с площ 7 дка, намираща се в землището на с. Зебил, ЕК АТТЕ 30689, община
Главиница, област Силистра, втора категория,
в местността Речен дол, съставляваща имот с
№ 26005 по плана за земеразделяне, при граници:
нива № 26006 на МНЗ, полски път № 50098, нива
№ 26004 на Фатме Юдаим Таир и полски път
№ 50098, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 140, том 1,
рег. № 881, н. дело № 65/27.02.2008 г. (вх. рег.
№ 444, акт № 135, т. 1, дело № 145/27.02.2008 г.,
СВ – Тутракан).
Пазарна стойност к ъм настоящи я момент – 9000 лв.
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9. Пасище, мера с площ 4,500 дка, намиращо
се в землището на с. Васил Левски, ЕК АТТЕ
10210, община А лфатар, област Силистра, местност Юртлука 42, от които 0,343 дка – пета
категория, и 4,157 дка – шеста категория, съставляващо поземлен имот № 042027 по плана
за земеразделяне, при съседи и граници: имот
№ 042026 – нива на „Фонд за недвижими имоти
България“ – А ДСИЦ; имот № 101156 – полски
път общинска собственост; имот № 042028 – пасище, мера на Марин Димитров Гладичков,
и имот № 042022 – нива на Злати Манолов
Митев, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 51, том 3,
рег. № 2101, н. дело № 210/14.03.2008 г. (вх. рег.
№ 2085, акт № 15, т. 5, дело № 924/13.03.2008 г.,
СВ – Силистра).
Пазарна стойност к ъм настоящи я момент – 500 лв.
10. Пасище, мера с площ 10,003 дка, намиращо
се в землището на с. Васил Левски, ЕК АТТЕ
10210, община А лфатар, област Силистра, местност Коч кулак 60, от които: 0,647 дка – пета
к ат ег ори я , и 9, 356 д к а – ше с т а к ат ег ори я ,
с ъс та вл я ва що позем лен и мо т № 0 60 0 05 по
плана за земеразделяне, при съседи и граници:
имот № 060004 пасище, мера на ДПФ; имот
№ 101184 – полски път общинска собственост;
имот № 060 015 – пасище, мера на А д ри яна
Николаева Атанасова; имот № 060014 – пасище,
мера на Стоянка Куртева Таушанова, и имот
№ 101181 – полски път, общинска собственост,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 51, том 3, рег. № 2101,
н. дело № 210/14.03.2008 г. (вх. рег. № 2085, акт
№ 15, т. 5, дело № 924/13.03.2008 г., СВ – Силистра).
Пазарна стойност к ъм настоящи я момент – 1000 лв.
11. Поземлен имот с площ 847,11 кв. м по
актуална скица, а по документ за собственост
1000 кв. м, намиращ се в землището на гр. Силистра, съставляващ поземлен имот № 5040254
по к а дас т ра лен п ла н на новообра зу ва н и т е
имо т и на мес т нос т та Мед ж и ди Таби я, п ри
съседи и граници: от север – ПИ № 5040253;
от юг – ПИ № 5040257 и ПИ № 5040256; от
изток – път, и от запад – ПИ № 5040258, придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 164, рег. № 8164, н. дело
№ 758/21.07.2008 г. (вх. рег. № 5169, акт № 114,
т. 14, дело № 3076/21.07.2008 г., СВ – Силистра).
Пазарна стойност к ъм настоящи я момент – 8000 лв.
12. Нива с площ 29,998 дка, намираща се в
землището на с. Попина, ЕК АТТЕ 57577, община
Ситово, област Силистра, в местността Балата,
трета категория, съставляваща имот № 090079
по плана за земеразделяне, при граници: горско
тр. насажд. № 123001 на МЗГ – ДП/ДДС, нива
№ 090080 на Христа Аврамова Иванова, нива
№ 090076 на ДПФ, нива № 090074 на Ненка Николова Терзиева, горско тр. насажд. № 123001 на
МЗГ – ДЛ/ДДС, водостоп. съоръж. № 098039 на
МЗГ – ХМС, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 124, т. 10,
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рег. № 10665, н. дело № 1337/8.08.2008 г. (вх. рег.
№ 5620, акт № 4, т. 16, дело № 3391/8.08.2008 г.,
СВ – Силистра).
Пазарна стойност към настоящия момент –
30 000 лв.
13. Жилище – самостоятелен обект с идентификатор 66425.501.383.1.1 по кадастралната
карта на гр. Силистра, одобрена със Заповед
№ РД-18-66 от 2.06.2008 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящ се от две стаи, антре,
коридор, сервизно помещение, с полезна площ
35 кв. м – по документ за собственост, и изба
в част от сутерена, представляващо самостоятелен обект в едноетажна сграда с идентификатор 66425.501.383.1 по кадастралната карта на
гр. Силистра, одобрена със Заповед № РД-18-66
от 2.06.2008 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с административен адрес по кадастралната карта
и нотариален акт: Силистра, област Силистра,
ул. Осъм № 11, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 66425.501.383.1,
ведно с правото на строеж върху 1/2 ид.част
от целия поземлен имот, при съседни самост оя т ел н и обек т и: и мо т и с и ден т ифи кат ори
66425.501.8655, 66425.501.382, 66425.501.86543 и
66425.501.384, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 4, том 9,
рег. № 11624, н. дело № 1082/8.10.2008 г. (вх. рег.
№ 7470, акт № 21, т. 21, дело № 4513/8.10.2008 г.,
СВ – Силистра).
Пазарна стойност към настоящия момент –
20 000 лв.
14. Имот с площ 1016 кв. м, намиращ се в
Силистра, област Силистра, ул. Н. Й. Вапцаров, т райно предназначение – у рбанизирана
територия, начин на трайно ползване – територии, заети от населени места, съставляващ
поземлен имот с № 66425.515.54 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-66
от 2.06.2008 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастър, стар идентификатор:
кв. 2, п. 1, № 5460, при съседи: № 66425.515.53,
№ 66425.515.70, № 66425.515.55, № 66425.515.44,
№ 66425.515.45, № 66425.515.46, № 66425.515.47,
№ 66425.515.48, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 20, том 9,
рег. № 11790, н. дело № 1093/10.10.2008 г. (вх. рег.
№ 7556, акт № 72, т. 21, дело № 4567/10.10.2008 г.,
СВ – Силистра).
Пазарна стойност към настоящия момент –
20 000 лв.
15. Неурегулиран поземлен имот със статут
на друга селскостопанска територия, намиращ
се в землището на с. Сребърна, ЕК АТТЕ 68299,
община Силистра, в местността Азмъка, с площ
6,005 дка, от които 3,545 дка трета категория
и 2,460 дка – пета категори я, съставл яваща
новообразуван имот № 021065, при граници:
друга селскостопанска територия № 021066 на
Никола Великов Атанасов, нива № 021106 на
Велико Янков Иванов, нива № 021105 на Иван
Янков Иванов, друга селскостопанска територия, № 021115 на Стояна Василева Иванова
и друга селскостопанска територия № 021094

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

на Елена Иванова Стойчева, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 76, том 10, рег. № 13246, н. дело
№ 1274/12.11.2008 г. (вх. рег. № 8663, акт № 12,
т. 24, дело № 5148/12.11.2008 г., СВ – Силистра).
Пазарна стойност к ъм настоящи я момент – 1500 лв.
16. Нива, нами раща се в зем лищет о на
с. Ирник, ЕК АТТЕ 32799, община Ситово, област
Силистра, в местността Коджаекенлик, с площ
4,999 дка, четвърта категория, съставляваща
поземлен имот № 004025 по КВС, при граници
и съседи: нива № 004026 на Начо Тодоров Русев,
нива № 004102 на Държавен поземлен фонд, нива
№ 004086 на Ивайло Борисов Лазаров, полски
път № 005028 на Община Ситово, и полски
път № 004004 на Община Ситово, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 52, том 11, рег. № 14252, н. дело
№ 1407/10.12.2008 г. (вх. рег. № 9585, акт № 82,
т. 26, дело № 5657/10.12.2008 г., СВ – Силистра).
Пазарна стойност к ъм настоящи я момент – 3500 лв.
17. Дървопроизводителна площ № 092004,
намираща се в землището на с. Водно, ЕК АТТЕ
11764, община Дулово, област Силистра, в местността Бурча, с площ 26,012 дка, при граници
и съседи: имот № 092001 на Община Дулово, и
имот № 022502 на Община Дулово, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имоти № 27, том 10, рег. № 10064, н. дело
№ 1455/11.12.2008 г. (вх. рег. № 2278, акт № 119,
т. 8, дело № 1625/11.12.2008 г., СВ – Дулово).
Пазарна стойност к ъм настоящи я момент – 4500 лв.
18. Нива с площ 5,148 дка, намираща се в
землището на с. Суходол, ЕКАТТЕ 70336, община
Главиница, област Силистра, пета категория, в
местността Ески Бостанлък 11, съставляваща
имот с № 11024 по плана за земеразделяне,
при граници и съседи: нива № 11023 на Фуат
Сабри Юсеин, нива № 11029 на Бейхан Шериф
Асан, полски път № 40041 и нива № 11014 на
насл. на Мустан А хмедов Реджеб, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 72, том 3, рег. № 1079, н. дело
№ 64/13.02.2009 г. (вх. рег. № 750, акт № 146,
т. 1, дело № 132/13.02.2009 г., СВ – Тутракан).
Пазарна стойност к ъм настоящи я момент – 4500 лв.
19. Самостоятелен обект с идентификатор
66425.501.8850.4.33 в жилищна сграда с идентификатор 66425.501.8850.4, намиращ се в Силистра
с административен адрес: ул. Добрич № 74,
вх. Б, на ет. 4, предназначение – жилище – апартамент № 33, с площ 79,80 кв. м, състоящ се от
дневна, кухня, спалня и сервизни помещения,
ведно с прилежащото избено помещение № 11,
както и с 1,28 % ид.ч. от общите части и припадащите се ид.ч. от правото на строеж върху
общинския поземлен имот, върху който е построена сградата, с идентификатор 66425.501.8850,
при съседни самостоятелни обекти и границ и: на с ъщ и я е та ж – № 66425.501.8850.4.32 ,
№ 66425.501.8850.4.52; под обек та –
№ 6 6 42 5. 501.8 850.4.3 0, и н а д о б ек т а –
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№ 66 425.501.8850.4.36, п ри доби т с но тариален а к т за пок у пко -п рода жба на недвижим имот № 56, том 2, рег. № 2158, н. дело
№ 127/1.04.2009 г. (вх. рег. № 2034, акт № 120,
т. 5, дело № 882/1.04.2009 г., СВ – Силистра).
Пазарна стойност към настоящия момент –
70 000 лв.
20. Нива с площ 10 дка, намираща се в
землището на с. Малък Преславец, ЕК АТТЕ
46927, община Главиница, област Силистра,
трета категория, в местността Коларовски път,
съставляваща имот № 8179 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: нива № 8178 на
Маринка Якимова Неделчева, нива № 8180 на
Никола Георгиев Николов, полски път № 8201,
нива № 8183 на „Интер Инвест“ – ЕООД, и нива
№ 8008 на насл. на Велико Енчев Маринов, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 178, том 5, рег. № 2657, н. дело
№ 202/21.04.2009 г. (вх. рег. № 1801, акт № 144,
т. 3, дело № 508/21.04.2009 г., СВ – Тутракан).
Пазарна стойност към настоящия момент –
10 000 лв.
21. Имот № 001132, намиращ се в местността
Арнаут дере в землището на с. Брястово, община Минерални бани, област Хасково, с площ
5,633 дка, с начин на ползване „друг жилищен
терен“, при граници: имот № 001096 – „друг
жилищен терен“ на „Топликус“ – ООД, имот
№ 001095 – „друг жилищен терен“ на „Топликусс“ – ООД, имот № 001106 – „друг жилищен
т ерен“ на Вел и ко Ди м и т ров Пет ров, и мо т
№ 0 01107 – „д ру г ж и лищен терен“ на Иван
С т е ф а н о в И в а н о в, и мо т № 0 0101 5 – „ д р у г
ж и л и щен т ерен“ на „Х и т- 06“ – ООД, и мо т
№ 001013 – път на Велико Димитров Петров,
имо т № 0 01134 – „д ру г ж и л ищен т ерен“ на
„Топ л и к ус“ – ООД , и мо т № 0 01133 – „ д ру г
жилищен терен“ на „Топликусс“ – ООД, имот
№ 001097 – „друг жилищен терен“ на „Топликус“ – ООД, който имот след одобрен проект
за делба е образуван като самостоятелен от
имот № 001131, намиращ се в местността Apнаут дере в землището на с. Брястово, община
Минерални бани, област Хасково, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 1388, том 7, рег. № 7850, н. дело
№ 843/08.12.2009 г. (вх. рег. № 7369, акт № 101,
т. 20, дело № 7340/8.12.2009 г., СВ – Хасково).
Пазарна стойност към настоящия момент –
32 000 лв.
22. Дворно място, намиращо се в с. Паскалево, община Добрич, област Добрич, с площ
1040 кв. м, с пл. № 367, за който е отреден парцел XVI от кв. 32, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 107,
том 8, рег. № 7344, н. дело № 973/11.12.2009 г.,
под п ис а н о т Ра до с л а в Ге орг иев, но т ари ус
в съдебен район г р. Добри ч, рег. № 330 на
НК (вх. рег. № 14056, акт № 185, т. 31, дело
№ 5727/11.12.2009 г., СВ – Добрич).
