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ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 50 от 
2008 г.; изм., бр. 47, 82 и 93 от 2009 г., бр. 82 
от 2012 г., бр. 66 от  2013 г., бр. 22 и 98 от 
2014 г., бр. 9 и 14 от 2015 г., бр. 15 от 2016 г., 

бр. 13 и 58 от 2017 г. и бр. 28 от 2018 г.)

§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С този закон се уреждат планира-

нето, програмирането, управлението, ресурс-
ното осигуряване, наблюдението, контролът 
и оценката по изпълнението на системата от 
документи за стратегическо планиране на 
регионалното и пространственото развитие.“

§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2:
а) в т. 2 накрая се добавя „за насърчаване 

на инвестициите, конкурентоспособността и 
иновациите“;

б) в т. 3 накрая се добавя „и интеграция 
на трансграничните райони“;

в) създават се т. 4, 5 и 6:
„4. осигуряване на териториална основа 

за устойчиво регионално и пространствено 
развитие и за прилагане на интегрирани те-
риториални инвестиции;

5. подобряване състоянието на териториите 
с неблагоприятни социално-икономически, 
географски и демографски характеристики;

6. адаптиране към климатичните промени 
и намаляване на риска от бедствия.“

2. В ал. 3, т. 5 думата „структуроопределя-
щи“ се заменя със „секторни и хоризонтални“.

§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Държавната политика за регионално 

развитие се провежда в координация и съг-
ласуваност със секторните и хоризонтални 
политики и отчита техните териториални 
измерения.“

§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 след думите „ниво 1“ се добавя 
„са статистически зони“ и се поставя запетая.

2. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 след думите „ниво 2“ 

се добавя „са региони за планиране“ и се 
поставя запетая;

б) в т. 5 думите „Софийска и София“ се 
заменят със „София и София (Столична об-
щина)“.

§ 5. Членове 5, 6 и 7 се отменят.
§ 6. Глава втора „а“ „Планиране на прос-

транственото развитие“ с чл. 7а, 7б, 7в, 7г и 
7д се отменя.

§ 7. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Стратегическото планиране на 

регионалното развитие интегрира регионал-
ното и пространственото развитие и обхваща 
разработването и актуализацията на система 
от документи за намаляване на дисбаланса в 
развитието на националната територия при 
отчитане на териториалния потенциал, вклю-
чително осигуряване развитието на трансгра-
нично, транснационално и междурегионално 
сътрудничество.

(2) Системата от документи за стратегиче-
ско планиране на регионалното и простран-
ственото развитие обхваща:

1. Национална концепция за регионално 
и пространствено развитие;

2. интегрирани териториални стратегии за 
развитие на регионите за планиране от ниво 2;

3. план за интегрирано развитие на община.
(3) Документите по ал. 2 се намират в 

йерархична съподчиненост и се разработват, 
както следва:

1. Националната концепция за регионално 
и пространствено развитие – за срок до 15 
години с изключение на елементите на тех-
ническата инфраструктура, които се планират 
за период до 30 години;

2. интегрираните териториални стратегии 
за развитие на регионите за планиране от 
ниво 2 – за срок 7 години с изключение на 
елементите на техническата инфраструктура, 
които се планират за период до 30 години;

3. планът за интегрирано развитие на об-
щина – за срок 7 години.

(4) Документите по ал. 2 служат за:
1. определяне на актуалните проблеми, 

нуждите и потенциалите за развитие на ра-
йоните, общините и населените места, които 
се отчитат при разработването на инвести-
ционни програми и финансови инструменти, 
включително съфинансирани от фондовете 
на Европейския съюз;

2. идентифициране на проекти, доприна-
сящи за постигане на националните цели и 
приоритетите за регионално и местно развитие;

3. планиране и изпълнение на интегрирани 
подходи за териториално и градско развитие;

4. координиране на секторните и хоризон-
талните политики на териториално ниво чрез 
отчитане на териториалните им измерения;
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5. осигуряване на съгласуваност на провеж-
дането на държавната политика за регионално 
развитие със стратегическите документи на 
национално ниво;

6. координиране развитието на национал-
ната територия и акватория в съответствие 
с Морския пространствен план на Република 
България.“

§ 8. Член 9 се отменя.
§ 9. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Националната концепция за 

регионално и пространствено развитие оп-
ределя дългосрочните перспективи, цели 
и приоритети на държавната политика за 
намаляване на дисбаланса в развитието на 
националната територия и съответствието є 
с другите секторни и хоризонтални политики.

(2) Националната концепция за регионално 
и пространствено развитие определя страте-
гията за развитие на националната територия 
и връзките є със съседни страни и региони.

(3) Националната концепция за регионално 
и пространствено развитие отчита действа-
щите стратегически документи на междуна-
родно равнище в областта на регионално-
то и пространственото развитие, Морския 
пространствен план на Република България 
и националните стратегически документи за 
развитие на секторните и хоризонталните 
политики.

(4) Националната концепция за регионално 
и пространствено развитие съдържа:

1. анализ на демографското, социално-
икономическото, екологичното и територи-
ално-урбанистичното състояние, изявените 
проблеми и потенциали за развитие, като се 
отчитат и изменението на климата и риско-
вете от бедствия;

2. прогнози, алтернативни сценарии и 
пространствени модели за развитие на на-
ционалната територия, в които са взети 
предвид измененията в климата и рисковете 
от бедствия;

3. визия, цели и приоритети за регионално 
и пространствено развитие;

4. пространствена структура с централни, 
силно урбанизирани територии, периферни и 
селски слабо урбанизирани територии, тери-
тории за защита на природните и културните 
ценности;

5. функционално-йерархична структура 
на мрежата от населени места с градове-
те – центрове с европейско, макрорегионално 
и национално значение, агломерационните 
образувания и техните зони на влияние;

6. главни и второстепенни оси на развитие, 
включително оси с европейско и макрореги-
онално значение;

7. транспортни и инфраструктурни кори-
дори и обекти с международно и национално 
значение и интегриране на страната с евро-
пейската транспортна, енергийна мрежа и 
мрежите за пренос на природен газ, нефт и 
нефтопродукти;

8. неформални райони със специфични 
характеристики и проблеми;

9. зони за трансгранично и междурегионал-
но сътрудничество, които допускат съвместно 
планиране и управление със съседни страни;

10. необходими действия и критерии за 
наблюдение и оценка на изпълнението на 
концепцията;

11. стратегически насоки за разработване 
и актуализация на интегрираните територи-
ални стратегии за развитие на регионите за 
планиране от ниво 2 за определен период.

(5) Националната концепция за регионал-
но и пространствено развитие се изработва 
от специализирано търговско дружество със 
100 на сто държавно участие в капитала, в 
което правата на държавата се упражняват 
от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството.

(6) Националната концепция за регио-
нално и пространствено развитие се приема 
от Министерския съвет по предложение на 
министъра на регионалното развитие и бла-
гоустройството.“

§ 10. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) За регионите за планиране от 

ниво 2 се разработват интегрирани терито-
риални стратегии за развитие.

(2) Интегрираната териториална стратегия 
за развитие на регион за планиране от ниво 2 
определя средносрочните цели, приоритети 
и перспективи за устойчиво интегрирано ре-
гионално и местно развитие на територията 
на съответния регион за планиране в съот-
ветствие с предвижданията на Националната 
концепция за регионално и пространствено 
развитие и другите секторни и хоризонтални 
политики, както и връзките му с други ре-
гиони за планиране от ниво 2 в страната и в 
съседните държави в макрорегиона.

(3) Интегрираната териториална стратегия 
за развитие на региона за планиране от ниво 2 
координира предвижданията на секторните 
стратегии и документи на регионално равни-
ще в областта на икономическото развитие, 
здравеопазването, образованието, науката, 
социалните услуги, транспорта, водния сектор, 
енергетиката, широколентовите комуникации, 
туризма и околната среда и отчита регио-
налните им специфики и териториалните им 
измерения.

(4) Интегрираната териториална стратегия 
за развитие на региона за планиране от ниво 2 
отчита предвижданията и инвестиционните 
намерения за развитие за територията на 
района и се използва като основа при разра-
ботването на схеми за регионална държавна 
помощ.

(5) Интегрираната териториална страте-
гия за развитие на региона за планиране от 
ниво 2 съдържа:

1. анализ на икономическото, социалното 
и екологичното състояние, нуждите и потен-
циалите за развитие на съответния регион за 
планиране от ниво 2;
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2. прогнози, алтернативни сценарии и 
пространствени модели за развитие;

3. визия, цели и приоритети за регионал-
но и пространствено развитие на региона за 
планиране от ниво 2;

4. пространствена структура с централни, 
силно урбанизирани територии, периферни 
и селски слабо урбанизирани територии, те-
ритории за защита на природните и култур-
ните ценности и територии със специфични 
характеристики и проблеми;

5. функционално-йерархична структура на 
мрежата от населени места с градове центрове 
и с идентифицирани зони за индустриално 
развитие и бизнес, за отдих и туризъм, за 
прилагане на интегрирани териториални 
инвестиции;

6. главни и второстепенни оси на урбанис-
тично развитие с национално и регионално 
значение и връзки с осите на развитие в 
макрорегиона;

7. транспортни и инфраструктурни коридори 
и обекти с национално и регионално значение 
и връзки със съседните райони в страната и 
в съседните държави;

8. мерки за интегрирано териториално 
възстановяване и развитие;

9. мерки и дейности за адаптиране към 
климатичните промени и за намаляване на 
риска от бедствия;

10. индикативен списък на важни за реги-
она за планиране от ниво 2 проектни идеи с 
индикативни бюджети и оптимален график 
на изпълнение;

11. обща оценка на необходимите ресурси 
за реализация на стратегията, конкретизирана 
по години съобразно оптималния график за 
изпълнение на проектните идеи;

12. необходими действия и индикатори 
за наблюдение и оценка на изпълнението на 
интегрираната териториална стратегия за 
развитие.

(6) Интегрираните териториални страте-
гии за развитие на регионите за планиране 
от ниво 2 се изработват от специализирано 
търговско дружество със 100 на сто държав-
но участие в капитала, в което правата на 
държавата се упражняват от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството.

(7) Интегрираните териториални стратегии 
за развитие на регионите за планиране от 
ниво 2 се одобряват от регионалните съвети 
за развитие.