Пазарна стойност към настоящия момент –
12 000 лв.
23. Апартамент № 3, намиращ се в гр. Тервел,
област Добрич, ж.к. Изгрев, блок 2, вх. Г, ет. 1,
ап. 3, и намиращ се във вх. Г, ет. 1, в жилищна

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

сг ра да на блок „И гл и к а“, с поле зна п лощ
90,06 кв. м, състоящ се от три стаи, кухня и
сервизни помещения, ведно с прилежащата изба
№ 1, със застроена площ 3,51 кв. м, ведно с припадащите се 3,527 % идеални части от общите
части на сградата и 3,527 % идеални части от
правото на строеж за цялата сграда, построен
върху общинско дворно място, представляващо:
УПИ I – жил. к-с, детска площадка, паркинги,
попадащ в кв. 63 по ПУП на гр. Тервел, област Добрич, одобрен със Заповед № 1181 от
13.12.1983 г., при граници (съседи) за жилището:
ляво – ап. 2; д ясно – ст ълбище; долу – изби;
горе – ап. 6, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 141, том 4,
рег. № 4380, н. дело № 534/21.12.2009 г. (вх. рег.
№ 2754, акт № 82, т. 7, дело № 982/21.12.2009 г.,
СВ – Тервел).
Пазарна стойност към настоящия момент –
46 000 лв.
24. Самостоятелен обект с идентификатор
0 0 895.502 .1837.1.14, на м и ра щ с е в с. А й де м и р, облас т С и л ис т ра, с а д м и н ис т рат и вен
а д р е с по к а дас т ра л на к ар т а и но т ариа лен
акт: с. А йдемир, област Силистра, ж.к. Юг
№ 7, вх. Б, ет. 5, апартамент № 29, състоящ
се от: хол, кухня и сервизни помещения със
застроена площ 43,40 кв. м, заедно с избено
помещение № 8 с полезна площ 3,96 кв. м и
таванска стая № 9 с полезна площ 6,75 кв. м,
заедно с 2,20 %, равняващи се на 4,50 кв. м
идеални части от общите части на сградата с
идентификатор 00895.502.1837.1 и съответните
идеални части от правото на строеж върху общинско място с идентификатор 00895.502.1837,
при съседи на апартамента: на същия етаж
00895.502.1837.1.13, 00895.502.1837.1.15, под обекта – 00895.502.1837.1.11, над обекта – няма, по
кадастрална карта и кадастрални регистри на
с. Айдемир, одобрени със Заповед № РД-18-73
от 11.12.2006 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 173, том 15, рег. № 16580,
н. дело № 1699/23.12.2009 г. (вх. рег. № 8518,
а к т № 162 , т. 22 , дело № 4227/23.12.20 09 г.,
СВ – Силистра).
Пазарна стойност към настоящия момент –
13 000 лв.
25. Недвижим имот, намиращ се в Силистра,
ул. Незабравка № 21, а именно: еднофамилна жилищна сграда, с идентификатор 66425.501.1055.1,
с площ 31 кв. м; еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 66425.501.1055.3, с площ
18 кв. м, представляващи обща постройка под
един покрив с два самостоятелни входа от изток
и запад, състояща се от две стаи, кухня, салон
и избено помещение; селскостопанска сграда с
идентификатор 66425.501.1055.2, с площ 7 кв. м,
построени на основание възмездно отстъпено
право на строеж върху общинско дворно място,
съставляващо поземлен имот с идентификатор
66425.501.1055, при граници и съседи: имоти с
идентификатори 66425.501.1058; 66425.501.1057;
66425.501.1056; 66425.501.1054; 66425.501.8692,
придобит с постановление за възлагане чрез
публичен търг от ЧСИ рег. № 767 с район на
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действие Окръжен съд – Силистра, по изп. дело
№ 200976704001345, вписано в СВ – Силистра,
вх. рег. № 1957, акт № 23, т. 4 от 31.03.2010 г.
Пазарна стойност към настоящия момент –
15 000 лв.
2 6. Поз ем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
66425.501.3059, намиращ се в Силистра, бул. Велико Търново № 94, с площ 190 кв. м по нотариален акт, а по скица с площ 147 кв. м, с трайно
предназначение – „у рбанизирана територия“,
и начин на трайно ползване – индивидуално
зас т роя ва не, вед но с пос т роената в и мо та
еднофамилна полумасивна жилищна сграда с
идентификатор 66425.501.3059.1, с площ 19 кв. м;
паянтова селскостопанска сграда с идентификатор 66425.501.3059.3, със застроена площ 10 кв.
м; паянтова селскостопанска сграда с идентификатор 66425.501.3059.4, със застроена площ 12
кв. м, за сумата 22 501 лв. Изпълнителното дело
е образувано по молба на взискателя Живко
Колев Димов, който е предоставил заем в размер
20 000 лв. на собствениците на описания по-горе
недвижим имот Здравка Димитрова Кудинова
и Йонко Георгиев Йонков, придобит с постановление за възлагане чрез публичен търг от
ЧСИ рег. № 767 с район на действие Окръжен
съд – Силистра, по изп. дело № 200976704001596,
вписано в СВ – Силистра, вх. рег. № 2248, акт
№ 159, т. 4 от 16.04.2010 г.
Пазарна стойност към настоящия момент –
22 000 лв.
27. Нива с площ 17,601 дка, намираща се
в землището на с. Гарван, община Ситово,
област Силистра, ЕК АТТЕ 14547, в местността
Шкимбил, четвърта категория, съставляваща
поземлен имот № 078008 по плана за земеразделяне на селото, при съседи и граници: имот
№ 078009, имот № 078202, имот № 078007, имот
№ 078037 и имот № 078024, за сумата 6120 лв.
Изпълнителното дело е образувано по молба на
взискателя Живко Колев Димов, който е предоставил заем в размер 6000 лв. на собственика
на описания по-горе недвижим имот Даринка
Николова Георгиева, придобит с постановление
за възлагане чрез публичен търг от ЧСИ рег.
№ 767 с район на действие Окръжен съд – Силистра, по изп. дело № 200976704001346, вписано в СВ – Силистра, вх. рег. № 6981, акт № 27,
т. 14 от 12.10.2010 г.
Пазарна стойност към настоящия момент –
11 000 лв.
28. Поземлен имот с площ 3,998 дка, намиращ
се в землището на с. Айдемир, в местността
Караборун, община Силистра, област Силистра,
обозначен с идентификатор 00895.66.15, с трайно
предназначение на територията – земеделска и
начин на трайно ползване – нива, по кадастрална
карта и кадастрални регистри на с. Айдемир,
одобрени със Заповед № РД-18-2 от 15.01.2008 г.
на изпълнителния директор на А ГК К, стар
идентификатор 66015, при граници: 00895.66.506,
00895.66.12, 00895.66.14 и 00895.67.507, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 66, том 15, рег. № 17726, н. дело
№ 1604/28.12.2010 г. (вх. рег. № 9088, акт № 146,
т. 19, дело № 3778/28.12.2010 г., СВ – Силистра).
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Пазарна стойност к ъм настоящи я момент – 3000 лв.
29. Земеделска земя, намираща се в землището на с. Сокол, ЕК АТТЕ 67828, община
Главиница, област Силистра, а именно: нива с
площ 4,292 дка, трета категория, в местността Кулаците, съставляваща имот с № 009072
по плана за земеразделяне на землището на
с. Сокол, при граници по скица: нива № 009073
на Величка Хотинова Иванова, нива № 009010
на Ради Калинов Илиев и полски път № 009002,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 130, том 5, рег. № 5065,
н. дело № 664/4.11.2011 г. (вх. рег. № 3491, акт
№ 123, т. 12, дело № 2265/4.11.2011 г., СВ – Тутракан).
Пазарна стойност к ъм настоящи я мо мент – 5000 лв.
От Живко Колев Димов и Светлана Димитрова
Димова на основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10
от ЗОПДИППД (отм.):
1. Су мата в размер 10 000 лв., пол у чена
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвиж им имот № 89, том 1, рег. № 603, н. дело
№ 244/9.02.1999 г. (вх. рег. № 202, акт № 75, т. 1,
дело № 88/9.02.1999 г., СВ – Силистра), и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 134, том 5, рег. № 5504, н. дело
№ 1448/16.07.1999 г. (вх. рег. № 1617, акт № 128,
т. 3, дело № 703/16.07.1999 г., СВ – Силистра).
2. Сумата в размер 7000 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 165, том 1,
рег. № 1509, н. дело № 731/10.03.1999 г. (вх. рег.
№ 457, акт № 148, т. 1, дело № 194/10.03.1999 г.,
СВ – Силистра), и отчужден с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 79,
том 1, рег. № 467, н. дело № 45/4.02.2000 г. (вх.
рег. № 243, акт № 88, т. 1, дело № 112/4.02.2000 г.,
СВ – Силистра).
3. С у м а т а в р а з м е р 5 0 0 л в., п о л у ч е н а
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 108, том 6, рег. № 7955, н. дело
№ 3146/29.12.1999 г. (вх. рег. № 3202, акт № 179,
т. 6, дело № 1508/27.12.2009 г., СВ – Силистра), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 117, том 4, рег. № 2547,
н. дело № 406/8.05.2000 г. (вх. рег. № 1682, акт
№ 174, т. 4, дело № 886/8.05.2000 г., СВ – Силистра).
4. Сумата в размер 9000 лв., получена от
продажбата на имот, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 183,
том 2, рег. № 1581, н. дело № 234/22.03.2000 г. (вх.
рег. № 882, акт № 26, т. 3, дело № 491/22.03.2000 г.,
СВ – Силистра), и отчужден с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 167,
том 7, рег. № 5065, н. дело № 867/14.09.2000 г.,
подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 4079, акт № 140, т. 9, дело
№ 1980/14.09.2000 г., СВ – Силистра).
5. С у м ат а в р а з ме р 70 0 0 л в., по л у чен а
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недви-
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жим имот № 118, том 4, рег. № 2548, н. дело
№ 407/8.05.2000 г. (вх. рег. № 1683, акт № 175,
т. 4, дело № 877/8.05.2000 г., СВ – Силистра), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 185, том 1, рег. № 1160,
н. дело № 144/24.07.2000 г. (вх. рег. № 2870, акт
№ 177, т. 7, дело № 1565/24.07.2000 г., СВ – Силистра).
6. С у м ат а в ра з ме р 96 0 0 л в., по л у чен а
о т п рода жбата на и мо т, п ри доби т с но тариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 152, том 4, рег. № 2695, н. дело
№ 439/12.05.2000 г. (вх. рег. № 1784, акт № 38, т. 5,
дело № 953/12.05.2000 г., СВ – Силистра), и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 23, том 3, рег. № 1535, н. дело
№ 184/16.03.2001 г. (вх. рег. № 3389, акт № 11,
т. 4, дело № 717/16.03.2001 г., СВ – Силистра).
7. Сумата в размер 5500 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 4, том 5,
рег. № 2929, н. дело № 475/26.05.2000 г. (вх. рег.
№ 1941, акт № 120, т. 5, дело № 1049/26.05.2000 г.,
СВ – Силистра), и отчужден с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 94, том 5,
рег. № 3274, н. дело № 541/14.06.2000 г. (вх. рег.
№ 2194, акт № 67, т. 6, дело № 1212/14.06.2000 г.,
СВ – Силистра).
8. Сумата в размер 1200 лв., получена от
продажбата на имот, придобит с нотариален
акт за дарение на недвижим имот № 190, том 5,
рег. № 3492, н. дело № 606/26.06.2000 г. (вх. рег.
№ 2419, акт № 190, т. 6, дело № 1350/26.06.2000 г.,
СВ – Силистра), и с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 148, том 3, рег.
№ 2241, н. дело № 193/16.05.2002 г. (вх. рег. № 2474,
акт № 58, т. 5, дело № 978/16.05.2002 г., СВ – Силистра), и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 117, том 7,
рег. № 4403, н. дело № 567/25.11.2002 г. (вх. рег.
№ 6909, акт № 35, т. 12, дело № 2533/25.11.2002 г.,
СВ – Силистра).
9. С у м ат а в р а з ме р 2 8 0 0 л в., по л у чен а
о т п рода жбата на и мо т, п ри доби т с но тариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 68, том 6, рег. № 3720, н. дело
№ 668/7.07.2000 г. (вх. рег. № 2629, акт № 71, т. 7,
дело № 1447/7.07.2000 г., СВ – Силистра), и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 19, том 7, рег. № 4265, н. дело
№ 779/23.08.2000 г. (вх. рег. № 3357, акт № 187,
т. 8, дело № 1807/23.08.2000 г., СВ – Силистра).
10. Сумата в размер 4300 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 110, том 7,
рег. № 4791, н. дело № 822/8.09.2000 г. (вх. рег.
№ 3898, акт № 103, т. 9, дело № 1939/8.09.2000 г.,
СВ – Силистра), и отчужден с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 27,
том 6, рег. № 7092, н. дело № 866/28.08.2002 г.,
подписан от Румен Тодоров, нотариус с район
на действие Районен съд – Силистра, рег. № 105
на НК (вх. рег. № 3964, акт № 126, т. 8, дело
№ 1733/28.08.2002 г., СВ – Силистра).
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11. Сумата в размер 6500 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 74, том 8,
рег. № 5432, н. дело № 914/27.09.2000 г. (вх. рег.