(8) Интегрираните териториални стратегии 
за развитие на регионите за планиране от 
ниво 2 се приемат от Министерския съвет по 
предложение на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството след одобре-
нието им от съответните регионални съвети 
за развитие.“

§ 11. Член 12 се отменя.
§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Планът за интегрирано развитие на 
община определя средносрочните цели и при-
оритети за устойчиво развитие на общината 
и връзките є с други общини в съответствие 
с интегрираната териториална стратегия за 
развитие на региона за планиране от ниво 2 
и общия устройствен план на общината.“

2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Планът за интегрирано развитие на 

община осигурява пространствена, времева 
и фактическа координация и интеграция на 
различни политики и планови ресурси за 
постигане на дефинираните цели за трайно 
подобряване на икономическото, социалното 
и екологичното състояние на общинската 
територия.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се из-
меня така:

„(3) Планът за интегрирано развитие на 
община съдържа:

1. анализ на икономическото, социалното 
и екологичното състояние, нуждите и потен-
циалите за развитие на съответната община;

2. цели и приоритети за развитие на об-
щината за определен период;

3. зони за прилагане на интегриран подход 
за удовлетворяване на идентифицираните 
нужди и за подкрепа на потенциалите за раз-
витие и на възможностите за сътрудничество 
с други общини;

4. мерки за ограничаване изменението на 
климата и мерки за адаптиране към клима-
тичните промени и за намаляване на риска 
от бедствия;

5. партньорите и заинтересованите стра-
ни и формите на участие в подготовката 
и изпълнението на плана при спазване на 
принципите за партньорство и осигуряване 
на информация и публичност;

6. индикативен списък на важни за об-
щината проектни идеи с проектобюджети и 
оптимален график на изпълнение;

7. обща оценка на необходимите ресурси 
за реализация на плана, конкретизирана по 
години съобразно оптималния график за из-
пълнение на важните за общината проектни 
идеи;

8. програма за реализиране на плана за 
интегрирано развитие на общината;

9. необходими действия и индикатори за 
наблюдение и оценка на изпълнението на 
плана.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея 
думите „Общинският план за развитие“ се 
заменят с „Планът за интегрирано развитие 
на община“.

5. Създава се ал. 5:
„(5) Одобреният план за интегрирано раз-

витие на община се представя от кмета на 
общината пред съответния областен съвет за 
развитие в срок до три месеца от неговото 
приемане от съответния общински съвет.“

§ 13. Член 13а се отменя.
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§ 14. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Условията, редът и сроковете за 

изготвяне, съгласуване, приемане, актуализи-
ране и изпълнение на документите по чл. 8, 
ал. 2 се определят с правилника за прилагане 
на закона.

(2) Обхватът и съдържанието на Морския 
пространствен план на Република България 
и условията и редът за неговото изготвяне, 
приемане, прилагане и изменение се опре-
делят със Закона за морските пространства, 
вътрешните водни пътища и пристанищата 
на Република България.

(3) Морският пространствен план на Ре-
публика България се изработва от специали-
зирано търговско дружество със сто на сто 
държавно участие в капитала, в което правата 
на държавата се упражняват от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството.“

§ 15. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министерският съвет приема Наци-

оналната концепция за регионално и прос-
транствено развитие и интегрираните тери-
ториални стратегии за развитие на регионите 
за планиране от ниво 2 по предложение на 
министъра на регионалното развитие и бла-
гоустройството.“

2. В ал. 2 думите „Националната концепция 
за пространствено развитие и целите и прио-
ритетите на Националната стратегия за реги-
онално развитие“ се заменят с „Националната 
концепция за регионално и пространствено 
развитие и интегрираните териториални стра-
тегии за развитие на регионите за планиране 
от ниво 2“.

§ 16. В чл. 17 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В т. 2 думата „структуроопределящи“ се 
заменя със „секторни и хоризонтални“.

2. В т. 4 след думата „устойчиво“ се поставя 
запетая и се добавя „териториално и“.

3. Точка 5 се изменя така:
„5. организира изработването и контролира 

прилагането на Националната концепция за 
регионално и пространствено развитие и на 
интегрираните териториални стратегии за раз-
витие на регионите за планиране от ниво 2;“.

4. Точки 6 и 7 се отменят.
5. В т. 9 думите „чл. 9, ал. 1, т. 1 – 4“ се 

заменят с „чл. 8, ал. 2“.
6. Точки 10 и 11 се отменят.
7. Точка 13 се отменя.
8. В т. 16 след думите „комисии за“ се 

добавя „регионално“ и се поставя запетая.
9. В т. 17 думите „регионалното развитие“ 

се заменят с „регионалното“ и думата „пла-
ниране“ се заменя с „развитие“.

§ 17. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) В регионите за планиране от 

ниво 2 се създават регионални съвети за 
развитие.

(2) Регионалният съвет за развитие коорди-
нира провеждането на държавната политика 

за регионално развитие в съответния регион 
за планиране от ниво 2.

(3) Регионалният съвет за развитие се със-
тои от председател, заместник-председател и 
членове и се подпомага от експертен състав.

(4) Членове на регионалния съвет за раз-
витие са:

1. областните управители на областите от 
съответния регион за планиране от ниво 2;

2. кметове на общини и/или председатели 
на общински съвети от съответния регион за 
планиране от ниво 2.

(5) Представителите на общините в реги-
оналния съвет за развитие се определят от 
представителите на общините, членове на 
съответния областен съвет за развитие, по 
ред, определен в правилника за прилагане 
на закона.

(6) Броят на представителите на общините 
в регионалния съвет за развитие се определя, 
както следва:

1. за областите с население до 200 000 
души – двама представители;

2. за областите с население от 200 001 до 
300 000 души – трима представители;

3. за областите с население от 300 001 до 
400 000 души – четирима представители;

4. за областите с население от 400 001 до 
500 000 души – петима представители;

5. за областите с население над 500 000 
души – шестима представители.

(7) Председателят на регионалния съвет 
за развитие:

1. ръководи заседанията на регионалния 
съвет за развитие;

2. осигурява прозрачност на работата по 
изпълнение на функциите на регионалния 
съвет за развитие;

3. осигурява условията за провеждане на 
заседанията на регионалния съвет за развитие, 
като спазва принципа за безпристрастност 
при осъществяване на процеса на вземане на 
решения от членовете на регионалния съвет 
за развитие.

(8) Председателят на регионалния съвет за 
развитие се определя при условия и по ред, 
определени в правилника за прилагане на 
закона. По решение на регионалния съвет за 
развитие за председател на съвета може да 
бъде избран член на съвета или лице, което 
не е член на съвета. Когато председател на 
съвета е лице извън състава по ал. 4, той няма 
право на глас при приемането на решения от 
регионалния съвет за развитие.

(9) Заместник-председателят на регионал-
ния съвет за развитие подпомага председателя 
на регионалния съвет за развитие в изпълнение 
на неговите функции.

(10) Заместник-председателят на регио-
налния съвет за развитие се определя при 
условия и по ред, определени в правилника 
за прилагане на закона.

(11) Секретар на регионалния съвет за раз-
витие е началникът на териториалното звено 
на Министерството на регионалното разви-



СТР.  6  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 21

тие и благоустройството за стратегическо и 
пространствено планиране и координация на 
регионалното развитие в съответния регион за 
планиране от ниво 2. Секретарят на съвета:

1. организира и обезпечава администра-
тивно-техническата работа на регионалния 
съвет за развитие;

2. участва в заседанията на регионалния 
съвет за развитие без право на глас при взе-
мането на решения.

(12) В изпълнение на функциите си пред-
седателят се подпомага от териториалното 
звено на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството за стратегическо 
и пространствено планиране и координация на 
регионалното развитие в съответния регион 
за планиране от ниво 2. Експертният състав 
на регионалния съвет за развитие се състои 
от три отделни звена със специфични функ-
ции: звено за медиации, звено за публични 
консултации и звено за предварителен подбор.

(13) В заседанията на регионалния съвет 
за развитие с право на съвещателен глас, в 
качеството им на наблюдатели участват:

1. представител на дирекция „Централно 
координационно звено“ в администрацията 
на Министерския съвет;

2. представител на Изпълнителна агенция 
„Одит на средствата от Европейския съюз“ 
към Министерството на финансите;

3. по един представител от всяко минис-
терство;

4. представител на Националния статис-
тически институт;

5. представител на Българската академия 
на науките;

6. представител на Националното сдру-
жение на общините в Република България;

7. представители на национално пред-
ставените организации на работодателите, 
които имат свои членове на територията на 
съответния регион за планиране от ниво 2;

8. представители на национално пред-
ставените организации на работниците и 
служителите;

9. представители на висшите училища в 
съответния регион за планиране от ниво 2;

10. представители на икономическия сектор 
в съответния регион за планиране от ниво 2;

11. представители на юридически лица с 
нестопанска цел, осъществяващи дейност в 
обществена полза на територията на съответ-
ния регион за планиране от ниво 2.

(14) Наблюдателите по ал. 13, т. 6 – 11 имат 
право на глас при приемането на решения по 
чл. 19, ал. 1, т. 3.

(15) Процедурните правила за определяне 
на поименния състав на представителите по 
ал. 13 се определят с правилника за прила-
гане на закона.

(16) Средствата, необходими за дейността на 
регионалния съвет за развитие и за укрепване 
на административния му капацитет, могат 

да се предвиждат като ресурси по линия на 
оперативните програми, съфинансирани от 
Европейските структурни и инвестиционни 
фондове, както и със средства от държавния 
бюджет.“

§ 18. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Регионалният съвет за развитие:
1. обсъжда и одобрява проекта на интег-

рираната териториална стратегия за развитие 
на региона за планиране от ниво 2;

2. изпълнява функции по управление, 
координиране, наблюдение и контрол на из-
пълнението на интегрираната териториална 
стратегия за развитие на съответния регион 
за планиране от ниво 2;

3. участва в процеса на подбор на проекти, 
съфинансирани от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове, от други европейски 
фондове и финансови източници, включително 
финансови инструменти, и от съответното 
национално съфинансиране, в изпълнение 
на интегрираната териториална стратегия за 
развитие на региона за планиране от ниво 2, 
когато са му делегирани правомощия от съ-
ответните управляващи органи/национални 
партниращи органи;

4. предоставя писма за подкрепа във връзка с 
участието на български партньори в проекти по 
програмите за трансгранично сътрудничество, 
съфинансирани от Европейските структурни 
и инвестиционни фондове и инструменти за 
предприсъединителна помощ на Европейския 
съюз, при условия и по ред, определени с 
правилника за прилагане на закона;

5. осъществява консултативна функция 
при изготвянето на плановете за интегрирано 
развитие на общините в региона за планиране 
от ниво 2;

6. разглежда и обсъжда въпроси, които 
имат отношение към развитието на региона 
за планиране от ниво 2.

(2) Организацията и дейността на реги-
оналния съвет за развитие се определят с 
правилника за прилагане на закона.“

§ 19. Член 20 се отменя.
§ 20. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Точки 1, 2 и 4 се отменят.
2. Точки 5 и 6 се изменят така:
„5. подпомага общинските администрации 

на общините на територията на областта при 
разработването и прилагането на плановете 
за интегрирано развитие на общините чрез 
предоставяне на консултации и препоръки;

6. оказва съдействие при изпълнението, 
наблюдението и оценката на съответната ин-
тегрирана териториална стратегия за развитие 
на региона за планиране от ниво 2;“.

3. В т. 8 думите „областната стратегия за 
развитие и общинските планове за развитие“ 
се заменят с „интегрираната териториална 
стратегия за развитие на съответния регион 
за планиране от ниво 2 и плановете за интег-
рирано развитие на общините на територията 
на областта“.
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4. Точка 9 се изменя така:
„9. съдейства за осигуряване на информация 

и публичност на територията на съответната 
област относно изпълнението на интегрира-
ната териториална стратегия за развитие на 
региона за планиране от ниво 2;“.

§ 21. В чл. 22 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 5:
а) точки 1, 2, 3 и 4 се отменят;
б) създава се т. 8:
„8. разглежда и обсъжда въпроси, които 

имат отношение към развитието на областта.“
2. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Постоянната комисия за простран-

ствено развитие, устройство на територията 
и строителство се ръководи от архитект от 
съответната областна администрация.“

§ 22. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „общинския план за раз-

витие“ се заменят с „плана за интегрирано 
развитие на общината“.

2. В т. 2 думите „общинския план за раз-
витие“ се заменят с „плана за интегрирано 
развитие на общината“.

3. В т. 4 думата „наблюдението“ се заменя 
с „наблюдение“ и думите „общинския план за 
развитие“ се заменят с „плана за интегрирано 
развитие на общината“.

4. В т. 5 думите „общинския план за раз-
витие“ се заменят с „плана за интегрирано 
развитие на общината“.

§ 23. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „общинския план за раз-

витие“ се заменят с „плана за интегрирано 
развитие на общината“.

2. В т. 3 думите „общинския план за раз-
витие“ се заменят с „плана за интегрирано 
развитие на общината“.

3. В т. 4 думата „наблюдението“ се заменя 
с „наблюдение“ и думите „общинския план за 
развитие“ се заменят с „плана за интегрирано 
развитие на общината“.

§ 24. В чл. 26 се правят следните допъл-
нения:

1. В т. 4 след думите „Европейския съюз“ 
се добавя „включително финансови инстру-
менти“.

2. В т. 6 след думата „закон“ се добавя 
„или с подзаконов нормативен акт“.

§ 25. В чл. 27 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. подготовка и актуализация на Нацио-

налната концепция за регионално и простран-
ствено развитие и на интегрираните терито-
риални стратегии за развитие на регионите 
за планиране от ниво 2;“

б) в т. 3 след думите „Европейския съюз“ 
се добавя „и международни финансови из-
точници“;

в) точка 4 се отменя;
г) точки 5 и 6 се изменят така:

„5. извършване на наблюдение и оценка 
на прилагането на Националната концепция 
за регионално и пространствено развитие и 
на интегрираните териториални стратегии за 
развитие на регионите за планиране от ниво 2;

6. осигуряване на комуникационна страте-
гия на политиката за регионално развитие.“

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Подготовката, актуализацията, наблю-

дението и оценката на плановете за интегри-
рано развитие на общините се финансират от 
бюджетите на съответните общини и/или чрез 
средства от фондовете на Европейския съюз и 
други финансови източници, като кметовете 
на общини ежегодно планират необходимите 
за целта финансови ресурси.“

3. Създава се ал. 3:
„(3) Ежегодно министърът на регионалното 

развитие и благоустройството, като компетен-
тен орган за разработването на документите 
по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2, планира необходимите 
финансови ресурси за изпълнение на дейности-
те по разработване, актуализация, наблюдение 
и оценка в рамките на бюджетната процедура. 
Средствата се осигуряват в съответствие със 
закона за държавния бюджет на Република 
България за съответната година и/или чрез 
средства от фондовете на Европейския съюз 
и други финансови източници.“

§ 26. Член 28 се отменя.
§ 27. В чл. 30 се правят следните допъл-

нения:
1. В ал. 1 след думите „оценката на реги-

оналното“ се добавя „и пространственото“.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) За наблюдението и оценката на реги-

оналното развитие се използват географски 
информационни системи, официални статис-
тически данни от Националния статистически 
институт и от Евростат и други източници на 
официална информация.

(4) Източниците на информация за наблю-
дение и оценка на регионалното развитие по 
ал. 3 се определят в правилника за прилагане 
на закона.“

§ 28. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Наблюдението на изпълнението 

на Националната концепция за регионално 
и пространствено развитие се извършва въз 
основа на резултатите от наблюдението и 
оценката на изпълнението на интегрираните 
териториални стратегии за развитие на реги-
оните за планиране от ниво 2 и на плановете 
за интегрирано развитие на общините.

(2) Наблюдението на изпълнението на 
интегрираните териториални стратегии за 
развитие на регионите за планиране от ниво 2 
и на плановете за интегрирано развитие на 
общините се извършва при условия и по ред, 
определени с правилника за прилагане на 
закона.“

§ 29. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Едновременно с разработването 

на стратегическите документи за регионално 
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и пространствено развитие по чл. 8, ал. 2, 
т. 2 и 3 се извършва екологична оценка или 
се преценява необходимостта от извършване 
на екологична оценка по реда на Закона за 
опазване на околната среда.

(2) По преценка на министъра на регио-
налното развитие и благоустройството, като 
компетентен орган за разработването на 
документите по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2, както и 
на кметовете на общини, като компетентни 
органи за разработването на документите 
по чл. 8, ал. 2, т. 3, за разработването на 
съответните документи може да се извършва 
предварителна оценка за социално-икономи-
ческото им въздействие.“

§ 30. В чл. 33 ал. 1 се изменя така:
„(1) За реализацията на стратегическите 

документи за регионално и пространствено 
развитие по чл. 8, ал. 2 се извършва междин-
на оценка в средата на периода на тяхното 
действие.“

§ 31. В чл. 34 ал. 1 се изменя така:
„(1) За изпълнението на стратегическите 

документи за регионално и пространствено 
развитие по чл. 8, ал. 2 се извършва послед-
ваща оценка на въздействието не по-късно 
от една година след изтичането на периода 
на тяхното действие.“

§ 32. В чл. 35 думите „стратегическо пла-
ниране на регионалното развитие по чл. 9, 
ал. 1, т. 1 – 4“ се заменят с „регионално и 
пространствено развитие по чл. 8, ал. 2“.

§ 33. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от областните управите-

ли“ и запетаята пред тях се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 34. В чл. 37, ал. 1 думите „Стратегиите и 

плановете“ се заменят със „Стратегическите 
документи за регионално и пространствено 
развитие“, а накрая се добавя „и се съхраняват 
в единна информационна платформа за целите 
на политиката за регионално развитие“.

§ 35. Глава седма „Наблюдение на прос-
транственото развитие“ с чл. 38, 39 и 40 се 
отменя.

§ 36. В § 1 от допълнителната разпоредба 
се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Териториално сътрудничество“ е рамка 

за изпълнение на съвместни действия и обмен 
на политики между национални, регионални 
и местни участници от различни държави 
членки, които имат трансграничен, трансна-
ционален и междурегионален характер, вклю-
чително за изграждане на мрежи за обмен на 
информация и опит между заинтересованите 
страни.“

2. Точка 3 се отменя.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. „Оперативни програми“ са документи, 

съдържащи стратегията на държавата в оп-
ределени сфери на политиката, чрез които се 
изпълнява Кохезионната политика на Евро-
пейския съюз.“

4. Точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 се отменят.
5. Създават се т. 15 и 16:
„15. „Секторни политики“ са съвкупност 

от принципи и действия, които засягат опре-
делени сектори на държавното управление, 
като транспорт, околна среда, енергетика, 
икономика, здравеопазване, образование, 
социални услуги, култура, туризъм, жилищна 
политика и други.

16. „Трансгранични райони“ са територии 
(райони от ниво 3), граничещи по суша или 
по вода със съседна държава – членка на 
Европейския съюз, или с трета държава по 
външните граници на Европейския съюз.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 37. Изпълнението, наблюдението и оцен-

ката на Националната стратегия за регионално 
развитие 2012 – 2022 г., на регионалните пла-
нове за развитие за периода 2014 – 2020 г., на 
общинските планове за развитие за периода 
2014 – 2020 г., на интегрираните планове за 
градско възстановяване и развитие за пери-
ода 2014 – 2020 г., на Националната концеп-
ция за пространствено развитие за периода 
2013 – 2025 г. и на регионалните схеми за 
пространствено развитие на районите от 
ниво 2 за периода 2014 – 2020 г. се довършват 
по реда, по който са започнали.

§ 38. Изпълнението и наблюдението на 
изпълнението на областните стратегии за 
развитие за периода 2014 – 2020 г. и на регио-
налните схеми за пространствено развитие на 
областите за периода 2014 – 2020 г. приключват 
с изтичането на срока на тяхното действие 
без извършване на последваща оценка.

§ 39. Компетентните органи по изпълне-
нието, мониторинга и оценката на Нацио-
налната стратегия за регионално развитие 
2012 – 2022 г., на регионалните планове за 
развитие за периода 2014 – 2020 г., на об-
ластните стратегии за развитие за периода 
2014 – 2020 г., на общинските планове за разви-
тие за периода 2014 – 2020 г., на интегрираните 
планове за градско възстановяване и развитие 
за периода 2014 – 2020 г., на Националната 
концепция за пространствено развитие за 
периода 2013 – 2025 г., на регионалните схеми 
за пространствено развитие на районите от 
ниво 2 за периода 2014 – 2020 г. и на регио-
налните схеми за пространствено развитие на 
областите за периода 2014 – 2020 г. запазват 
своите функции, правомощия и отговорно-
сти до края на действието на съответните 
документи.