№ 4663, акт № 73, т. 10, дело № 2129/27.09.2000 г.,
СВ – Силистра), и отчужден с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 64, том 7,
рег. № 5849, н. дело № 734/6.11.2001 г. (вх. рег.
№ 9994, акт № 52, т. 16, дело № 2974/6.11.2001 г.,
СВ – Силистра).
12. С у мата в ра змер 70 0 0 л в., пол у чена
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 25, том 14, рег. № 7385, н. дело
№ 1195/22.11.2000 г. (вх. рег. № 8427, акт № 63,
т. 13, дело № 2780/22.11.2000 г., СВ – Силистра), и отчужден с нотариален акт за покупкопрода жба на недви ж им имот № 107, том 5,
рег. № 4139, н. дело № 501/6.08.2001 г. (вх. рег.
№ 6788, акт № 30, т. 10, дело № 2088/6.08.2001 г.,
СВ – Силистра).
14. Сумата в размер 5000 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 169, том 15,
рег. № 8228, н. дело № 1338/22.12.2000 г. (вх. рег.
№ 10264, акт № 53, т. 15, дело № 3200/22.12.2000 г.,
СВ – Силистра), и отчужден с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 44, том 5,
рег. № 3707, н. дело № 452/12.07.2001 г. (вх. рег.
№ 6277, акт № 68, т. 9, дело № 1892/12.07.2001 г.,
СВ – Силистра).
15. С у мата в ра змер 250 0 л в., пол у чена
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 198, том 15, рег. № 8320, н. дело
№ 1368/29.12.2000 г. (вх. рег. № 10398, акт № 133,
т. 15, дело № 3284/29.12.2000 г., СВ – Силистра), и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 62, том 1,
рег. № 0207, н. дело № 23/15.01.2001 г. (вх. рег.
№ 566, акт № 45, т. 1, дело № 66/15.01.2001 г.,
СВ – Силистра).
16. Сумата в размер 2000 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 94, том 2,
рег. № 0838, н. дело № 101/15.02.2001 г. (вх. рег.
№ 1935, акт № 117, т. 2, дело № 380/15.02.2001 г.,
СВ – Силистра), и отчужден с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 117, том 3,
рег. № 2428, н. дело № 333/5.08.2002 г. (вх. рег.
№ 3554, акт № 166, т. 7, дело № 1558/5.08.2002 г.,
СВ – Силистра).
17. С у мата в ра змер 9 0 0 0 л в., пол у чена
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 33, том 5, рег. № 3638, н. дело
№ 444/9.07.2001 г. (вх. рег. № 6224, акт № 35, т. 9,
дело № 1858/9.07.2001 г., СВ – Силистра), и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 50, том 8, рег. № 6577, н. дело
№ 862/28.12.2001 г. (вх. рег. № 12185, акт № 159,
т. 16, дело № 3543/28.12.2001 г., СВ – Силистра).
18. С у мата в ра змер 52 0 0 л в., пол у чена
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 47, том 7, рег. № 3218, н. дело
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№ 511/13.09.2001 г. (вх. рег. № 8053, акт № 126,
т. 11, дело № 2411/13.09.2001 г., СВ – Силистра), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 122, том 6, рег. № 5194,
н. дело № 648/3.10.2001 г. (вх. рег. № 8833, акт
№ 122, т. 12, дело № 2618/3.10.2001 г., СВ – Силистра).
19. Сумата в размер 2500 лв., получена от продажбата на нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 35, том 6, рег. № 4887,
н. дело № 616/18.09.2001 г. (вх. рег. № 8152, акт
№ 194, т. 11, дело № 2481/18.09.2001 г., СВ – Силистра), и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 88, том 3,
рег. № 1817, н. дело № 145/17.04.2002 г. (вх. рег.
№ 2195, акт № 80, т. 4, дело № 775/17.04.2002 г.,
СВ – Силистра).
20. Сумата в размер 11 500 лв., получена
о т п рода жбата на и мо т, п ри доби т с но тариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 54, том 6, рег. № 5035, н. дело
№ 634/25.09.2001 г. (вх. рег. № 8414, акт № 43,
т. 12, дело № 2533/25.09.2001 г., СВ – Силистра), и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 24, том 2,
рег. № 0737, н. дело № 74/9.02.2004 г. (вх. рег.
№ 824, акт № 34, т. 2, дело № 262/9.02.2004 г.,
СВ – Силистра).
21. Сумата в размер 1500 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 112, том 7,
рег. № 6045, н. дело № 763/19.11.2001 г. (вх. рег.
№ 10484, акт № 167, т. 14, дело № 3105/19.11.2001 г.,
СВ – Силистра), и отчужден с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 156,
том 4, рег. № 5301, н. дело № 628/17.06.2002 г. (вх.
рег. № 2829, акт № 37, т. 6, дело № 1184/17.06.2002 г.,
СВ – Силистра).
22. Сумата в размер 3500 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 166, том 7,
рег. № 6268, н. дело № 799/6.12.2001 г. (вх. рег.
№ 11060, акт № 107, т. 15, дело № 3262/6.12.2001 г.,
СВ – Силистра), и отчужден с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 131, том 3
рег. № 3628, н. дело № 394/14.07.2003 г. (вх. рег.
№ 4601, акт № 15, т. 8, дело № 1569/14.07.2003 г.,
СВ – Силистра).
23. Сумата в размер 20 000 лв., получена
о т п рода жбата на и мо т, п ри доби т с но тариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 197, том 3, рег. № 6372, н. дело
№ 822/13.12.2001 г. (вх. рег. № 11494, акт № 178,
т. 15, дело № 3341/13.12.2001 г., СВ – Силистра),
и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 65, том 5, рег. № 5280,
н. дело № 563/27.08.2012 г. (вх. рег. № 6349, акт
№ 60, т. 15, дело № 2609/27.08.2012 г., СВ – Силистра).
2 4. С у мата в ра змер 42 80 л в., пол у чена
о т п рода жбата на и мо т, п ри доби т с но тариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 30, том 4, рег. № 2772, н. дело
№ 251/27.06.2002 г. (вх. рег. № 3004, акт № 116,
т. 6, дело № 1273/27.06.2002 г., СВ – Силистра), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
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на недвижим имот № 141, том 1, рег. № 0891, н.
дело № 97/17.02.2005 г. (вх. рег. № 1396, акт № 184,
т. 3, дело № 636/17.02.2005 г., СВ – Силистра).
25. Сумата в размер 11 500 лв., получена
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 176, том 4, рег. № 3883, н. дело
№ 369/19.08.2002 г. (вх. рег. № 3697, акт № 64,
т. 3, дело № 1664/19.08.2002 г., СВ – Силистра), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 46, том 2, рег. № 0851, н.
дело № 90/13.02.2004 г. (вх. рег. № 974, акт № 88,
т. 2, дело № 320/13.02.2004 г., СВ – Силистра).
26. С у мата в ра змер 9 0 0 0 л в., пол у чена
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 54, том 6, рег. № 4913, н. дело
№ 486/23.10.2002 г. (вх. рег. № 6138, акт № 178,
т. 10, дело № 2238/23.10.2002 г., СВ – Силистра), и отчужден с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 77, том 2, рег.
№ 1910, н. дело № 185/16.04.20 03 г. (вх. рег.
№ 3212, акт № 124, т. 4, дело № 809/16.04.2003 г.,
СВ – Силистра).
27. С у мата в ра змер 60 0 0 л в., пол у чена
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 179, том 6, рег. № 5495, н. дело
№ 556/29.11.2002 г. (вх. рег. № 7137, акт № 88,
т. 12, дело № 2598/29.11.2002 г., СВ – Силистра),
и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 169, том 2, рег.
№ 2579, н. дело № 257/27.05.20 03 г. (вх. рег.
№ 3706, акт № 190, т. 5, дело № 1101/27.05.2003 г.,
СВ – Силистра).
28. С у мата в ра змер 650 0 л в., пол у чена
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 181, том 6, рег. № 5529, н. дело
№ 558/2.12.2002 г. (вх. рег. № 7295, акт № 108,
т. 12, дело № 2620/2.12.2002 г., СВ – Силистра), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 143, том 2, рег. № 2385,
н. дело № 240/19.05.2003 г. (вх. рег. № 3608, акт
№ 125, т. 5, дело № 1034/19.05.2003 г., СВ – Силистра).
29. Сумата в размер 11 000 лв., получена
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 183, том 6, рег. № 5531, н. дело
№ 560/2.12.2002 г. (вх. рег. № 7297, акт № 110,
т. 12, дело № 2622/2.12.2002 г., СВ – Силистра), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 144, том 13, рег. № 12466,
н. дело № 1528/22.12.2003 г. (вх. рег. № 8578,
а к т № 133, т. 15, дело № 3231/22.12.20 03 г.,
СВ – Силистра).
30. Сумата в размер 20 000 лв., получена
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 68, том 8, рег. № 4917, н. дело
№ 677/27.12.2002 г. (вх. рег. № 8301, акт № 163,
т. 13, дело № 2895/27.12.2002 г., СВ – Силистра),
и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 169, том 6, рег.
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№ 4676, н. дело № 516/13.04.2005 г. (вх. рег.
№ 3388, акт № 88, т. 8, дело № 1629/13.04.2005 г.,
СВ – Силистра).
31. С у мата в ра змер 80 0 0 л в., пол у чена
о т п рода жбата на и мо т, п ри доби т с но тариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 56, том 7, рег. № 5901, н. дело
№ 611/27.12.2002 г. (вх. рег. № 8267, акт № 142,
т. 13, дело № 2874/27.12.2002 г., СВ – Силистра), и отчужден с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 20, том 5, рег.
№ 1699, н. дело № 130/21.03.2003 г. (вх. рег.
№ 2046, акт № 113, т. 3, дело № 567/21.03.2003 г.,
СВ – Силистра).
32. Сумата в размер 16 500 лв., получена от
продажбата на имот, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 7,
том 1, рег. № 0135, н. дело № 4/10.01.2003 г. (вх.
рег. № 92, акт № 16, т. 1, дело № 20/10.01.2003 г.,
СВ – Силистра), и отчужден с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 68,
том 1, рег. № 0349, н. дело № 25/16.01.2004 г. (вх.
рег. № 216, акт № 74, т. 1, дело № 78/16.01.2004 г.,
СВ – Силистра).
33. Сумата в размер 10 500 лв., получена
о т п рода жбата на и мо т, п ри доби т с но тариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 129, том 1, рег. № 0959, н. дело
№ 90/10.03.2003 г. (вх. рег. № 1419, акт № 188,
т. 2, дело № 430/10.03.2003 г., СВ – Силистра), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 141, том 6, рег. № 6817,
н. дело № 827/18.12.2003 г. (вх. рег. № 8473, акт
№ 100, т. 15, дело № 3193/18.12.2003 г., СВ – Силистра).
34. С у мата в ра змер 450 0 л в., пол у чена
о т п рода жбата на и мо т, п ри доби т с но тариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 16, том 5, рег. № 1692, н. дело
№ 128/21.03.2003 г. (вх. рег. № 2042, акт № 111,
т. 3, дело № 565/21.03.2003 г., СВ – Силистра), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 49, том 2, рег. № 0861,
н. дело № 93/16.02.2004 г. (вх. рег. № 1096, акт
№ 106, т. 2, дело № 338/16.02.2004 г., СВ – Силистра).
35. Сумата в размер 15 000 лв., получена
о т п рода жбата на и мо т, п ри доби т с но тариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвиж им имот № 6, том 2, рег. № 1428, н. дело
№ 138/31.03.2003 г. (вх. рег. № 2682, акт № 187,
т. 3, дело № 650/31.03.2003 г., СВ – Силистра), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 149, том 4, рег. № 5134, н.
дело № 577/1.10.2003 г. (вх. рег. № 6373, акт № 98,
т. 11, дело № 2314/1.10.2003 г., СВ – Силистра).
36. С у мата в размер 60 0 0 л в., пол у чена
о т п рода жбата на и мо т, п ри доби т с но тариа лен ак т за пок у пко-порда жба на недвижим имот № 187, том 3, рег. № 4151, н. дело
№ 445/28.07.2003 г. (вх. рег. № 4789, акт № 153,
т. 8, дело № 1717/28.07.2003 г., СВ – Силистра), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 110, том 5, рег. № 4273,
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н. дело № 460/21.07.2004 г. (вх. рег. № 5442, акт
№ 162, т. 10, дело № 2143/21.07.2004 г., СВ – Силистра).
37. Сумата в размер 26 000 лв., получена
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 32, том 4, рег. № 4483, н. дело
№ 485/8.08.2003 г. (вх. рег. № 4974, акт № 64, т. 9,
дело № 1842/8.08.2003 г., СВ – Силистра), и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 99, том 4, рег. № 2966, н. дело
№ 322/20.05.2004 г. (вх. рег. № 4437, акт № 191,
т. 7, дело № 1523/20.05.2004 г., СВ – Силистра).
38. Сумата в размер 30 000 лв., получена
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 182, том 8, рег. № 4272, н. дело
№ 465/13.08.2003 г. (вх. рег. № 5031, акт № 87,
т. 9, дело № 1869/13.08.2003 г., СВ – Силистра), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 110, том 10, рег. № 9670,
н. дело № 1118/6.10.2003 г. (вх. рег. № 6435, акт
№ 137, т. 11, дело № 2355/6.10.2003 г., СВ – Силистра).