§ 40. В Закона за насърчаване на заетостта 
(обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120 
от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 
81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 
33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 
и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г., 
бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 
2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15, 68 и 70 от 2013 г., 
бр. 54 и 61 от 2014 г., бр. 54, 79, 101 и 102 от 
2015 г., бр. 33, 59 и 88 от 2016 г., бр. 97 и 103 



БРОЙ 21  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  9   

от 2017 г., бр. 24 и 91 от 2018 г. и бр. 17, 24 и 
101 от 2019 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 10, ал. 1 думите „областната страте-
гия за развитие и на регионалните, областните 
и общинските планове за развитие“ се заменят 
с „документите за стратегическо планиране 
на регионалното и пространственото развитие 
съгласно Закона за регионалното развитие“.

2. В чл. 11, ал. 1 думите „при условията и 
по реда на Правилника за организацията и 
дейността на регионалните съвети за разви-
тие и на областните съвети за развитие“ се 
заменят с „от областния съвет за развитие“.

3. В чл. 13 думите „развитие и“ се заличават.
4. В чл. 33, ал. 1 думите „областната 

стратегия за развитие и на регионалния и 
общинските планове за развитие“ се заменят 
с „документите за стратегическо планиране 
на регионалното и пространственото развитие 
съгласно Закона за регионалното развитие“.

§ 41. В Закона за администрацията (обн., 
ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Решение № 2 на Кон-
ституционния съд от 1999 г. – бр. 8 от 1999 г.; 
изм., бр. 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от 2000 г., 
бр. 99 от 2001 г.; попр., бр. 101 от 2001 г.; изм., 
бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30, 69 
и 102 от 2006 г., бр. 46 и 78 от 2007 г., бр. 43 
и 94 от 2008 г., бр. 35 и 42 от 2009 г., бр. 24 
и 97 от 2010 г., бр. 69 от 2011 г., бр. 15 и 82 
от 2012 г., бр. 15 и 17 от 2013 г., бр. 19 и 27 
от 2014 г., бр. 60 и 96 от 2015 г., бр. 50, 57 и 
98 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г. и бр. 7 от 
2018 г.) в чл. 31, ал. 1, т. 2 думите „областни 
стратегии и програми за регионално разви-
тие“ се заменят със „стратегии и програми“.

§ 42. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 
от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 
и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., 
бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 
2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г., бр. 13, 
58 и 103 от 2017 г., бр. 17, 77 и 83 от 2018 г. 
и бр. 1 и 17 от 2019 г.) в чл. 12, ал. 3 думите 
„като се хармонизират с областните страте-
гии за развитие по Закона за регионалното 
развитие“ и запетаята пред тях се заличават.

§ 43. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 
от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 
от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43, 
59 и 75 от 2016 г., бр. 58, 85 и 96 от 2017 г., 
бр. 37, 77 и 86 от 2018 г., бр. 17, 60 и 100 от 
2019 г. и бр. 13 и 17 от 2020 г.) в чл. 10, т. 1 
думите „се интегрират в областната стратегия 
за регионално развитие и“ се заличават.

§ 44. В Закона за младежта (обн., ДВ, бр. 31 
от 2012 г.; изм., бр. 68 от 2013 г., бр. 14 от 
2015 г. и бр. 24 и 77 от 2018 г.) в чл. 14, ал. 2 
думите „с областната стратегия за развитие“ 
и запетаята пред тях се заличават.

§ 45. В Закона за насърчаване на инвести-
циите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 
от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 
от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; 
попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 80, 

82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 
от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и 
100 от 2010 г., бр. 38, 45 и 82 от 2012 г., бр. 15, 
16 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 32 
и 61 от 2015 г., бр. 85 и 96 от 2017 г., бр. 20 от 
2018 г. и бр. 44 от 2019 г.) в чл. 11 се правят 
следните изменения:

1. В ал. 1, т. 2 думите „и се включват в об-
ластната стратегия за развитие“ се заличават.

2. В ал. 2, т. 1 думите „общинския план за 
развитие и на програмата за неговото изпъл-
нение“ се заменят с „плана за интегрирано 
развитие на общината и на програмата за 
реализирането му“.

§ 46. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 
108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 
69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., 
бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 
2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 
и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 
52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 
и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 
28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., 
бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 
2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г., 
бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г., бр. 12, 58 и 96 от 
2017 г., бр. 55, 77, 98 и 103 от 2018 г. и бр. 17, 25 
и 61 от 2019 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 10в, ал. 1, т. 1 думите „общинския 
план за развитие и програмата за реализация 
на общинския план за развитие“ се заменят с 
„плана за интегрирано развитие на общината 
и програмата за реализирането му“.

2. В чл. 149, ал. 2 думите „плановете за 
регионално развитие“ се заменят с „интегри-
раните териториални стратегии за развитие 
на регионите за планиране от ниво 2“.

§ 47. В Закона за енергийната ефективност 
(обн., ДВ, бр. 35 от 2015 г.; изм., бр. 105 от 
2016 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 27, 38 и 83 от 
2018 г.) в чл. 12, ал. 3 думите „регионалните 
планове за развитие на съответните райони“ 
се заменят с „интегрираните териториални 
стратегии за развитие на съответните региони 
за планиране от ниво 2“.

§ 48. В Закона за малките и средните 
предприятия (обн., ДВ, бр. 84 от 1999 г.; изм., 
бр. 80 и 92 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 28 
от 2002 г., бр. 64 от 2004 г., бр. 34, 59 и 80 от 
2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 82 
от 2009 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 17 от 2016 г. 
и бр. 30 от 2018 г.) в чл. 19, ал. 1 в текста 
преди т. 1 думите „плановете за регионално 
развитие“ се заменят с „интегрираните тери-
ториални стратегии за развитие на регионите 
за планиране от ниво 2“.

§ 49. В Закона за опазване на околната среда 
(обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 
2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., 
бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 
82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 
2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 
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32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 
от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 
и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 
и 98 от 2014 г., бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г., 
бр. 81 от 2016 г., бр. 12, 58, 76 и 96 от 2017 г., 
бр. 53, 77 и 98 от 2018 г. и бр. 1, 17, 24, 36, 79, 
81 и 101 от 2019 г.) в чл. 78 думите „Плано-
вете и програмите за регионално развитие“ 
се заменят с „Документите за стратегическо 
планиране на регионалното и пространстве-
ното развитие“.

§ 50. В Закона за културното наследство 
(обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на 
Конституционния съд от 2009 г. – бр. 80 от 
2009 г.; изм., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 
от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45, 77 
и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 
от 2014 г., бр. 16, 52 и 74 от 2016 г., бр. 96 от 
2017 г., бр. 7, 77, 89 и 98 от 2018 г. и бр. 1 и 
62 от 2019 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 16:
а) в ал. 2 думите „районите за планиране“ се 

заменят с „регионите за планиране от ниво 2“;
б) в ал. 3 думите „района за планиране“ се 

заменят с „региона за планиране от ниво 2“.
2. В чл. 17:
а) в ал. 3 в текста преди т. 1 думите „пла-

новите икономически райони“ се заменят с 
„регионите за планиране от ниво 2“;

б) в ал. 5 думите „планов икономически 
район“ се заменят с „регион за планиране 
от ниво 2“.

3. В чл. 81, ал. 3 думите „общинските пла-
нове за развитие“ се заменят с „плановете за 
интегрирано развитие на общините“.

§ 51. В Закона за професионалното образо-
вание и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; 
изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., 
бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., 
бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; 
попр., бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 26 от 
2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от 
2010 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 61, 98 и 
107 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 59 от 
2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г., бр. 7, 92 и 108 
от 2018 г., бр. 100 от 2019 г. и бр. 17 от 2020 г.) 
в чл. 14а, ал. 3 думите „със стратегиите, прог-
нозите, програмите и плановете за развитие 
на съответната област и община“ се заменят 
с „интегрираните териториални стратегии за 
развитие на регионите за планиране от ниво 2 
и плановете за интегрирано развитие на съот-
ветните общини“, а думите „с националните 
стратегии, прогнози, програми и планове за 
развитие“ се заменят със „с Националната 
концепция за регионално и пространствено 
развитие и стратегии и програми на нацио-
нално ниво“.

§ 52. В Закона за устройството на Чер-
номорското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 
2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 
и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27, 
28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12 на Консти-
туционния съд от 2013 г. – бр. 105 от 2013 г.; 

изм., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 9, 61 и 101 от 
2015 г., бр. 20 и 36 от 2016 г., бр. 58, 96 и 103 
от 2017 г., бр. 28 от 2018 г. и бр. 56 и 60 от 
2019 г.) в чл. 17, ал. 2 т. 9 се отменя.

§ 53. В Закона за устройство на територията 
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 
2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 
94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 
65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 
53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 
от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., 
бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 
и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 
и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 
2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 
62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., 
бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 
и 108 от 2018 г., бр. 1, 24, 25, 41, 44, 62 и 101 
от 2019 г. и бр. 17 от 2020 г.) в чл. 109, ал. 3 
т. 9 се отменя.

§ 54. В Закона за подпомагане на земе-
делските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 
1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 
86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 
41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 
2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 
59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 
2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 
32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 
от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 
109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12, 
61 и 95 от 2015 г. бр. 45, 58 и 61 от 2016 г., 
бр. 13 и 58 от 2017 г., бр. 2, 18 и 77 от 2018 г. 
и бр. 51 и 98 от 2019 г.) в чл. 14, ал. 2, т. 4 
думите „плановете за регионално развитие“ 
се заменят с „интегрираните териториални 
стратегии за развитие на регионите за пла-
ниране от ниво 2“.

§ 55. Правилникът за прилагане на закона 
се привежда в съответствие с този закон в 
6-месечен срок от влизането му в сила.

§ 56. Законът влиза в сила от деня на об-
народването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събра-
ние на 28 февруари 2020 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цвета Караянчева

2145

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 50
На основание чл. 100, ал. 2 от Конститу-

цията на Република България във връзка с 
чл. 19, т. 4, чл. 86, т. 5, предложение първо, 
чл. 146, т. 1, чл. 162, т. 7 и чл. 170, ал. 1, т. 2 
от Закона за отбраната и въоръжените сили 
на Република България
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 
ОТ 9 МАРТ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за 
криптографската сигурност на класифицира-
ната информация, приета с Постановление 
№ 263 на Министерския съвет от 2003 г. 
(обн., ДВ, бр. 102 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 44 
от 2008 г., бр. 57 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г. и 

бр. 27 и 35 от 2016 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 1, т. 2 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В буква „а“ думите „производство, съх-
раняване и разпределяне на криптографски 
ключове“ се заменят с „производство, марки-
ране, съхраняване, разпределяне, пренасяне, 
използване и унищожаване на криптографски 
материали и на криптографски средства за 
защита на класифицирана информация“.

2. В буква „в“ думите „за прилагане“ се 
заличават, а след думите „криптографски 
средства“ се добавя „за защита на класифи-
цирана информация“.

3. Създава се буква „г“:
„г) контрол по използване на криптографски 

методи и средства за защита на класифици-
рана информация.“

§ 2. В чл. 2 думите „на класифицираната 
информация“ се заличават.

§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В т. 1 след думите „криптографска 
сигурност“ думите „на класифицираната ин-
формация“ се заличават.

2. В т. 2 думата „препоръки“ се заменя със 
„задължителни предписания“.

3. В т. 3 думите „оценява и одобрява“ се 
заменят с „извършва одобрение на“, а накрая 
се добавя „и периодичен анализ за устано-
вяване на тяхната способност да защитават 
класифицирана информация“.

4. Създава се точка 3а:
„3а. проектира и разработва изцяло или 

отделни елементи от криптографски методи 
и средства;“.

5. В т. 5 думите „криптографски ключове 
за защита на класифицираната информация 
в“ се заменят с „ключови материали за“.

6. Точка 6 се изменя така:
„6. извършва одобрение на системи за уп-

равление на криптографски ключове (СУКК) 
и одобрява въвеждането им в експлоатация и 
периодичен анализ за установяване на тяхната 
способност за защита на класифицираната 
информация;“.

7. Точка 12 се изменя така:
„12. води регистри на одобрените крип-

тографски средства и мрежи, поекземплярно 
проверените криптографски средства и разре-
шенията за работа с криптографски средства;“.

8. Точка 13 се отменя.
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „административното звено 

по сигурността на информацията“ се заменят 
с „организационната единица“.

2. В ал. 3 думите „в звеното по сигурността 
на информацията“ се заличават.

§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Точка 3 се изменя така:
„3. организира изготвянето на криптопла-

новете в организационната единица, които се 
утвърждават от ОКС;“.

2. В т. 5 думата „води“ се заменя с „во-
дене на“ и думата „ключовите“ се заменя с 
„криптографските“.

3. Точка 6 се изменя така:
„6. организира съхраняването, пренасяне-

то и контрола на криптографските средства, 
криптографските материали и друга докумен-
тация, свързана с криптографската сигурност 
в организационната единица;“.

П О С Т А Н О В Я В А М :
Освобождавам генерал Андрей Илиев Бо-

цев от длъжността началник на отбраната и от 
военна служба, считано от 27 февруари 2020 г.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на отбраната.

Издаден в София на 9 март 2020 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Данаил Кирилов

2385

УКАЗ № 51
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам посмъртно генерал Андрей 

Илиев Боцев с орден „Стара планина“ първа 
степен с мечове за цялостната му дейност по 
развитието и укрепването на Българската ар-
мия и приноса му за националната сигурност 
на Република България.

Издаден в София на 9 март 2020 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Данаил Кирилов

2386
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4. Създава се т. 9:
„9. организира инвентаризация на използ-

ваните в организационната единица крипто-
графски средства и криптографски материали 
и изготвя обобщен отчет по чл. 36, ал. 6.“

§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „организационните пра-

вила“ се заменят с „криптоплана“ и думите 
„използването на криптографските средства“ 
се заменят с „криптографската сигурност“;

б) в т. 3 думата „ключови“ се заменя с 
„криптографски“;

в) в т. 4 думите „автоматизирано генериране 
и разпределяне“ се заменят с „управление“;

г) в т. 5 думата „ключовите“ се заменя с 
„криптографските“;

д) в т. 6 думата „ключови“ се заменя с 
„криптографски“;

е) в т. 8 думите „организационните правила“ 
се заменят с „криптоплана“;

ж) точка 11 се отменя.
2. В ал. 2 се създава изречение второ: 

„Разпределянето на функциите се описва в 
криптоплана по чл. 19, ал. 1, т. 5.“

§ 7. В чл. 13, т. 2 думите „организацион-
ните правила и правилата за експлоатация“ 
се заменят с „криптоплана“.

§ 8. В чл. 14, ал. 2 думите „с еднакви 
качествени и функционални показатели“ се 
заменят с „удовлетворяващи в еднаква степен 
качествените и функционалните изисквания 
към тях за конкретното приложение“ и пред 
тях и след тях се поставя запетая.

§ 9. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Ръководителят на организацион-

ната единица взема решение за необходимостта 
от използване на криптографски средства за 
защита на класифицираната информация в 
организационната единица и изпраща писмено 
запитване до ОКС за наличието на одобрени 
криптографски средства. В запитването се 
посочват качествените и функционалните 
показатели на средствата, от които органи-
зационната единица има нужда.

(2) В срок до 15 работни дни от получава-
нето на запитването ОКС отговаря писмено 
за наличието на одобрени средства по ал. 1. 
В писмения отговор се посочват нивото на 
класифицирана информация, за което са 
одобрени, предназначението, версията и про-
изводителят им.

(3) Процедура по възлагане на обществе-
на поръчка за доставка на криптографски 
средства може да започне след получаването 
на писмения отговор по ал. 2 за одобрени 
криптографски средства.

(4) След приключването на процедурата 
за доставка на криптографски средства по 
ал. 3 ръководителят на организационната 
единица уведомява писмено ОКС за броя и 

идентификационните номера на доставените 
криптографски средства.“

§ 10. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) За използването на криптограф-

ски средства ръководителят на организаци-
онната единица изпраща заявление до ОКС, 
което съдържа:

1. идентификационни данни на криптог-
рафските средства, които ще се организират 
в криптографската мрежа;

2. нивото за сигурност на класифицираната 
информация, която ще бъде защитавана;

3. наименование на криптографската мре-
жа и наименование на комуникационната и 
информационната система (КИС), ако крип-
тографската мрежа се предвижда да е част 
от такава система, включително връзка с 
други системи;

4. описание на мерките за физическа си-
гурност на криптографските средства;

5. описание на предвиждания брой крип-
тографски средства, които ще се използват 
в криптографска мрежа, на предвижданата 
организация на използването им, както и на 
физическото им местоположение.

(2) В случаите, когато криптографската 
мрежа е част от КИС, заявлението по ал. 1 
се подава на етап, определен от органа по 
акредитиране на сигурността (ОАС) на КИС 
в уведомлението по чл. 16 от Наредбата за 
сигурността на комуникационните и инфор-
мационните системи.“

§ 11. В чл. 17, ал. 1 думите „т. 1“ се за-
личават.

§ 12. Член 18 се отменя.
§ 13. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) За въвеждане в експлоатация 

на криптографски мрежи за защита на кла-
сифицираната информация е необходимо 
предварително да са налице:

1. одобрени и поекземплярно проверени 
от ОКС криптографски средства;

2. администратор по криптографската си-
гурност и при необходимост потребители на 
криптографски средства в организационната 
единица;

3. документ, удостоверяващ изпълнението 
на нормативните изисквания за физическа 
и документална сигурност, съответстващи 
на нивото за сигурност на криптографските 
средства и на защитаваната класифицирана 
информация;

4. изпълнени условия за експлоатация на 
криптографските средства, определени в тех-
ните сертификати за одобрение, и условията 
за валидност към сертификатите;

5. изготвен в организационната единица 
и утвърден от ръководителя на ОКС или 
от упълномощено от него длъжностно лице 
криптоплан, включващ:

а) организационни правила и правила за 
техническа експлоатация в областта на крип-
тографската сигурност;
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б) план за действие при критични ситуации.
(2) В срок до 24 месеца от получаването на 

съгласието по чл. 17, ал. 1 организационната 
единица – заявител, уведомява писмено ОКС 
за изпълнението на изискванията на ал. 1.“

(3) Органът по криптографската сигурност 
на Република България прекратява процедурата 
по чл. 16 в случаите, когато не е спазен срокът по  
ал. 2.“

§ 14. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Въвеждането в експлоатация 

на криптографски средства в криптографска 
мрежа се одобрява с решение на комисия след 
проверка на изпълнението на изискванията по 
чл. 19, а когато са част от КИС – след изда-
ване на сертификат за сигурност на КИС по 
чл. 20 от Наредбата за сигурността на кому-
никационните и информационните системи.

(2) Комисията по ал. 1 се съставя от 
представители на ОКС и служител по крип-
тографската сигурност на организационната 
единица – заявител по чл. 16. Комисията се 
назначава със заповед на ръководителите на 
ОКС и на организационната единица – зая-
вител по чл. 16.

(3) При проверката по ал. 1 ОКС може да 
определи допълнителни изисквания по отно-
шение на сигурността, които трябва да бъдат 
изпълнени преди издаването на решението.

(4) За криптографските мрежи, предназ-
начени за защита на класифицирана инфор-
мация с ниво на класификация „За служебно 
ползване“, проверката по ал. 1 може да се 
извършва по документи.

(5) В случай че след издаване на решението 
по ал. 1 има промяна в условията по чл. 19, 
ал. 1, т. 1, 3 и 4, ръководителят на организаци-
онна единица – заявител, подава допълнение 
към заявлението по чл. 16, в което се посочват 
настъпилите промени и предприетите мерки 
за изпълнението на изискванията на чл. 19, 
ал. 1, т. 1, 3 и 4.