39. Сумата в размер 15 000 лв., получена
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 197, том 10, рег. № 5873, н. дело
№ 678/20.11.2003 г. (вх. рег. № 7824, акт № 177,
т. 13, дело № 2834/20.11.2003 г., СВ – Силистра),
и с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 81, том 2, рег. № 1023, н. дело
№ 102/7.03.2005 г. (вх. рег. № 2117, акт № 67,
т. 5, дело № 933/7.03.2005 г., СВ – Силистра), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 119, том 3, рег. № 1954, н.
дело № 217/18.04.2005 г. (вх. рег. № 3643, акт № 79,
т. 9, дело № 1825/18.04.2005 г., СВ – Силистра).
40. С у мата в ра змер 9 0 0 0 л в., пол у чена
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвиж им имот № 1, том 6, рег. № 6346, н. дело
№ 735/28.11.2003 г. (вх. рег. № 8013, акт № 56,
т. 14, дело № 2924/28.11.2003 г., СВ – Силистра),
и отчужден с нотариален акт № 9, том 5, рег.
№ 4212, н. дело № 569/30.06.2005 г. (вх. рег.
№ 6957, акт № 16, т. 21, дело № 4281/30.06.2005 г.,
СВ – Силистра).
41. С у мата в ра змер 32 0 0 л в., пол у чена
от продажбата на имоти, придобити с нотариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 88, том 6, рег. № 6642, н. дело
№ 791/12.12.2003 г. (вх. рег. № 8244, акт № 5,
т. 15, дело № 3088/12.12.2003 г., СВ – Силистра),
и нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 89, том 6, рег. № 6643, н. дело
№ 792/12.12.2003 г. (вх. рег. № 8285, акт № 6,
т. 15, дело № 3089/12.12.2003 г., СВ – Силистра), и отчуждени с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 190, том 7,
рег. № 6850, н. дело № 764/1.11.2004 г. (вх. рег.
№ 8263, акт № 171, т. 15, дело № 3275/1.11.2004 г.,
СВ – Силистра).
42. С у мата в ра змер 40 0 0 л в., пол у чена
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недви-
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жим имот № 22, том 1, рег. № 392, н. дело
№ 22/10.02.2004 г. (вх. рег. № 371, акт № 150,
т. 1, дело № 157/10.02.2004 г., СВ – Тутракан), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 165, том 10, рег. № 5325,
н. дело № 879/5.12.2005 г. (вх. рег. № 4483, акт
№ 102, т. 11, дело № 2223/5.12.2005 г., СВ – Тутракан).
43. С у мата в ра змер 2 40 0 л в., пол у чена
о т п рода жбата на и мо т, п ри доби т с но тариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 80, том 2, рег. № 1057, н. дело
№ 119/23.02.2004 г. (вх. рег. № 1509, акт № 34,
т. 3, дело № 472/23.02.2004 г., СВ – Силистра),
и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 104, том 3, рег.
№ 2434, н. дело № 240/20.03.2008 г. (вх. рег.
№ 2212, акт № 94, т. 5, дело № 1012/20.03.2008 г.,
СВ – Силистра).
4 4. С у мата в размер 60 0 0 л в., пол у чена
о т п рода жбата на и мо т, п ри доби т с но тариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 121, том 2, рег. № 1377, н. дело
№ 170/16.04.2004 г. (вх. рег. № 1666, акт № 159,
т. 4, дело № 784/16.04.2004 г., СВ – Тутракан), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 124, том 2, рег. № 1975, н.
дело № 287/6.08.2004 г. (вх. рег. № 3079, акт № 61,
т. 9, дело № 1708/6.08.2004 г., СВ – Тутракан).
45. С у мата в ра змер 450 0 л в., пол у чена
о т п рода жбата на и мо т, п ри доби т с но тариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 83, том 6, рег. № 5269, н. дело
№ 582/12.08.2004 г. (вх. рег. № 5933, акт № 165,
т. 11, дело № 2369/12.08.2004 г., СВ – Силистра),
и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 88, том 14, рег.
№ 12342, н. дело № 1596/15.11.2004 г. (вх. рег.
№ 8615, акт № 147, т. 16, дело № 3468/15.11.2004 г.,
СВ – Силистра).
46. Сумата в размер 15 300 лв., получена
о т п рода жбата на и мо т, п ри доби т с но тариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 163, том 8, рег. № 7503, н. дело
№ 870/29.11.2004 г. (вх. рег. № 9023, акт № 119,
т. 17, дело № 3555/29.11.2004 г., СВ – Силистра),
и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 164, том 1, рег.
№ 1353, н. дело № 112/22.02.2006 г. (вх. рег.
№ 1167, акт № 59, т. 3, дело № 511/22.02.2006 г.,
СВ – Силистра).
47. Сумата в размер 35 000 лв., получена
о т п рода жбата на и мо т, п ри доби т с но тариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 169, том 6, рег. № 5022, н. дело
№ 816/23.12.2004 г. (вх. рег. № 4603, акт № 191,
т. 13, дело № 2670/23.12.2004 г., СВ – Тутракан),
и отчужден с нотариален акт за покупко-прода жба на недви ж им имот № 18, том 5, рег.
№ 4926, н. дело № 580/20.10.2010 г. (вх. рег.
№ 2933, акт № 153, т. 11, дело № 2115/20.10.2010 г.,
СВ – Тутракан).
48. С у мата в ра змер 320 0 л в., пол у чена
от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-прода жба на недвижими имоти № 146, том 1, рег. № 0911, н. дело
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№ 100/18.02.2005 г. (вх. рег. № 1452, акт № 9,
т. 6, дело № 663/18.02.2005 г., СВ – Силистра), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 18, том 1, рег. № 0315, н.
дело № 10/12.01.2006 г. (вх. рег. № 170, акт № 47,
т. 1, дело № 50/12.01.2006 г., СВ – Силистра).
49. С у мата в ра змер 2 80 0 л в., пол у чена
от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за поку пко-прода жба на недви ж ими имоти № 146, том 1, рег. № 0911, н. дело
№ 100/18.02.2005 г. (вх. рег. № 1452, акт № 9,
т. 6, дело № 663/18.02.2005 г., СВ – Силистра), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 18, том 1, рег. № 0315, н.
дело № 10/12.01.2006 г. (вх. рег. № 170, акт № 47,
т. 1, дело № 50/12.01.2006 г., СВ – Силистра).
50. С у мата в ра змер 30 0 0 л в., пол у чена
от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за поку пко-прода жба на недви ж ими имоти № 146, том 1, рег. № 0911, н. дело
№ 100/18.02.2005 г. (вх. рег. № 1452, акт № 9,
т. 6, дело № 663/18.02.2005 г., СВ – Силистра), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 18, том 1, рег. № 0315, н.
дело № 10/12.01.2006 г. (вх. рег. № 170, акт № 47,
т. 1, дело № 50/12.01.2006 г., СВ – Силистра).
51. С у мата в ра змер 2 80 0 л в., пол у чена
от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за поку пко-прода жба на недви ж ими имоти № 146, том 1, рег. № 0911, н. дело
№ 100/18.02.2005 г. (вх. рег. № 1452, акт № 9,
т. 6, дело № 663/18.02.2005 г., СВ – Силистра), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 18, том 1, рег. № 0315, н.
дело № 10/12.01.2006 г. (вх. рег. № 170, акт № 47,
т. 1, дело № 50/12.01.2006 г., СВ – Силистра).
52. С у мата в ра змер 20 0 0 л в., пол у чена
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 131, том 2, рег. № 1907, н. дело
№ 214/29.03.2005 г. (вх. рег. № 2862, акт № 200,
т. 6, дело № 1312/29.03.2005 г., СВ – Силистра), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 177, том 5, рег. № 5360,
н. дело № 704/21.07.2005 г. (вх. рег. № 7729, акт
№ 135, т. 26, дело № 4421/21.07.2005 г., СВ – Силистра).
53. Сумата в размер 28 000 лв., получена
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 172, том 10, рег. № 6936, н. дело
№ 1038/29.12.2005 г. (вх. рег. № 2636, акт № 58,
т. 7, дело № 1347/29.12.2005 г., СВ – Дулово), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 132, том 1, рег. № 767, н.
дело № 98/7.02.2007 г. (вх. рег. № 161, акт № 97,
т. 1, дело № 106/7.02.2007 г., СВ – Дулово).
54. Сумата в размер 17 500 лв., получена
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 152, том 2, рег. № 1755, н. дело
№ 166/8.02.2006 г. (вх. рег. № 748, акт № 84, т. 2,
дело № 322/8.02.2006 г., СВ – Силистра), и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на
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недвижим имот № 45, том 2, рег. № 1832, н. дело
№ 153/10.03.2006 г. (вх. рег. № 1896, акт № 123,
т. 4, дело № 807/10.03.2006 г., СВ – Силистра).
55. Сумата в размер 11 500 лв., получена
о т п рода жбата на и мо т, п ри доби т с но тариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 106, том 5, рег. № 5504, н. дело
№ 653/20.06.2006 г. (вх. рег. № 5204, акт № 2,
т. 15, дело № 3054/20.06.2006 г., СВ – Силистра),
и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 195, том 3, рег.
№ 3838, н. дело № 415/14.07.20 06 г. (вх. рег.
№ 5863, акт № 85, т. 17, дело № 3582/14.07.2006 г.,
СВ – Силистра).
56. С у мата в ра змер 620 0 л в., пол у чена
о т п рода жбата на и мо т, п ри доби т с но тариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 43, том 7, рег. № 7725, н. дело
№ 924/29.08.2006 г. (вх. рег. № 7022, акт № 171,
т. 21, дело № 4539/29.08.2006 г., СВ – Силистра),
и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 187, том 7, рег. № 8997,
н. дело № 1020/28.09.2007 г. (вх. рег. № 9287,
а к т № 116, т. 20, дело № 4513/28.09.20 07 г.,
СВ – Силистра).
57. Сумата в размер 30 000 лв., получена
о т п рода жбата на и мо т, п ри доби т с но тариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 52, том 5, рег. № 3522, н. дело
№ 624/15.09.2006 г. (вх. рег. № 1904, акт № 46,
т. 6, дело № 1117/15.09.2006 г., СВ – Тервел), и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 16, том 7, рег. № 5061, н. дело
№ 890/22.12.2006 г. (вх. рег. № 2851, акт № 179,
т. 8, дело № 1686/22.12.2006 г., СВ – Тервел).
58. Сумата в размер 10 000 лв., получена
о т п рода жбата на и мо т, п ри доби т с но тариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 156, том 7, рег. № 6228, н. дело
№ 864/6.10.2006 г. (вх. рег. № 3442, акт № 154,
т. 10, дело № 2039/6.10.2006 г., СВ – Тутракан), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 91, том 1, рег. № 512, н.
дело № 84/6.02.2007 г. (вх. рег. № 777, акт № 9,
т. 3, дело № 418/6.02.2007 г., СВ – Тутракан).
59. Сумата в размер 200 лв., получена от
продажбата на имот, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 97,
том 9, рег. № 12051, н. дело № 1618/28.12.2006 г.
(в х . р е г. № 10 91 2 , а к т № 19 6 , т. 32 , д е л о
№ 7028/28.12.2006 г., СВ – Силистра), и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 86, том 2, рег. № 2027, н. дело
№ 182/14.03.2007 г. (вх. рег. № 2120, акт № 171,
т. 4, дело № 886/14.03.2007 г., СВ – Силистра).
60. С у мата в ра змер 120 0 л в., пол у чена
о т п рода жбата на и мо т, п ри доби т с но тариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 110, том 10, рег. № 8390, н. дело
№ 1194/20.12.2006 г. (вх. рег. № 4726, акт № 67,
т. 14, дело № 2778/20.12.2006 г., СВ – Тутракан), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 98, том 5, рег. № 4451, н.
дело № 455/10.07.2007 г. (вх. рег. № 2742, акт № 42,
т. 9, дело № 1710/10.07.2007 г., СВ – Тутракан).
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61. Сумата в размер 13 500 лв., получена
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 137, том 10, рег. № 8552, н. дело
№ 1218/27.12.2006 г. (вх. рег. № 4811, акт № 130,
т. 14, дело № 2842/27.12.2006 г., СВ – Тутракан), и
отчужден с нотариален акт за покупко- продажба
на недвижим имот № 45, том 9, рег. № 7577, н.
дело № 878/8.11.2007 г. (вх. рег. № 4678, акт № 143,
т. 14, дело № 2871/8.11.2007 г., СВ – Тутракан).
62. С у мата в ра змер 10 0 0 л в., пол у чена
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 142, том 6, рег. № 5654, н. дело
№ 836/26.09.2007 г. (вх. рег. № 8149, акт № 74,
т. 20, дело № 4487/26.08.2007 г., СВ – Силистра), и отчужден с договор за покупко-продажба от 1.10.2007 г. (вх. рег. № 8447, акт № 12,
т. 2.10.2007 г., СВ – Силистра).
63. Сумата в размер 35 500 лв., получена
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 103, том 5, рег. № 3909, н. дело
№ 621/22.11.2007 г. (вх. рег. № 2534, акт № 105,
т. 7, дело № 1407/23.11.2007 г., СВ – Тервел), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 78, том 2, рег. № 1449, н.
дело № 204/16.05.2012 г., рег. № 1545, акт № 111,
т. 3, дело № 442/16.05.2012 г., СВ – Тервел.