(6) След подаване на допълнението по ал. 5 
ОКС може да изиска извършване на повторна 
проверка на изпълнението на изискванията 
по чл. 19.“

§ 15. В чл. 21 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Решението по чл. 20, ал. 1 съдържа 

описание на изпълнението на изискванията 
по чл. 19, както следва:

1. идентификация на одобрените крипто-
графски средства, включително маркировката 
по чл. 72, ал. 1, т. 5 на поекземплярно про-
верените криптографски средства или техни 
модули;

2. нивото за сигурност на класифицираната 
информация, която може да бъде защитавана 
с одобрените криптографски средства;

3. задължителните условия за експлоата-
ция, при които е гарантирана защитата на 

класифицираната информация от съответното 
ниво за сигурност;

4. физическото разположение на крипто-
графските средства по места и предприетите 
мерки по физическа и документална сигурност.“

2. Създава се ал. 3:
„(3) Екземпляр от решението по ал. 1 

се изпраща на организационната единица, 
експлоатираща криптографските средства в 
мрежа, или на организатора по чл. 23. В слу-
чаите, когато криптографската мрежа е част 
от КИС, решението се изпраща след издаване 
на сертификат за КИС.“

§ 16. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така: 

„В органите на държавната власт, в които са 
обособени повече от една организационни 
единици, вместо споразумение може да се 
издаде заповед на съответния компетентен 
орган на държавната власт.“

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Организаторът отговаря за разпре-

делението на необходимите криптографски 
материали в мрежата, а дейностите по по-
екземплярната проверка, разпределението 
и ремонта на използваните криптографски 
средства се организират съгласно споразуме-
нието или заповедта по ал. 1.“

3. В ал. 5 думите „чл. 4 и 5 от“ се заличават.
§ 17. В чл. 24 навсякъде думите „за сигур-

ност“ се заличават.
§ 18. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Класифицирана информация от КИС 

се пренася по комуникационни системи по 
реда на Наредбата за сигурността на кому-
никационните и информационните системи.“

2. В ал. 2 думите „само“ и „за сигурност“ 
се заличават.

§ 19. В чл. 26 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Експлоатацията на криптографските 

средства и на криптографските ключове се 
извършва в съответствие с правилата за рабо-
та с тях и криптоплана по чл. 19, ал. 1, т. 5.“

2. В ал. 2 думата „правилата“ се заменя с 
„криптоплана“.

3. Създава се ал. 3:
„(3) Експлоатацията по ал. 1 се извършва 

след издаване на решение по чл. 20, а когато 
криптографската мрежа е част от КИС – и 
след издаване на сертификат за сигурност на 
КИС по реда на Наредбата за сигурността 
на комуникационните и информационните 
системи.“

§ 20. В чл. 27 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 след думата „новозакупени“ се 
добавя „екземпляри“.

2. В ал. 3 думите „транспортират с изтрити“ 
се заменят с „пренасят с незаредени“.
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§ 21. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „криптографските клю-

чове“ се заменят с „ключови материали“.
2. В ал. 2 думите „криптографските клю-

чове“ се заменят с „тях“.
3. В ал. 3 думите „Криптографските клю-

чове“ се заменят с „Ключовите материали“ 
и думите „с правилата за работа с тях“ се 
заменят с „в криптоплана по чл. 19, ал. 1, т. 5“.

§ 22. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „криптографски ключове“ 

се заменят с „ключови материали“.
2. В ал. 5 думите „криптографските харак-

теристики“ се заменят с „криптографската 
функционалност“.

3. В ал. 6 думите „и ги отразяват в техните 
паспорти“ и запетаята пред тях се заличават.

§ 23. В чл. 31 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При прекратяване на експлоатацията 

на криптографски средства в криптографска 
мрежа по ал. 1, т. 1 заявителят по чл. 16 
писмено уведомява ОКС.“

§ 24. В чл. 33 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) В срок до 12 месеца от унищожаването 

в ОКС се изпраща списък на унищожените 
средства и материалите по ал. 3.“

2. Създава се ал. 7:
„(7) След унищожаване на всички крип-

тографски средства и материали от конкретна 
криптографска мрежа и анализ на списъка по 
чл. 33, ал. 6 ОКС прекратява експлоатацията 
на криптографската мрежа, като уведомява 
писмено ръководителя на организационната 
единица – заявител по чл. 16.“

§ 25. Заглавието на раздел ІV, глава трета 
се изменя така:

„Производство, маркиране, съхраняване, 
разпределяне, пренасяне и използване на 
ключови материали“.

§ 26. В чл. 34 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „криптографски ключове“ 
се заменят с „ключови материали“ и думите 
„защита на класифицираната информация в“ 
се заличават.

2. В ал. 2, изречение първо след думите 
„съдържаща се в тях“ се добавя „и допълни-
телна маркировка „КРИПТО“.

§ 27. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) навсякъде думите „автоматизирано 

генериране и разпределяне“ се заменят с 
„управление“ и абревиатурата „(САГРКК)“ 
се заменя със „(СУКК)“;

б) в т. 2 думите „клас І“ се заличават, а ду-
мите „с акт на съответния компетентен орган“ 
се заменят със „със съответния документ“;

в) в т. 3 абревиатурата „САГРКК“ се заменя 
със „СУКК“, а думите „нейното свидетелство 
за одобряване“ се заменят с „нейния серти-
фикат за одобрение“;

г) в т. 4 абревиатурата „САГРКК“ се заме-
ня със „СУКК“ и след абревиатурата „ОКС“ 
съюзът „и“ се заменя с „или“.

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Въвеждането в експлоатация на СУКК 

се извършва по реда на чл. 20 с решение на 
комисия след проверка на изпълнението на 
изискванията по ал. 1, а когато са част от 
КИС – след издаване на сертификат за си-
гурност на КИС по чл. 20 от Наредбата за 
сигурността на комуникационните и инфор-
мационните системи.“

3. Алинея 3 се отменя.
§ 28. В чл. 36 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Навсякъде думата „ключовите“ се заменя 

с „криптографските“.
2. В ал. 2, изречение първо думите „за ад-

министратори по криптографската сигурност“ 
се заличават.

3. В ал. 6:
а) в изречение първо думата „ключови“ се 

заменя с „криптографски“;
б) създава се изречение четвърто: „Копие 

на обобщения отчет се изпраща на ОКС.“
§ 29. В чл. 37 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се 

добавя „с изключение на случаите по чл. 43, 
ал. 5“.

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) На контрол подлежат организацията, 

начинът и условията на използване, съхра-
няване и унищожаване на криптографските 
средства и криптографските материали.“

§ 30. В чл. 38 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 се създава изречение второ: „В 
службите по чл. 37, ал. 2 проверката се из-
вършва от комисия, съставена от служители 
от съответните структури по сигурността, с 
изключение на случаите по чл. 43, ал. 5.“

2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Редът за достъпа по ал. 4 се определя 

със заповед на ръководителя на организаци-
онната единица.“

§ 31. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „минимални изисквания 

за криптографска сигурност“ се заменят с 
„криптоплан“ и думата „съответстващи“ се 
заменя със „съответстващ“.

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Криптопланът по ал. 1 се утвърждава 

от ръководителя на ОКС или от упълномо-
щено от него длъжностно лице.“

§ 32. В чл. 41 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думата „временно“ се заличава.
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В заповедта по ал. 1 се изписва пе-

риодът, за който се въвежда в експлоатация 
криптографската мрежа. Копие от заповедта 
се изпраща в ОКС.“

3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) За периода, през който криптограф-

ската мрежа не е въведена в експлоатация, 
криптографските средства и криптографските 
материали се съхраняват по реда на крипто-
плана.

(4) Когато действащата в сложни условия 
криптографска мрежа е част от КИС, заповед-
та за въвеждане на мрежата в експлоатация 
се издава след получаване на сертификат за 
сигурност на КИС по реда на Наредбата за 
сигурността на комуникационните и инфор-
мационните системи.“

§ 33. В чл. 42, ал. 1, т. 2 накрая на изрече-
нието се добавя „и организационната едини-
ца – организатор на криптографската мрежа, 
ако събитието се е случило в различна от нея 
организационна единица“.

§ 34. В чл. 43 се създава ал. 5:
„(5) Органът по криптографската сигурност 

може да извърши отделна проверка по случая, 
ако установените в протокола по ал. 3 обсто-
ятелства го налагат. Проверката се извършва 
по реда на чл. 37 и 38.“

§ 35. В раздел VІІ на глава трета се съз-
дава чл. 44а:

„Чл. 44а. (1) При съмнение за или устано-
вяване на нерегламентиран достъп до инфор-
мация за криптографско средство за защита 
на класифицирана информация в процес на 
разработка в Република България разработ-
чикът по чл. 83 незабавно информира ОКС.

(2) В случаите по ал. 1 ОКС определя не-
обходимите мерки за минимизиране на въз-
можните вредни последици от това събитие 
и контролира изпълнението им.“

§ 36. В чл. 45 думите „административното 
звено по сигурността“ се заменят с „органи-
зационната единица“.

§ 37. В чл. 46 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В основния текст, след предлога „За“ се 
добавя „обучение и“.

2. Точка 4 се отменя.
§ 38. В чл. 47, ал. 1 думите „в срок 7 ра-

ботни дни след получаване на заявлението 
по чл. 46“ се заменят със „след преминато 
успешно обучение по чл. 88, ал. 1 от ЗЗКИ 
в ОКС“.

§ 39. В чл. 50 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1, т. 1 ОКС може 

да отнеме разрешението за работа с крипто-
графски средства без писмено предложение на 
служителя по сигурността на информацията.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 40. В чл. 51, ал. 2 накрая се поставя за-
петая и се добавя „с изключение на случаите 
по ал. 1, т. 1“.

§ 41. В чл. 54 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В основния текст след думите „по крип-
тографската сигурност“ се поставя запетая, 
добавя се „завеждащ криптографска регис-
тратура“ и се поставя запетая.

2. В т. 1, буква „а“ след думите „крипто-
графската сигурност“ се добавя „и завеждащ 
криптографска регистратура“.

§ 42. В чл. 56, ал. 2 и 3 след думите „адми-
нистраторите по криптографската сигурност“ 
се добавя „и завеждащите криптографска 
регистратура“.

§ 43. В чл. 57, ал. 1 след думата „срок“ се 
добавя „до“.

§ 44. В чл. 59, ал. 2 накрая се поставя за-
петая и се добавя „с изключение на случаите 
по ал. 1, т. 1“.

§ 45. В чл. 63, т. 3 след тирето се добавя 
„на други администратори по криптографската 
сигурност, на завеждащите криптографска 
регистратура и“.

§ 46. В чл. 65 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на служителите по крип-

тографската“ се заменят с „по криптографска“.
2. В ал. 2 думата „извършва“ се заменя с „и 

служителите от организационните единици, 
на които им е дадено право да провеждат 
обучение, извършват“ и думите „на служи-
телите по криптографската“ се заменят с „по 
криптографска“.

§ 47. В чл. 66, ал. 1 накрая се поставя 
запетая и се добавя „издадено от ръково-
дителя на ОКС или упълномощено от него 
длъжностно лице“.

§ 48. В чл. 68 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите „админи-

стратори по криптографската сигурност“ се 
поставя запетая и се добавя „на завеждащите 
криптографска регистратура“;

б) в т. 1 думите „с акт на съответния ком-
петентен орган“ се заменят със „със съответ-
ния документ, удостоверяващ изпълнението 
на нормативните изисквания за физическа 
и документална сигурност, съответстващи 
на нивото за сигурност на криптографските 
средства“.

2. В ал. 2 абревиатурата „ОКС“ се заменя 
с „ръководителят на ОКС или упълномощено 
от него длъжностно лице“.

3. В ал. 3 думите „и на местното само-
управление“ се заличават.

§ 49. В чл. 70 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Одобрение може да бъде искано и 

извършено само за средство с напълно при-
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ключил етап на разработка и функционални 
изпитания, от което има произведени образци 
в напълно завършен вид.

(3) Системата за управление на крипто-
графски ключове за криптографско средство, 
когато не е неразделна част от него, а е обо-
собена самостоятелно, се одобрява:

1. отделно като криптографско средство и 
се открива процедура по нейното одобрение 
преди или едновременно с процедурата по 
одобрението на криптографското средство, 
което ще я ползва;

2. като задължително условие за одобре-
нието на криптографското средство, което 
ще я ползва.“

§ 50. В чл. 71 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Процедура за одобрение се открива 

с подаване на заявлението по чл. 70, което 
съдържа:“;

б) в т. 2 накрая се поставя запетая и се 
добавя „включително версиите на софтуера 
и фърмуера“.

2. В ал. 2:
а) в т. 1, буква „а“ думите „тяхната иници-

ализация, режимите на работа, форматите на 
входящите и изходящите данни“ се заменят с 
„тяхното прилагане (инициализация, режими 
на работа, формати на входящите и изходя-
щите данни и др.)“;

б) в т. 1 буква „д“ се изменя така:
„д) мерките по защита от компрометиращи 

електромагнитни излъчвания и филтриране на 
захранващите линии, както и информация за 
всички входни и изходни интерфейси (описание 
на сигналите – аналогови и цифрови, мини-
мална и максимална скорост на предаване);“

в) в т. 1, буква „е“ думите „автоматизирана 
информационна система“ се заменят с „КИС“;

г) в т. 1 се създават букви „ж“ и „з“:
„ж) мерките за безвъзвратно унищожаване 

на криптографските алгоритми и ключови 
материали при неоторизиран достъп;

з) форматите на входящите и изходящите 
данни, обменяни през комуникационната 
среда;“

д) в т. 2 накрая се добавя „и при налич-
ност – резултати от извършени тестове и ана-
лизи в процеса на разработка и производство;“

е) в т. 5 накрая се добавя „и други стан-
дарти“.

3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато заявлението е подадено от лице 

по чл. 69, т. 1, към него се прилагат и:
1. удостоверения за липса на вписано 

обстоятелство или обявен акт в търговския 
регистър и регистъра на ЮЛНЦ за произ-
водство по ликвидация и за производство по 
несъстоятелност;

2. удостоверение за актуално състояние 
на регистрирано в търговския регистър и 
регистъра на ЮЛНЦ лице/копие от регистра-

ционно удостоверение на вписано в регистър 
БУЛСТАТ лице;

3. декларация, че при настъпване на 
промяна в обстоятелствата по т. 1 и 2 и по 
чл. 69, т. 1 заявителят уведомява писмено 
ОКС за промяната в двуседмичен срок от 
настъпването є.“

4. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Когато заявлението не отговаря на из-

искванията на ал. 1 или не съдържа някое от 
приложенията към него по ал. 2 – 5, заявителят 
се уведомява писмено да отстрани пропуски-
те. Ако пропуските не бъдат отстранени в 
тримесечен срок от датата на уведомяването, 
процедурата за одобрение се прекратява.

(8) За криптографско средство, разработено 
и произведено от ОКС, не се подава заявление 
по чл. 70, като такова се одобрява по реда на 
чл. 72, ал. 1.“

§ 51. В чл. 72 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 2 думите „предложено за одобрение“ 

и запетаята пред тях се заличават;
б) в т. 4 думата „паразитни“ се заменя с 

„компрометиращи“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Всички проверки в процеса на одо-

брение се извършват в помещенията на ОКС.
(3) При обективна невъзможност част от 

проверките да се осъществят в помещенията 
на ОКС те могат да бъдат извършени в поме-
щенията на производителя на криптографското 
средство за сметка на заявителя по чл. 69.“

§ 52. В чл. 73 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „свидетелство“ се заменя 

със „сертификат“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При наличие на обособена система за 

управление на криптографски ключове за нея 
се издава отделен сертификат за одобрение.“

§ 53. В чл. 74 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в основния текст думата „Свидетелство-

то“ се заменя със „Сертификатът“;
б) в т. 1 думата „свидетелството“ се заменя 

със „сертификата“;
в) в т. 2 съюзът „или“ се заменя с „и“;
г) в т. 3 думата „свидетелството“ се заменя 

със „сертификата“;
д) в т. 5 думите „за сигурност“ се заличават.
2. В ал. 2 думата „свидетелството“ се за-

меня със „сертификата“.
3. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) Cлед извършване на анализ по чл. 4, 

т. 3 и 6 ОКС може да внася промени в усло-
вията за валидност към сертификата, като:

1. промените се отразяват чрез издаване на 
нови условия за валидност към вече издаден 
сертификат за одобрение;

2. органът по криптографска сигурност 
определя срок, в който старите условия за 
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валидност остават в действие, след което 
влизат в сила новите условия за валидност.

(4) В случаите по ал. 3 ОКС незабавно ин-
формира писмено притежателя на сертификата 
за одобрение и организационните единици, 
в които се експлоатира криптографското 
средство.

(5) В едномесечен срок от изтичането на 
срока по ал. 3, т. 2 притежателят на сертифи-
ката за одобрение е длъжен да върне на ОКС 
старите условия за валидност.“

§ 54. В чл. 76 т. 1 се изменя така:
„1. връща на заявителя системата за уп-

равление на криптографските ключове, ако 
такава е била приложена за целите на про-
верките в процеса на одобрение и същата не 
е част от одобреното средство;“.

§ 55. В чл. 78 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Валидността на сертификата по чл. 73, 

ал. 1 се прекратява при:
1. установяване от ОКС на неспособност на 

одобреното криптографско средство да осигури 
нивото на защита на класифицираната инфор-
мация, за което е одобрено. В този случай 
ОКС може да издаде сертификат за по-ниско 
ниво на класификация на информацията, без 
да се подава заявление за одобрение;

2. настъпване на обстоятелство, неотгова-
рящо на изискванията по чл. 69, т. 1.“

2. В ал. 2 думите „заявителя и“ се залича-
ват, а накрая се поставя запетая и се добавя 
„и притежателя на сертификата за одобрение 
и му предоставя новия сертификат, ако такъв 
е издаден“.

§ 56. В чл. 79 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Обновяване на софтуер и/или фър-

муер, използван в одобрено криптографско 
средство, се извършва при условия и по ред, 
определени от ОКС за всеки конкретен слу-
чай. Допуска се обновяване без последващо 
одобрение само и единствено ако обновява-
нето не води до промяна на криптографските 
характеристики на средството и не намалява 
сигурността.

(3) Размножаване на софтуер и/или фърму-
ер, който е част от одобрено криптографско 
средство, може да се извършва само при ус-
ловия и по ред, определени от ОКС за всеки 
конкретен случай.“

§ 57. Член 80 се изменя така:
„Чл. 80. (1) Криптографски средства от внос 

могат да се одобряват за защита на класифици-
рана информация с ниво на класификация до:

1. „Поверително“ включително;
2. „Секретно“ включително, в случай че 

са произведени в държава, с която има вля-
зъл в сила международен договор, по който 

Република България е страна, за защита на 
класифицирана информация, и са одобрени за 
защита на нейна информация със съответно 
или по-високо ниво на класификация.

(2) Криптографски средства, предназначени 
за защита на информация с ниво на класи-
фикация „Поверително“ и по-високо, могат 
да се одобряват само ако криптографският 
алгоритъм за защита на поверителността на 
данните е реализиран в хардуерен криптомодул 
и е предвидена възможност за модификаци-
ята му без участие на фирмата производи-
тел. Одобрените криптографски средства се 
експлоатират само с модифициран от ОКС 
криптографски алгоритъм.“

§ 58. Член 81 се отменя.
§ 59. В чл. 83 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1 думата „производството“ се за-

меня с „разработка“ и думите „заявителят по 
чл. 70“ се заменят с „разработчикът“.

2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3:
а) в основния текст думата „заявителят“ 

се заменя с „разработчикът“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. основание за разработката; работни 

название и типово означение на криптограф-
ското средство – предмет на разработката; 
описание на функционалните характеристики 
на криптографското средство, включително 
предвижданото ниво на класификация на ин-
формацията, която ще защитава; описание на 
предвижданата среда на работа и условия на 
експлоатация на криптографското средство;“

в) в т. 2, в началото се добавя „пълна ин-
формация за възложителя на разработката и 
условията на договора по възлагане, ако има 
такъв“ и се поставя точка и запетая.

§ 60. Член 85 се изменя така:
„Чл. 85. Органът по криптографската сигур-

ност въз основа на уведомлението по чл. 83 
предоставя на разработчика задължителни 
изисквания за криптографска сигурност, на 
които трябва да отговаря криптографското 
средство.“

§ 61. В чл. 86 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея 
думите „консултира заявителя“ се заменят с 
„обменя информация с разработчика“.

2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) Предвидените за използване крип-

тографски алгоритми и начините за тяхното 
прилагане се одобряват задължително от ОКС.

(3) Критично важни параметри и крипто-
графски алгоритми се залагат в криптограф-
ското средство при условия и по ред, опре-
делени от ОКС за всеки конкретен случай.

(4) Органът по криптографската сигурност 
на Република България предоставя изисквания 
и техническа информация, свързана с разра-
ботката, единствено на лицата по чл. 83, ал. 3, 
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т. 2 при спазване на принципа „необходимост 
да се знае“.“

§ 62. В чл. 87 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „заявителят подава заяв-
лението за одобрение по чл. 70“ се заменят 
с „разработчикът уведомява писмено за това 
ОКС, като декларира съответствието на край-
ния резултат с изискванията на ОКС“.