64. С у мата в ра змер 480 0 л в., пол у чена
от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
и мо т № 142 , т ом 11, р ег. № 11952 , н. дело
№ 1496/20.12.2007 г. (вх. рег. № 12061, акт № 116,
т. 27, дело № 6324/20.12.2007 г., СВ – Силистра),
и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 137, том 2, рег.
№ 2750, н. дело № 183/27.04.20 09 г. (вх. рег.
№ 2662, акт № 46, т. 7, дело № 1207/27.04.2009 г.,
СВ – Силистра).
65. С у мата в ра змер 620 0 л в., пол у чена
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 29, том 4, рег. № 3279, н. дело
№ 322/8.04.2008 г. (вх. рег. № 2741, акт № 173,
т. 6, дело № 133/8.04.2008 г., СВ – Силистра), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 18, том 5, рег. № 5008, н.
дело № 523/20.05.2008 г. (вх. рег. № 3567, акт
№ 64, т. 9, дело № 1899/20.05.2008 г., СВ – Силистра).
66. Сумата в размер 60 000 лв., получена
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 193, том 4, рег. № 4413, н. дело
№ 548/6.06.2008 г. (вх. рег. № 4104, акт № 196,
т. 10, дело № 2277/6.06.2008 г., СВ – Силистра),
и отчужден с нотариален акт № 158, том 10, рег.
№ 11005, н. дело № 1365/12.08.2008 г. (вх. рег.
№ 5683, акт № 43, т. 14, дело № 3438/12.08.2008 г.,
СВ – Силистра).
67. Сумата в размер 35 500 лв., получена
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 39, том 6, рег. № 7119, н. дело
№ 659/1.07.2008 г. (вх. рег. № 4728, акт № 4,
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т. 13, дело № 2734/1.07.2008 г., СВ – Силистра),
и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 16, том 11, рег.
№ 11369, н. дело № 1404/18.08.2008 г. (вх. рег.
№ 5769, акт № 96, т. 14, дело № 3504/18.08.2008 г.,
СВ – Силистра).
68. С у мата в размер 840 0 л в., пол у чена
о т п рода жбата на и мо т, п ри доби т с но тариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 156, том 4, рег. № 4195, н. дело
№ 536/8.10.2008 г. (вх. рег.№ 2644, акт № 157,
т. 6, дело № 1227/8.10.2008 г., СВ – Тервел), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 26, том 4, рег. № 3798, н.
дело № 442/22.10.2009 г. (вх. рег. № 2348, акт
№ 63, т. 6, дело № 805/22.10.2009 г., СВ – Тервел).
69. Сумата в размер 31 000 лв., получена
о т п рода жбата на и мо т, п ри доби т с но тариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 414, том 3, рег. № 2222, н. дело
№ 175/3.04.2009 г. (вх. рег. № 2221, акт № 95,
т. 5, дело № 724/3.04.2009 г., СВ – Хасково), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 1185, том 6, рег. № 6879,
н. дело № 692/21.10.2009 г. (вх. рег. № 6300, акт
№ 53, т. 17, дело № 2771/21.10.2009 г., СВ – Хасково).
70. Сумата в размер 33 000 лв., получена
о т п рода жбата на и мо т, п ри доби т с но тариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 40, том 6, рег. № 3054, н. дело
№ 250/12.05.2009 г. (вх. рег. № 1941, акт № 28,
т. 4, дело № 589/12.05.2009 г., СВ – Тутракан), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 86, том 2, рег. № 1488, н.
дело № 191/3.05.2011 г. (вх. рег. № 1197, акт № 2,
т. 5, дело № 778/3.05.2011 г., СВ – Тутракан).
71. Сумата в размер 40 000 лв., получена
о т п рода жбата на и мо т, п ри доби т с но тариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 114, том 3, рег. № 3695, н. дело
№ 262/4.06.2009 г. (вх. рег. № 3651, акт № 200,
т. 9, дело № 1692/4.06.2009 г., СВ – Силистра), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 197, том 2, рег. № 2979, н.
дело № 195/4.06.2010 г. (вх. рег. № 3967, акт № 80,
т. 7, дело № 1287/4.06.2010 г., СВ – Силистра).
72. Сумата в размер 15 500 лв., получена
от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
и мо т № 120, т ом 13, рег. № 15423, н. дело
№ 1507/1.12.2009 г. (вх. рег. № 7532, акт № 176,
т. 20, дело № 3826/1.12.2009 г., СВ – Силистра),
и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 65, том 11, рег.
№ 1828, н. дело № 101/15.04.2010 г. (вх. рег.
№ 2236, акт № 154, т. 4, дело № 743/15.04.2010 г.,
СВ – Силистра).
73. С у мата в ра змер 30 0 0 л в., пол у чена
от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
и мо т № 177, т ом 14, р ег. № 16 021, н. дело
№ 1569/10.12.2009 г. (вх. рег. № 7898, акт № 100,
т. 21, дело № 3948/10.12.2009 г., СВ – Силистра),
и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 117, том 4, рег.
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№ 5250, н. дело № 428/21.09.2010 г. (вх. рег.
№ 6483, акт № 2, т. 13, дело № 2448/21.09.2010 г.,
СВ – Силистра).
74. Сумата в размер 24 000 лв., получена от
продажбата на имот, придобит с постановление
за възлагане чрез публичен търг от ЧСИ, рег.
№ 767, с район на действие Окръжен съд – Силистра, по изп. дело № 200976704001597, вписано
в СВ – Силистра, вх. рег. № 1891, акт № 189,
т. 3, от 30.03.2010 г., СВ – Силистра, и с постановление за възлагане чрез публичен търг от
ЧСИ, рег. № 767, с район на действие Окръжен
съд – Силистра, по изп. дело № 200976704001598,
вписано в СВ – Силистра, вх. рег. № 1894, акт
№ 190, т. 3, от 30.03.2010 г., СВ – Силистра, и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 111, том 2, рег. № 2594,
н. дело № 155/15.04.2010 г. (вх. рег. № 2245, акт
№ 158, т. 4, дело № 747/15.04.2010 г., СВ – Силистра).
75. Сумата в размер 12 900 лв., получена
о т п р ода жбат а на и мо т, п ри до би т с но т ариа лен ак т за пок у пко-прода жба на недвижим имот № 54, том 4, рег. № 4734, н. дело
№ 383/9.08.2010 г. (вх. рег. № 5415, акт № 132,
т. 10, дело № 1968/9.08.2010 г., СВ – Силистра), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 5, том 6, рег. № 7103, н. дело
№ 661/16.12.2010 г. (вх. рег. № 8710, акт № 123,
т. 13, дело № 123/16.12.2010 г., СВ- -Силистра).
76. Сумата в размер 23 000 лв., получена от
продажбата на имот, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 103,
том 1, рег. № 685, н. дело № 65/11.03.2011 г. (вх.
рег. № 436, акт № 27, т. 2, дело № 157/11.03.2011 г.,
СВ – Тервел), и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 92, том 2,
рег. № 2239, н. дело № 211/24.06.2011 г. (вх. рег.
№ 1242, акт № 59, т. 4, дело № 429/24.06.2011 г.,
СВ – Тервел).
От Живко Колев Димов и Светлана Димитрова
Димова на основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10
от ЗОПДИППД (отм.):
1. Сумата в размер 2400 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 106,
том 1, н. дело № 2549/6.05.1998 г., вх. рег. № 510,
СВ – Силистра.
2. Сумата в размер 5400 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 34,
том 2, н. дело № 4416/17.09.1998 г., вх. рег. № 1724,
СВ – Силистра.
3. Сумата в размер 4500 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 63,
том 1, рег. № 326, дело № 047/27.10.1998 г., подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 2101, акт № 68, т. 2, дело
№ 4967/27.10.1998 г., СВ – Силистра).
4. Сумата в размер 5000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 58,
том 2, рег. № 1150, дело № 177/22.12.1998 г.,
подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
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действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 2572, акт № 120, т. 2, дело
№ 3553/22.12.1998 г., СВ – Силистра).
5. Сумата в размер 5000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 106,
том 1, рег. № 734, дело № 326/15.02.1999 г., подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 246, акт № 24, т. 1, дело
№ 109/15.02.1999 г., СВ – Силистра).
6. Сумата в размер 13 000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 38,
том 2, рег. № 2026, дело № 962/2.04.1999 г., подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 708, акт № 77, т. 1, дело
№ 299/2.04.1999 г., СВ – Силистра).
7. Сумата в размер 3000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 102,
том 4, рег. № 5396, дело № 2428/2.09.1999 г., подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 1968, акт № 196, т. 1, дело
№ 856/2.09.1999 г., СВ – Силистра).
8. Сумата в размер 1000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 148,
том 4, рег. № 5763, дело № 2527/21.09.1999 г.,
подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 2128, акт № 8, т. 2, дело
№ 941/21.09.1999 г., СВ – Силистра).
9. Сумата в размер 2000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 59,
том 5, рег. № 6551, дело № 2776/27.10.1999 г.,
подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 2464, акт № 53, т. 2, дело
№ 1097/27.10.1999 г., СВ – Силистра).
10. Сумата в размер 5000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 121,
том 6, рег. № 7978, дело № 3154/28.12.1999 г.,
подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 3242, акт № 127, т. 2, дело
№ 1531/28.12.1999 г., СВ – Силистра).
11. Сумата в размер 4000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 58,
том 2, рег. № 1480, дело № 195/3.08.20 0 0 г.,
подписан от Десислава Петрова, нотариус с
район на действие Районен съд – Силистра, рег.
№ 429 на НК (вх. рег. № 3015, акт № 3, т. 2, дело
№ 1621/3.08.2000 г., СВ – Силистра).
12. Сумата в размер 1000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 154,
том 4, рег. № 3068, н. дело № 378/7.06.2001 г.,
подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
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действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 5731, акт № 163, т. 1, дело
№ 1602/7.06.2001 г., СВ – Силистра).
13. Сумата в размер 8000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 83,
том 5, рег. № 3968, н. дело № 483/27.07.2001 г.,
подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 6628, акт № 20, т. 2, дело
№ 2015/27.07.2001 г., СВ – Силистра).
14. Сумата в размер 4000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 89,
том 1, рег. № 2016, н. дело № 76/9.08.2001 г.,
подписан от Любомир Зарчев, нотариус с район
на действие Районен съд – София, рег. № 088
на НК (вх. рег. № 23494, акт № 173, т. 10, дело
№ 17775/9.08.2001 г., СВ – София).
15. Сумата в размер 7000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 14,
том 8, рег. № 6468, н. дело № 834/19.12.2001 г.,
подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 11940, акт № 150, т. 2, дело
№ 3406/19.12.2001 г., СВ – Силистра).
16. Сумата в размер 1700 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 108,
том 6, рег. № 7563, н. дело № 940/5.09.2002 г.,
подписан от Румен Тодоров, нотариус с район
на действие Районен съд – Силистра, рег. № 105
на НК (вх. рег. № 4033, акт № 6, т. 2, дело
№ 1786/5.09.2002 г., СВ – Силистра).
17. Сумата в размер 14 000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 19,
том 2, рег. № 517, н. дело № 27/3.02.20 03 г.,
подписан от Десислава Петрова, нотариус с
район на действие Районен съд – Силистра, рег.
№ 429 на НК (вх. рег. № 593, акт № 17, т. 1, дело
№ 138/3.02.2003 г., СВ – Силистра).
18. Сумата в размер 6000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 58,
том 4, рег. № 3542, н. дело № 460/6.06.2005 г.,
подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 5902, акт № 18, т. 2, дело
№ 3459/6.06.2005 г., СВ – Силистра).
19. Сумата в размер 15 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 25,
том 6, рег. № 5639, н. дело № 750/27.07.2005 г.,
подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 7939, акт № 87, т. 2, дело
№ 5004/27.07.2005 г., СВ – Силистра).
20. Сумата в размер 2000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 42,
том 20, рег. № 15696, н. дело № 2212/21.12.2005 г.,
подписан от Румен Тодоров, нотариус с район
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на действие Районен съд – Силистра, рег. № 105
на НК (вх. рег. № 14392, акт № 133, т. 3, дело
№ 9312/21.12.2005 г., СВ – Силистра).
21. Сумата в размер 5000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 146,
том 1, рег. № 847, н. дело № 23/18.01.2006 г.,
подписан от Румен Тодоров, нотариус с район
на действие Районен съд – Силистра, рег. № 105
на НК (вх. рег. № 352, акт № 10, т. 1, дело
№ 77/18.01.2006 г., СВ – Силистра).
22. Сумата в размер 6000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека, № 36,
том 3, рег. № 2042, н. дело № 214/13.02.2006 г.,
подписан от Румен Тодоров, нотариус с район
на действие Районен съд – Силистра, рег. № 105
на НК (вх. рег. № 860, акт № 44, т. 1, дело
№ 401/13.02.2006 г., СВ – Силистра).
23. Сумата в размер 6000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 119,
том 2, рег. № 1540, н. дело № 164/27.03.2006 г.,
подписан от Анелия Раева, нотариус с район
на действие Районен съд – гр. Тутракан, рег.
№ 315 на НК (вх. рег. № 835, акт № 22, т. 1, дело
№ 418/28.03.2006 г., СВ – Тутракан).
24. Сумата в размер 5400 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 196,
том 2, рег. № 2778, н. дело № 268/4.04.2006 г.,
подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 2752, акт № 129, т. 1, дело
№ 1287/4.04.2006 г., СВ – Силистра).
25. Сумата в размер 5000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 36,
том 3, рег. № 3092, н. дело № 291/11.04.2006 г.,
подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 2905, акт № 142, т. 1, дело
№ 1394/11.04.2006 г., СВ – Силистра).
26. Сумата в размер 10 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 92,
том 3, рег. № 3399, н. дело № 335/18.04.2006 г.,
подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 3083, акт № 155, т. 1, дело
№ 1524/18.04.2006 г., СВ – Силистра).
27. Сумата в размер 4000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 143,
том 4, рег. № 3773, н. дело № 482/27.06.2006 г.,
подписан от Анелия Раева, нотариус с район
на действие Районен съд – гр. Тутракан, рег.
№ 315 на НК (вх. рег. № 2104, акт № 57, т. 1,
дело № 1216/27.06.2006 г., СВ – Тутракан).
28. Сумата в размер 10 000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 187,
том 4, рег. № 3528, н. дело № 363/8.09.2006 г.,
подписан от Невена Стоянова, нотариус с ра-
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йон на действие Районен съд – гр. Кубрат, рег.
№ 291 на НК (вх. рег. № 2273, акт № 133, т. 5,
дело № 1428/8.09.2006 г., СВ – Кубрат).
29. Сумата в размер 4000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 37,
том 8, рег. № 9085, н. дело № 1075/6.10.2006 г.,
подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 8090, акт № 33, т. 3, дело
№ 5158/6.10.2006 г., СВ – Силистра).
30. Сумата в размер 10 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 37,
том 9, рег. № 10217, н. дело № 1240/8.11.2006 г.,
подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 9066, акт № 93, т. 3, дело
№ 5781/8.11.2006 г., СВ – Силистра).
31. Сумата в размер 15 000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 187,
том 9, рег. № 10967, н. дело № 1358/29.11.2006 г.,
подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 9654, акт № 138, т. 3, дело
№ 6153/29.11.2006 г., СВ – Силистра).
32. Сумата в размер 1000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 15,
том 10, рег. № 11111, н. дело № 1379/4.12.2006 г.,
подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 9803, акт № 152, т. 3, дело
№ 6262/4.12.2006 г., СВ – Силистра).
33. Сумата в размер 45 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 98,
том 11, рег. № 12053, н. дело № 1619/28.12.2006 г.,
подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 10913, акт № 24, т. 4, дело
№ 7029/28.12.2006 г., СВ – Силистра).
34. Сумата в размер 10 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 54,
том 1, рег. № 0518, н. дело № 035/29.01.2007 г.,
подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 492, акт № 25, т. 1, дело
№ 203/29.01.2007 г., СВ – Силистра).
35. Сумата в размер 10 000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 138,
том 2, рег. № 2180, н. дело № 202/19.03.2007 г.,
подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 2251, акт № 121, т. 1, дело
№ 267/19.03.2007 г., СВ – Силистра).
36. Сумата в размер 2500 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 68,
том 9, рег. № 8375, н. дело № 1027/13.06.2007 г.,
подписан от Румен Тодоров, нотариус с район
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на действие Районен съд – Силистра, рег. № 105
на НК (вх. рег. № 5116, акт № 122, т. 2, дело
№ 2646/13.06.2007 г., СВ – Силистра).
37. Сумата в размер 10 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 31,
том 15, рег. № 13024, н. дело № 1722/12.09.2007 г.,
подписан от Румен Тодоров, нотариус с район
на действие Районен съд – Силистра, рег. № 105
на НК (вх. рег. № 7601, акт № 172, т. 3, дело
№ 4156/12.09.2007 г., СВ – Силистра).
38. Сумата в размер 5900 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 140,
том 4, рег. № 3287, н. дело № 487/10.10.2007 г.,
подписан от Добромир Пъков, нотариус с район на действие Районен съд – гр. Тервел, рег.
№ 174 на НК (вх. рег. № 2123, акт № 82, т. 1,
дело № 1170/10.10.2007 г., СВ – Тервел).
39. Сумата в размер 1500 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 152,
том 9, рег. № 10922, н. дело № 1291/26.11.2007 г.,
подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 10874, акт № 116, т. 4, дело
№ 5577/26.11.2007 г., СВ – Силистра).
40. Сумата в размер 19 000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 150,
том 11, рег. № 11960, н. дело № 1504/20.12.2007 г.,
подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 12069, акт № 199, т. 4, дело
№ 6332/20.12.2007 г., СВ – Силистра).
41. Сумата в размер 2076,50 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 163,
том 8, рег. № 11393, н. дело № 1031/3.10.2008 г.,
подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 7309, акт № 82, т. 3, дело
№ 4435/3.10.2008 г., СВ – Силистра).
42. Сумата в размер 3800 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 32,
том 3, рег. № 3248, н. дело № 222/18.05.2009 г.,
подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 3167, акт № 97, т. 8, дело
№ 1443/18.05.2009 г., СВ – Силистра).
43. Сумата в размер 1000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 126,
том 5, рег. № 6634, н. дело № 490/18.09.2009 г.,
подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 6070, акт № 199, т. 1, дело
№ 3066/18.09.2009 г., СВ – Силистра).
44. Сумата в размер 1000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 111,
том 1, рег. № 1857, н. дело № 48/8.02.2010 г.,
подписан от Румен Тодоров, нотариус с район
на действие Районен съд – Силистра, рег. № 105
на НК (вх. рег. № 657, акт № 11, т. 1, дело
№ 123/8.02.2010 г., СВ – Силистра).
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45. Сумата в размер 25 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека
№ 82, том 1, рег. № 637, н. дело № 48/25.03.2010 г.,
подписан от Йордан Даков, нотариус с район
на действие Районен съд – гр. Тутракан, рег.
№ 413 на НК (вх. рег. № 958, акт № 6, т. 1, дело
№ 737/25.03.2010 г., СВ – Тутракан).
46. Сумата в размер 15 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно
нотариален акт за договорна ипотека на недвижим имот № 113, том 2, рег. № 2857, н. дело
№ 275/21.06.2010 г., подписан от Константин
Костов, нотариус с район на действие Районен
съд – гр. Дулово, рег. № 351 на НК (вх. рег.
№ 1918, акт № 15, т. 1, дело № 1628/21.06.2010 г.,
СВ – Дулово).
47. Сумата в размер 12 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 53,
том 3, рег. № 3463, н. дело № 237/25.06.2010 г.,
подписан от Златко Нотев, нотариус с район на
действие Районен съд – Силистра, рег. № 307
на НК (вх. рег. № 4544, акт № 88, т. 1, дело
№ 1526/25.06.2010 г., СВ – Силистра).
48. Сумата в размер 20 000 лв., представляваща
върнат заем, предоставен съгласно нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека № 122,
том 2, рег. № 1837, н. дело № 262/22.07.2010 г.,
подписан от Йордан Даков, нотариус с район
на действие Районен съд – гр. Тутракан, рег.
№ 413 на НК (вх. рег. № 1905, акт № 35, т. 1,
дело № 1427/22.07.2010 г., СВ – Тутракан).
49. Сумата в размер 14 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 84,
том 14, рег. № 17039, н. дело № 1499/13.12.2010 г.,
подписан от Румен Тодоров, нотариус с район
на действие Районен съд – Силистра, рег. № 105
на НК (вх. рег. № 8517, акт № 189, т. 1, дело
№ 3461/13.12.2010 г., СВ – Силистра).
От Живко Колев Димов и Светлана Димитрова
Димова на основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10
от ЗОПДИППД (отм.):
1. Товарен автомобил марка „Рено“, мод е л „Т р афи к “ с Д К № С С 0 0 41 АС , р а м а
№ V F1T4X10 0E0 0 0 0980, двигател без номер,
дата на първа регистрация 7.03.1984 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба от
4.11.1999 г.
Пазарна стойност к ъм настоящи я мо мент – 200 лв.
2 . То в а р е н а в т о м о б и л м а р к а „ М е р ц е дес“, модел „809 Д“ с Д К № СС 2207 АС,
р а м а № W DB 67 0 0 0 310 8 4 0 91 3 , д в и г а т е л
№ 36491210027068, дата на първа регистрация
8.03.1996 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба от 1.06.2004 г.
Пазарна стойност к ъм настоящи я мо мент – 2000 лв.
3. Лек автомоби л марка „Мерцедес“, модел „Е 230“ с Д К № СС 5727 А К ,
р а м а № W DB 210 0 371 A 0 52 439, д в и г а т е л
№ 11197000004412E104, дата на първа регистрация 2.01.1996 г., придобит съгласно договор
за покупко-продажба от 30.07.2004 г. и фактура.
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Пазарна стойност к ъм настоящи я мо мент – 2000 лв.
4 . Л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о р д “, м о д е л „ Е с ко р т “ с Д К № С С 6 4 6 5 С С , р а м а
№ W F 0 N X XG C A N T R 6 611 3, д в и г а т е л
№ R FDTR66113, дата на първа регист раци я
29.03.1996 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба от 9.01.2007 г.
Пазарна стойност к ъм настоящи я мо мент – 800 лв.
5. Товарен автомобил марка „Опел“, мод е л „ К о м б о“ с Д К № С С 358 0 С А , р а м а
№ W0L 0 0 0 0 71S3 0186 0 2 , д ви г ат е л № 82 8298 ,
дата на първа регистрация 29.12.1994 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба от
20.11.2007 г.
Пазарна стойност к ъм настоящи я мо мент – 1000 лв.
6 . Л е к а в т о м о б и л м а р к а „О п е л “, м о д е л „Ф р о н т е р а“ с Д К № С С 7 8 7 8 С А ,
р а м а № W 0 L 0 6 B F 6 6 3 V 5 0 0 41 0 , д в и г а т е л
№ Y22DTH17D37190, дата на първа регистрация 30.10.2002 г., придобит съгласно договор
за покупко-продажба от 23.05.2008 г. и фактура
№ 2668/23.05.2008 г.
Пазарна стойност к ъм настоящи я мо мент – 4000 лв.
От Кевин Живков Димов на основание чл. 9
във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.):
– Товарен авт омоби л марка „Опел“, мо д е л „ Ко м б о“, с Д К № С С 1 3 0 4 С К , р а м а
№ W0L 0 SBF 25130 02178, д ви г ат ел № 8 0 02 4 4,
дата на първа регистрация 30.11.2000 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба от
13.03.2010 г. Автомобилът е продобит от непълнолетния към момента на придобиването син
на проверяваното лице Кевин Живков Димов.
Пазарна стойност к ъм настоящи я мо мент – 1000 лв.
От Живко Колев Димов и Светлана Димитрова
Димова на основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10
от ЗОПДИППД (отм.):
1. С у мат а в ра змер 12 0 0 0 л в., пол у че на о т п р ода жбат а на лек а в т омо би л мар ка „Волво“, модел „В 40“, с ДК № СС 0505
СК , рама № Y V1M W382972305481, двигат ел
№ B5244S4066316, дата на първа регистрация
2.01.2007 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба от 24.02.2010 г. и отчужден на
11.01.2013 г.
2. Сумата в размер 1000 лв., получена от
продажбата на лек автомобил марка „Опел“,
модел „Аст ра“, с ДК № СС 8816 АС, рама
№ W0L000058P5157770, двигател № 17DR14406656,
дата на първа регистрация 26.01.1993 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба от
3.09.2002 г. и отчуж ден съгласно договор за
покупко-продажба от 9.08.2004 г.
3. Сумата в размер 800 лв., получена от продажбата на мотоциклет марка „Ямаха“, модел
„400“, с ДК № СС 0135 К, рама № YM12E000847,
двигател № 12E000847, дата на първа регистрация 1.01.1982 г., придобит съгласно договор за
покупко-продажба от 18.12.2002 г. и отчужден
с ъгласно дог овор з а пок у п ко -п р ода жба о т
11.05.2006 г.
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4 . С у м а т а в р а з м е р 18 0 0 л в., п о л у ч е на от прода жбата на лек автомобил марка
„Мерцедес“, модел „Ц 220“, с ДК № СС 2855
А К , ра ма № W DB2020221 A058489, д ви гат ел
№ 11196110006674E98, дата на първа регистрация
10.12.1993 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба от 18.07.2003 г. и отчужден съгласно
договор за покупко-продажба от 22.10.2004 г.
5. Сумата в размер 1000 лв., получена от
продажбата на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, с ДК № СС 2683 АК, рама
№ WVWZZZ31ZLE118920, двигател № RP373276,
дата на първа регистрация 8.12.1989 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба
от 4.06.2004 г. и отчужден съгласно договор за
покупко-продажба от 4.10.2004 г.
6. Су мата в размер 15 000 лв., полу чена
от продажбата на товарен автомобил марка
„Форд“, модел „Тра нзи т“, с ДК № СС 5817
АК, рама № WF0LXXGBVLNY81682, двигател
№ 4DA N Y81682, дата на първа регист раци я
1.10.1992 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба от 9.08.2004 г. и отчужден съгласно
договор за покупко-продажба от 17.08.2004 г.
7. Сумата в размер 2500 лв., получена от
продажбата на лек автомобил марка „Пежо“,
м од е л „4 0 5“, с Д К № С С 62 53 А К , р а м а
№ VF315BDD270101740, двигател № 1CW73009381,
дата на първа регистрация 9.01.1991 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба от
7.10.2004 г. и отчужден съгласно договор за покупко-продажба от 30.06.2005 г.
8. Сумата в размер 1500 лв., получена от
продажбата на мотоциклет марка „Ямаха“ модел
„ФЗР 250“, с ДК № СС 0238 К, рама № 3LN218383,
двигател без номер, дата на първа регистрация
1.01.1995 г., придобит съгласно договор за покупко- продажба от 26.10.2004 г. и отчужден съгласно
договор за покупко-продажба от 9.08.2007 г.
9. Су мата в размер 450 лв., пол у чена от
продажбата на мотоциклет марка „Кавазаки“,
модел „ЗЗР 1100“, с ДК № СС 0240 К, рама
№ ZXT10C004488, двигател № ZXT10CE005491,
дата на първа регистрация 9.07.1990 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба от
14.12.2005 г. и отчужден съгласно договор за
покупко-продажба от 7.07.2008 г.
10. Сумата в размер 2000 лв., получена от
продажбата на мотоциклет марка „Ямаха“, модел
„ФЗР 250“, с ДК № СС 0250 К, рама № 3LN224231,
двигател без номер, дата на първа регистрация
1.06.1999 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба от 27.12.2006 г. и отчужден съгласно
договор за покупко-продажба от 14.09.2009 г.
11. Сумата в размер 500 лв., получена от
п р од а ж б ат а н а т о в а р ен а в т о мо б и л м а р к а
„Нисан“, модел „Примера“, с ДК № СС 9819
СС, ра ма № VSK K E 0536PA727259, д ви гат ел
№ BD3011KF07883Y, дата на първа регистрация
16.03.1995 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба от 25.02.2008 г. и отчужден съгласно
договор за покупко-продажба от 11.11.2011 г.
1 2 . С у м ат а в р а з м е р 1 50 0 л в., п о л у че на от прода жбата на лек автомобил марка
„БМВ“, модел „318 И“, с ДК № СС 1677 СВ,
р а м а № W B AC A 41 0 5 0 AG 7 8 9 0 2 , д в и г а т е л
№ 184E101567417, дата на първа регистрация
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30.06.1992 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба от 8.08.2008 г. и отчужден съгласно
договор за покупко-продажба от 25.10.2011 г.
13. Сумата в размер 2000 лв., получена от
продажбата на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с ДК № СС 0180 СВ, рама
№W V WZZZ1K Z4P016653, двигател без номер,
дата на първа регистрация 12.10.2004 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба
от 6.11.2008 г. и отчужден съгласно договор за
покупко-продажба от 11.11.2009 г.
14. С у м ат а в р а з м е р 18 0 0 л в., п о л у ч е на о т п р ода жбат а на лек а в т омо би л мар ка „Опел“, модел „Астра“, с ДК № СС 1683
С А , ра ма № W0L 0 0 0 053SB 0 2 6781, д ви г ат е л
№ X16SZ02CC4764, дата на първа регистрация
31.05.1995 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба от 26.01.2009 г. и отчужден съгласно
договор за покупко-продажба от 20.01.2011 г.
От Кевин Живков Димов на основание чл. 9 във
връзка с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.):
– С у мата в ра змер 150 0 л в., пол у че на о т п р ода жбат а на лек а в т омо би л мар ка „Опел“, модел „Корса“, с ДК № СС 6825
С В, р а м а № VSX0 0 0 0 73R410 6501, д ви г ат е л
№ C14NZ02Y22876, дата на първа регистрация
29.12.1993 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба от 25.10.2009 г. от непълнолетния към момента на придобиването му син на
проверяваното лице – Кевин Живков Димов.
Автомобилът е отчужден съгласно договор за
покупко-продажба от 13.01.2010 г.
От Живко Колев Димов на основание чл. 4, ал. 1
от ЗОПДИППД (отм.):
Преминали суми по банкови сметки, представляващи вноски, а именно:
1. Сумата в размер 31 129 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в левове
№ 4201667, открита на 3.06.2004 г. в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Живко Колев Димов.
2. Сумата в размер 7865 лв., представляваща
вноски по сметка в левове BG 09 BPBI 7115 1076
7193 01, открита на 14.07.2000 г. в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Живко Колев Димов.
3. Сумата в размер 12 927,05 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в левове BG10
FINV 9150 1000 1889 65, открита на 21.01.2008 г.
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Живко Колев Димов.
4. Сумата в размер 3690 лв., представляваща
вноски по разплащателна сметка в левове BG63
FINV 9150 10BG NOSY MD, открита на 30.03.2011 г.
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Живко Колев Димов.
5. Сумата в размер 494 195,70 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в
левове BG44 FINV 9150 10BG N0LJ 9P, открита
на 20.04.2007 г. в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Живко Колев Димов.
6. Сумата в размер 36 205 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в левове
IBAN BG91 RZBB 9155 1073 1391 16, открита на
8.03.2005 г. в „Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр
Живко Колев Димов.
7. Сумата в размер 20 078 лв., представляваща
вноски по сметка № 1099429204 BGN, открита на
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30.01.2004 г. и закрита на 7.05.2007 г. в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Живко Колев Димов.
8. Сумата в размер 50 лв., представляваща
вноски по безсрочен влог в левове IBAN BG52
IORT 8047 4000 0427 00, открит на 13.03.2007 г.
и закрит на 5.01.2012 г. в „Инвестбанк“ – АД, с
титуляр Живко Колев Димов.
9. Сумата в размер 55 лв., представляваща
вноски по картова сметка в левове IBAN BG63
IORT 8047 1000 0427 01, открита на 14.03.2007 г.
и закрита на 5.01.2012 г. в „Инвестбанк“ – АД,
с титуляр Живко Колев Димов.
Преминали суми по банкови сметки, представляващи суми от трети лица с неустановен
законен източник на средствата, а именно:
1. Сумата в размер 77 176,10 лв., представляваща постъпили суми от трети лица с неустановен
законен източник на средствата по разплащателна сметка в левове № 4201667, открита на
3.06.2004 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Живко Колев Димов.
2. Сумата в размер 66 358,01 лв., представляваща постъпили суми по изпълнителни дела
по разплащателна сметка в левове № 4201667,
открита на 3.06.2004 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Живко Колев Димов.
3. Сумата в размер 30 000 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица с неустановен
източник на средствата по спестовна сметка в
левове IBAN BG 65 TTBB 9400 4522 9760 35, открита на 15.05.2007 г. и закрита на 25.06.2009 г.
в „СЖ Експресбанк“ – АД, с титуляр Живко
Колев Димов.
4. Сумата в размер 189 840 лв., представляваща постъпили суми от трети лица с неустановен
законен източник на средствата по сметка в
левове BG 09 BPBI 7115 1076 7193 01, открита
на 14.07.2000 г. в „Юробанк България“ – АД, с
титуляр Живко Колев Димов.
5. Сумата в размер 116,32 лв., представляваща
постъпили суми по изпълнителни дела по сметка
в левове BG 09 BPBI 7115 1076 7193 01, открита
на 14.07.2000 г. в „Юробанк България“ – АД, с
титуляр Живко Колев Димов.
6. Сумата в размер 86 763,40 лв., представляваща постъпили суми от трети лица с неустановен
законен източник на средствата по разплащателна
сметка в левове BG44 FINV 9150 10BG N0LJ 9P,
открита на 20.04.2007 г. в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Живко Колев Димов.
7. Сумата в размер 2400 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица с неустановен
законен източник на средствата по разплащателна сметка в левове IBAN BG91 RZBB 9155
1073 1391 16, открита на 8.03.2005 г. в „Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр Живко Колев Димов.
8. Сумата в размер 6000 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица с неустановен
законен изт очник на средст вата по смет ка
№ 1099429204 BGN, открита на 30.01.2004 г. и закрита на 7.05.2007 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД,
с титуляр Живко Колев Димов.
Преминали суми по банкови сметки, представляващи лихви, а именно:
1. Сумата в размер 18,58 лв., представляваща
платени лихви по спестовна сметка в левове
IBAN BG 65 TTBB 9400 4522 9760 35, открита на
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15.05.2007 г. и закрита на 25.06.2009 г. в „СЖ Експресбанк“ – АД, с титуляр Живко Колев Димов.
2. Сумата в размер 17,04 лв., представляваща платени лихви по сметка в левове BG 09
BPBI 7115 1076 7193 01, открита на 14.07.2000 г.
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Живко
Колев Димов.
От Светлана Димитрова Димова на основание
чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.):
Преминали суми по банкови сметки, представляващи вноски, а именно:
1. Сумата в размер 1300 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в левове
№ 540661 (№ 17140336277066 в старата база данни),
открита на 19.12.2000 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Светлана Димитрова Димова.
2. Сумата в размер 1100 лв., представляваща
вноски по спестовен влог в левове № 16500787,
открит на 4.12.2008 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Светлана Димитрова Димова.
Преминали суми по банкови сметки, представляващи суми от трети лица с неустановен
законен източник на средствата, а именно:
1. Сумата в размер 4000 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица с неустановен законен източник на средствата по разплащателна
сметка в левове № 540661 (№ 17140336277066 в
старата база данни), открита на 19.12.2000 г. в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Светлана Димитрова Димова.
2. Сумата в размер 40 лв., представляваща пост ъпи ли су ми по изп ъ лни телни дела
по разплащателна сметка в левове № 540661
(№ 17140336277066 в старата база данни), открита
на 19.12.2000 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Светлана Димитрова Димова.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 17.07.2018 г. от 14 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ третите заинтересовани лица, които
претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в този процес, могат
да встъпят в делото, като предявят съответния
иск пред Силистренския окръжен съд по делото.
4701
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) обявява на
всички заинтересовани, че на 13.03.2018 г. в
Окръжния съд – Търговище, е образувано гр.д.
№ 43/2018 г. по искане от 8.03.2018 г. на Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
(КПКОНПИ), ЕИК 131463734, представлявана
от председателя є Пламен Георгиев Димитров,
с адрес за призоваване Варна, ул. Ал. Константинов № 17, срещу Ержан Шукриев Сюлейманов
и Радостина Руменова Йорданова, двамата от
Търговище, за отнемане в полза на държавата
на незаконно придобито имущество в размер
721 402,54 лв., както следва:
От Ержан Шукриев Сюлейманов на основание
чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.):
– Недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Шишковица, община Антоново, област Търговище, с ЕК АТТЕ 83332: дървопроизводителна
горска площ, с площ 25 дка, намираща се в
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местността Пуста махала, представляваща имот
№ 048043, попадаща в отдел 59, подотдели „г“
и „е“ по плана за земеразделяне, при граници
за имота: имот № 048044, имот № 045032 и
землищна граница, придобит с НА № 185, том
VIII, рег. № 8013, дело № 1443 от 31.10.2008 г.,
с пазарна стойност на имота към настоящия
момент 7000 лв.
– Недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Шишковица, община Антоново, област Търговище, с ЕК АТТЕ 83332: дървопроизводителна
горска площ, с площ 25 дка, намираща се в
местността Голямата нива, представляваща имот
№ 045039, попадаща в отдел 59, подотдел „е“ по
плана за земеразделяне, при граници за имота:
имот № 045031, имот № 045040, имот № 048043,
имот № 048044, имот № 048040, придобит с НА
№ 185, том VIII, рег. № 8013, дело № 1443 от
31.10.2008 г., с пазарна стойност на имота към
настоящия момент 7000 лв.
– Недвижим имот, намиращ се в землището на с. Изворово, община Антоново, област
Търговище, с ЕК АТТЕ 32473: ½ идеална част
от поляна с площ 17,477 дка, попадаща в отдел
262, подотдел „2“, намираща се в местността
Портата, представляваща имот № 000291 по
плана за земеразделяне на селото, при граници
за имота: имот № 079015, имот № 079014, имот
№ 000017, имот № 000218, имот № 000017, имот
№ 000294, имот № 000020, придобита с НА № 89,
том I, рег. № 706, дело № 67 от 27.02.2009 г., с
пазарна стойност на имота към настоящия момент 2100 лв.
– Недвижим имот, намиращ се в землището на с. Изворово, община Антоново, област
Търговище, с ЕК АТТЕ 32473: ½ идеална част от
залесена територия с площ 2,137 дка, попадаща в
отдел 262, подотдел „е“, намираща се в местността Портата, представляваща имот № 000294 по
плана за земеразделяне на селото, при граници
за имота: имот № 000017, имот № 000291, имот
№ 000020. Върху имота има следните ограничения: да се използва съгласно Закона за горите
и правилника за приложението му, придобита
с НА № 89, том I, рег. № 706, дело № 67 от
27.02.2009 г., с пазарна стойност на имота към
настоящия момент 300 лв.
– Недвижим имот, намиращ се в землището на с. Изворово, община Антоново, област
Търговище, с ЕК АТТЕ 32473: ½ идеална част от
залесена територия с площ 42,386 дка, попадаща
в отдел 262, подотдел „е“, намираща се в местността Портата, представляваща имот № 079014
по плана за земеразделяне на селото, при граници за имота: имот № 079015, имот № 000291,
имот № 000017, имот № 079013. Върху имота има
следните ограничения: да се използва съгласно
Закона за горите и правилника за приложението му, придобита с НА № 89, том I, рег. № 706,
дело № 67 от 27.02.2009 г., с пазарна стойност на
имота към настоящия момент 5900 лв.
– Сумата в размер 14 581,56 лв., представляваща разлика между внесените и направените
погасителни вноски и преведените парични средства на застрахователно дружество по банкова
сметка № BG79STSA93000021075410 в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
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– Сумата в размер 27 540,45 лв., представляваща погасителни вноски по усвоени банкови кредити по банкова сметка № BG79STSA93000021075410
в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 7720 лв., представляваща внесени средства през 2014 г. за погасяване
на задължения по кредитна карта по банкова
сметка № BG53STSA93000021078206 в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 2250 лв., представляваща
вноски на каса през 2014 г. по банкова сметка
№ BG17RZBB91551002405817 в „Райфайзенбанк
(България)“ – ЕАД.
– Сумата в размер 2347 лв., равностойността
на 1200 евро, внесена от трето лице през 2008 г.
по банкова сметка № BG84PIRB91704 602052039
в „Банка Пиреос България“ – АД.
– Сумата в размер 6100 лв., представляваща
постъпили суми през 2008 г. и 2009 г., непреобразувани в лизингови вноски, по банкова
сметка № BG38FINV915010BGN0CEDZ в „Първа
инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата в размер 22 755,89 лв., представляваща внесени суми по кредитна карта в периода
от 2008 г. до 2010 г. и от 2013 г. до 2015 г. по
банкова сметка № BG23FINV915010BGN0COBV
в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата в размер 19 890 лв., представляваща направени вноски на каса през 2008 г. по
банкова сметка № BG29FINV915010 03678295 в
„Първа инвестиционна банка“ – АД.
– С у мата в размер 35 220 л в., п редс тав л я в а щ а н а п р а в ен и вно с к и и п р ев од и о т
т рети лица през 20 08 г. по банкова сметка
№ BG29FINV91501003678295 в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
– Су мата в размер 185 410 лв., представ л я в а щ а н а п р а в ен и вно с к и и п р ев од и о т
т рети лица през 20 09 г. по банкова сметка
№ BG29FINV91501003678295 в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата в размер 125 400 лв., представляваща направени вноски на каса през 2009 г. по
банкова сметка № BG29FINV9150100367 8295 в
„Първа инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата в размер 4940 лв., представляваща
направени вноски на каса през 2010 г. по банкова
сметка № BG29FINV9150100367 8295 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата в размер 3710 лв., представляваща
направени вноски от трети лица през 2010 г. по
банкова сметка № BG29FINV915 01003678295 в
„Първа инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата в размер 15 485 лв., представляваща направени вноски и преводи от трети
лица през 2011 г. по банкова сметка № BG29
FINV91501003678295 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД.
– Сумата в размер 5540 лв., представляваща направени вноски и преводи от трети
лица през 2012 г. по банкова сметка № BG29
FINV91501003678295 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД.
– Сумата в размер 12 122,50 лв., представляваща направени вноски и преводи от трети
лица през 2014 г. по банкова сметка № BG29
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FINV91501003678295 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД.
– Сумата в размер 2500 лв., представляваща
направена вноска на каса през 2010 г. по банкова
сметка № BG35FINV915010BGN0C3YA в „Първа
инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата в размер 17 928 лв., представляваща внесени суми по кредитна карта в периода
2010 г. и от 2013 г. до 2015 г. по банкова сметка
№ BG67FINV915010BGN0RKEL в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
– Су мата в размер 3154 лв., представл яваща внесени суми по кредитна карта в периода от 2013 г. до 2015 г. по банкова сметка
№ BG55FINV915010BGN0SSGZ в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
От Ержан Шукриев Сюлейманов и Радостина
Руменова Йорданова на основание чл. 63, ал. 2, т. 2
във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
– Недвижим имот, намиращ се в Търговище,
ул. Росица № 10: самостоятелен обект в сграда – ателие № 2 с идентификатор 73626.511.149.3.29
по кадастралната карта на гр. Търговище, с
п ред на значен ие – ат ел ие за т ворческ а дейност, със застроена площ 82,86 кв. м, намиращ се в Търговище, ул. Росица № 10, вх. А,
ет. 5 – четвърти жилищен, състоящ се от две
спални, дневна с кухненски бокс, баня, тоалетна, входно антре и две тераси, при граници и
съседи на жилището: на същия етаж – обект
73626.511.149.3.28, 73626.511.149.3.30, под обекта – обект 73626.511.149.3.21, ведно с избено помещение № 18 с площ 4,91 кв. м, при граници:
север – коридор изби, изток – двор на блока,
юг – изба № 12, запад – изба № 11, долу – земя,
отгоре – гараж № 4 и гараж № 7, ведно с 5,92 кв. м
ид.ч. от общите части на сградата с идентификатор
73626.511.149.3, ведно с 49,38/1644 ид.ч. от правото
на строеж върху поземлен имот с идентификатор
73626.511.149, с трайно предназначение – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско
застрояване, с площ 3288 кв. м, намиращ се
в Търг ови ще, ул. Роси ца № 10, п ри г ра н ици: № 73626.511.148, 73626.511.194, 73626.511.169,
7 3 62 6 . 511. 2 0 8 , 7 3 62 6 . 511.1 52 , 7 3 62 6 . 511.1 5 0 ,
73626.511.151, 73626.511.122, придобит с НА № 10,
том X, рег. № 12992, дело № 1231 от 10.11.2010 г.,
с пазарна стойност на имота към настоящия
момент 55 000 лв.
– Нед ви ж и м и мо т, на м и ра щ с е в Тър г о в и щ е , у л . Ро с и ц а № 10 : с а м о с т о я т е л е н
обект в сграда – гараж № 14 с идентификатор
73626.511.149.3.44 по кадастралната карта на
г р. Търг овище, с п редназначение – гара ж в
сграда, със застроена площ 22,30 кв. м, намиращ се в Търговище, ул. Росица № 10, вх. А,
ет. 1 – партерен, при граници и съседи: на същия
етаж – обект 73626.511.149.3.45, 73626.511.149.3.43,
над обекта – обект 73626.511.149.3.7, ведно с
2,50 кв. м ид.ч. от общите части на сградата с и дентификатор 73626.511.149.3, ведно с
12,55/1644 ид.ч. от правото на строеж върху
поземлен имот с идентификатор 73626.511.149,
с т райно п редназначение – у рбанизи рана, с
начин на трайно ползване – ниско застрояване,
с площ 3288 кв. м, намиращ се в Търговище,
ул. Росица № 10, при граници: № 73626.511.148,
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7 3 62 6 . 511.19 4 , 7 3 62 6 . 511.169, 7 3 62 6 . 511. 2 0 8 ,
7 3 62 6 . 511.1 52 , 7 3 62 6 . 511.1 5 0 , 7 3 62 6 . 511.1 51 ,
73626.511.122, придобит с НА № 10, том X, рег.
№ 12992, дело № 1231 от 10.11.2010 г., с пазарна стойност на имота към настоящия момент
8000 лв.
От Радостина Руменова Йорданова на основание
чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.):
– Сумата в размер 4552 лв., представляваща
внесени суми по кредитна карта в периода от
2009 г. до 2010 г. и от 2013 г. до 2015 г. по банкова
сметка № BG49FINV915010BGN0NQAN в „Първа
инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата в размер 56 719,07 лв., равностойността на 29 000 евро, представляваща направена на 16.03.2010 г. вноска по банкова сметка
№ BG84FINV91502004421261 в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата в размер 691,69 лв., равностойността
на 353,66 евро, представляваща начислени лихви
по банкова сметка № BG84FINV 91502004421261
в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата в размер 4254 лв., представляваща внесени суми по кредитна карта в периода от 2013 г. до 2015 г. по банкова сметка
№ BG08FINV915010BGN0SPIT в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
От Радостина Руменова Йорданова на основание
чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.):
– Сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от
капитала на „Крис – 3“ – ЕООД, ЕИК 2004 44562.
– С у мата в размер 34 431,38 лв., равностойността на 17 593,96 евро, представляваща
вътрешнобанков превод, постъпил на 8.08.2008 г.
по банкова сметка № BG89FINV91501003675178 в
„Първа инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата в размер 9900 лв., представляваща направена на 3.10.2008 г. вноска по банкова
сметка № BG73FINV915010BGN0LFIB в „Първа
инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата в размер 5060 лв., представляваща
направена на 29.03.2010 г. вноска по банкова
сметка № BG73FINV915010BGN0LFIB в „Първа
инвестиционна банка“ – АД.
От Ержан Шукриев Сюлейманов на основание
чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.):
– Сумата в размер 100 лв., представляваща
продажната цена на дружествените дялове от капитала на „Крис – 2003“ – ЕООД, ЕИК 125573464.
От Ержан Шукриев Сюлейманов и Радостина
Руменова Йорданова на основание чл. 72 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
– Сумата в размер 800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Рено“, модел „Еспейс“, рег.
№ Т3362МТ, продаден с договор от 14.09.2016 г.
В срок до приключване на съдебното дирене
в първата инстанция заинтересованите лица
могат да предявят претенции върху така описаното имущество. Първото съдебно заседание е
насрочено на 10.09.2018 г. от 9,30 ч.
4828
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Търговищкият окръжен съд, търговско отделение, на основание чл. 679, ал. 2 от ТЗ по
частно търговско дело № 54/2018 г. насрочва
производство в открито съдебно заседание на
1.06.2018 г. от 10,30 ч. за разглеж дане на искане за отмяна на взетите на събранието на
кредиторите на „А ксис“ – ООД, Търговище,
проведено на 12.04.2018 г. от 10,30 ч., решения
по док лада на синдика относно състоянието
на наличното имущество на длъжника и по
метода на оценка на това имущество.
4839

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
14. – Управителният съвет на Национален
браншов синдикат „Телекомуникации“ – София, на основание чл. 23, ал. 7 от устава и
чл. 26 ЗЮЛНЦ кани на третата си редовна
конференц и я на 16.06.2018 г. в 13,30 ч. във
Варна, залата на хотел „Казабланка Грийн“,
м. Св. Никола (до Военно поделение, преди
кв. Виница). Конференцията е по инициатива
на УС и КС на сдружението и поради изтичане на мандата на избраните органи и ще
се проведе при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на НБС „Телекомуникации“ за
периода 2013 – 2018 г.; 2. финансов отчет на
ЦКК за изтек лия период; 3. предложения за
промяна на устава; 4. избор на ръководни органи; 5. приемане на програма и бюджет на
НБСТ за 2013 – 2018 г.; 6. разни.
4875
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Българска национална федерация по муайтай“, Софи я, на основание ч л. 26 ЗЮЛНЦ
кани всички свои членове на общо събрание
на сдружението на 26.06.2018 г. в 9 ч. в София,
бул. Арсеналски № 11, ет. 7, при следния дневен ред: 1. отчитане на дейността; 2. приемане
на спортен график за 2018 г.; 3. промяна на
устава на сдружението; 4. промяна на състава на управителния съвет на сдружението; 5.
изк лючване на членове; 6. приемане на нови
членове; 7. други.
4892
6. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на Фон да ц и я
„Васил Левски“ – София, на основание чл. 26,
ал. 1 и 3 ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 1 от устава на
Фондацията свиква общо събрание на дарителите – учредители, съучредители, членовете на
управителния и контролния съвет, юридически
и физически лица на 29.06.2018 г. в 10 ч. в Нова
конферентна за ла, северно крило – 2 ет. на
СУ „К лимент Охридски“, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на Фондацията за
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периода октомври 2013 – декември 2017 г.; 2.
финансов отчет на Фондацията; 3. промени в
устава на Фондацията; 4. избор на ръководни
органи на Фондация „Васил Левски“.
4891
1. – Управите лни ят с ъвет на Бъ лгарск а
браншова камара „Феникс Ресурс“ – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно
общо събрание на членовете на Камарата на
2.08.2018 г. в 15,15 ч. в седалището на Камарата: София, п.к. 1233, ул. Софроний Врачански
№ 104, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на УС на Камарата за 2017 г.; проект
за решение: ОС приема отчета на УС за 2017 г.;
2. отчет за дейността на КС на Камарата за
2017 г.; проект за решение: ОС приема отчета
на КС за дейността му през 2017 г.; 3. приемане на размера на членския внос и бюджета
за 2018 г.; проект за решение: ОС приема размера на членския внос и бюджета за 2018 г.;
4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 16,15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
4848
16. – Управителният съвет на сдружение
„ Ловно-рибарско дружество „Сокол“ – Оряхово, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно събрание на 4.08.2018 г. в 10 ч.
в сградата на сдружението при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението за
2017 г.; 2. отчет за финансовото състояние на
сдружението за 2017 г.; 3. отчет на ревизионната
комисия за 2017 г.; 4. приемане на финансов
план, план за дейността и щатно разписание
за 2018 г.; 5. определяне размера на членския
внос за 2019 г.; 6. промени в състава на ОС;
7. организационни. Поканват се членовете на
общото събрание лично да участват в работата
му. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото м ясто и при същи я
дневен ред.
4827
По п р а в к а . Ме д и ц и н с к и я т у н и в е р с и т е т
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, прави поправка на допусната техническа грешка
в обявление № 4322 (ДВ, бр. 36 от 2018 г.) в
конкурса за главен асистент за нуж дите на УС
„Зъбо т ех ник“ в Медиц инск и я колеж – Вар на: вместо „професионално направление 7.5.
Здравни грижи“ да се чете „професионално направление 7.4. Обществено здраве (Управление
на здравните грижи)“.
4894
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