2. В ал. 2 след думата „заявлението“ се 
добавя „за одобрение по чл. 70“.

§ 63. В чл. 88 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случай че в процеса на одобрение 

се открият недостатъци в криптографските и 
функционалните характеристики на одобря-
ваното средство, ОКС преценява при какви 
условия тяхното отстраняване е допустимо в 
рамките на текущата процедура по одобре-
ние. Органът по криптографската сигурност 
на Република България писмено информира 
заявителя за решението си и в случай че про-
мените са допустими, определя срок, в който 
недостатъците трябва да бъдат отстранени.“

2. В ал. 2 след думите „В случай че“ се 
добавя „отстраняването на установени недос-
татъци не е допустимо в рамките на текущата 
процедура по одобрение или“.

§ 64. В чл. 90 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Заявителят“ се заменя 

с „Разработчикът“ и думите „предоставените 
по чл. 85, т. 2“ се заменят с „информация за 
предоставени от ОКС в процеса на разработка“.

2. В ал. 2 думата „Заявителят“ се заменя 
с „Разработчикът“ и думите „предоставените 
по чл. 85, т. 2“ се заменят с „предоставени от 
ОКС в процеса на разработка“.

3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Износът на криптографско средство се 

извършва след становище от ОКС.“
4. Алинея 4 се отменя.
§ 65. В § 1 от допълнителните разпоредби 

се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на класифицираната 

информация“ се заличават, а думите „Ге-
нералния щаб на Българската армия (ГЩ 
на БА)“ се заменят с „Министерството на 
отбраната (МО)“.

2. В ал. 2 думите „ГЩ на БА“ се заменят 
с „МО“.

3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Комуникациите за държавно управ-

ление от пунктовете на Върховното главно 
командване и пунктовете за управление на 
министерствата и ведомствата се планират 
съвместно от МО и дирекция „Комуникаци-
онни и информационни системи“ – МВР. Ръ-
ководството, организацията, експлоатацията и 
контролът на комуникациите се осъществяват 
от дирекция „Комуникационни и информа-
ционни системи“ – МВР.“

4. В ал. 4 думите „Криптографската за-
щита на комуникационните“ се заменят със 

„Защитата с криптографски средства на ко-
муникационните и информационните“.

5. В ал. 5 думите „Криптографската за-
щита на комуникационните“ се заменят със 
„Защитата с криптографски средства на кому-
никационните и информационните“ и думите 
„ГЩ на БА“ се заменят с „МО“.

§ 66. Параграф 2 от допълнителните раз-
поредби се отменя.

§ 67. В § 3 от допълнителните разпоредби 
се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Криптографска защита“ е прилагането 

на криптографски методи и средства с цел 
защита на свойствата на класифицираната 
информация, свързани с контрола на достъпа 
до нея, като поверителност, цялост и други, 
при нейното обработване, съхраняване, пре-
насяне и използване.“

2. Създават се т. 1а – 1д:
„1а. „Криптографска трансформация“ е 

обработка на информация с цел нейната за-
щита от неоторизиран достъп.

1б. „Криптографски алгоритъм“ е пара-
метризирана фамилия криптографски транс-
формации.

1в. „Криптографски ключ“ е параметърът 
на криптографския алгоритъм, определящ 
еднозначно криптографската трансформация 
и подлежащ на периодична смяна.

1г. „Шифър“ е еквивалентно понятие на 
„криптографски алгоритъм“.

1д. „Криптографски метод“ е метод за 
защита на класифицирана информация чрез 
криптографска трансформация.“

3. Точка 2 се изменя така:
„2. „Криптографско средство“ е средство, 

предназначено за защита на класифицирана 
информация чрез комбинация от крипто-
графски методи, или средство за управление 
на криптографски ключове.“

4. Създава се т. 2а:
„2а. „Управление на криптографски клю-

чове“ е всяка дейност, свързана с осигурява-
нето на пълната функционалност и защита 
на криптографските ключове през целия им 
жизнен цикъл, в това число тяхното генери-
ране, запис, маркиране, съхранение, разпре-
деление, пренос, използване и унищожение.“

5. Точка 3 се изменя така:
„3. „Ключови материали“ са криптографски 

ключове, пароли, инициализиращи стойности 
и други, свързани с криптографската защита 
параметри, записани на различни материални 
носители.“

6. В т. 5 буква „а“ се изменя така:
„а) криптографски: нерегламентиран дос-

тъп до самите криптографски средства или 
ключови материали, включително до инфор-
мация за криптографско средство за защита 
на класифицирана информация в процес 
на разработка в Република България; неиз-
правна работа на криптографското средство; 



БРОЙ 21  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  19   

неправилна работа с криптографското сред-
ство или с ключовите материали (нарушена 
опаковка, дефектен, подменен или повторно 
използван ключов материал, използване на 
криптографския ключ извън разрешения пе-
риод, неразрешено използване на собствено 
изработени ключове, смяна на поредността 
на ключовете и др.); използване на крипто-
графското средство от неоторизиран персонал; 
използване на незащитени комуникационни 
канали за детайлно изясняване на повреда 
на криптографско средство; неоторизирана 
модификация на криптографското средство;“.

7. В т. 7 след думите „резултат на“ се до-
бавя „всяко“ и думите „от всякакъв характер“ 
и „в определена криптографска мрежа“ се 
заличават.

8. В т. 8 думите „или изключващи“ се 
заличават.

9. Точка 9 се изменя така:
„9. „Криптографски материали“ са ключо-

вите материали и други материали, свързани 
с криптографската функционалност и нейното 
прилагане.“

§ 68. В приложение № 1 към чл. 55, ал. 1 
в скобите думите „чл. 10 или 13“ се заменят 
с „чл. 10, 13 или чл. 36, ал. 2“ и след думите 
„наименование на криптографската мрежа“ се 
поставя запетая и се добавя „ако функциите, 
които се изпълняват, са по чл. 10 или 13“.

§ 69. В приложение № 4 към чл. 67, ал. 1 
в т. 1 след думата „администратор“ се добавя 
„завеждащ криптографска регистратура и“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 70. Издадените свидетелства за одобрение 

на криптографски средства, утвърдените орга-
низационни правила и правила за техническа 
експлоатация на криптографските мрежи и 
минимални изисквания за криптографска 
сигурност, издадени преди влизането в сила 
на настоящото постановление, запазват дейст-
вието си.

§ 71. В Наредбата за реда за извършване 
на проверките за осъществяване на пряк 
контрол по защита на класифицираната 
информация, приета с Постановление № 44 
на Министерския съвет от 2003 г. (обн.,  
ДВ, бр. 19 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 44 от 
2008 г.), в чл. 19 думите „автоматизираните 
информационни системи и мрежи за създа-
ване, съхраняване, обработка и пренос на“ се 
заменят с „комуникационните и информаци-
онните системи, предназначени за“.

§ 72. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 
ОТ 10 МАРТ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за мерките срещу 
изпирането на пари, приет с Постановление 
№ 357 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, 

бр. 3 от 2019 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В глава първа наименованието на 
раздел ІІ се изменя така:

„Раздел ІІ
Изисквания към дейността на клоновете и 
дъщерните дружества на лицата по чл. 4, 

т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП“.

§ 2. В чл. 2 навсякъде думите „лицата по 
чл. 4 от ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, 
т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП“.

§ 3. В чл. 3 навсякъде думите „лицата по 
чл. 4 от ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, 
т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП“.

§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „лицата по чл. 4 от 

ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 
и т. 8 – 11 от ЗМИП“.

2. В ал. 2 думите „лицата по чл. 4 от 
ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 
и т. 8 – 11 от ЗМИП“.

3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато при оценката по чл. 2 се устано-

ви, че законодателството на третата държава 
не позволява или ограничава ефективното 
изпълнение на някоя от посочените в чл. 3, 
ал. 1, т. 1, 2 и 5 мерки и се установи, че не 
е възможно преодоляване на забраните и 
ограниченията по реда на ал. 1, лицата по 
чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП предприе-
мат действия или мерки съгласно Делегиран 
регламент (ЕС) 2019/758 на Комисията за 
допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на 
Европейския парламент и на Съвета от 31 
януари 2019 г. по отношение на регулатор-
ните технически стандарти за минималните 
действия и вида допълнителни мерки, които 
кредитните и финансовите институции трябва 
да предприемат с цел ограничаване на риска от 
изпиране на пари и финансиране на тероризъм 
в някои трети държави, наричан по-нататък 
„Делегиран регламент (ЕС) 2019/758“.“

4. Алинеи 4 и 5 се отменят.
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „лицата по чл. 4 от 

ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 
и т. 8 – 11 от ЗМИП“.

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В допълнение към действията по ал. 1 

лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП 
предприемат действия или мерки съгласно 
Делегиран регламент (ЕС) 2019/758.“
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§ 6. В чл. 6 думите „лицата по чл. 4 от 
ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 
и т. 8 – 11 от ЗМИП“.

§ 7. В чл. 7 думите „лицата по чл. 4 от 
ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 
и т. 8 – 11 от ЗМИП“.

§ 8. В чл. 8 думите „лицата по чл. 4 от 
ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 
и т. 8 – 11 от ЗМИП“.

§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „лицата по чл. 4 от 

ЗМИП“ се заменят с „лицата по чл. 4, т. 1 – 6 
и т. 8 – 11 от ЗМИП“.

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 лицата по чл. 4, 

т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП изискват от своите 
клонове и дъщерни дружества в съответните 
трети държави да предоставят на годишна 
база на висшето им ръководство следната 
информация:

1. броя на клиентите, по отношение на 
които е установен по-висок риск;

2. броя на подадените уведомления за съм-
нения и/или узнаване за изпиране на пари 
и/или за наличие на средства с престъпен 
произход, или за финансиране на тероризъм 
за определен период;

3. обобщени статистически данни за причи-
ните, поради които клиентите са класифици-
рани като високорискови, за обстоятелствата, 
довели до съмнение или узнаване за изпира-
не на пари и/или за наличие на средства с 
престъпен произход, или за финансиране на 
тероризъм.“

§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Издателите на електронни пари и 

доставчици на платежни услуги по чл. 9 от 
ЗМИП, които създават централни звена за 
контакт по чл. 10 и 11, предоставят на дирек-
ция „Финансово разузнаване“ на Държавна 
агенция „Национална сигурност“ и на Бъл-
гарската народна банка следните документи 
и информация във връзка със създаването на 
централно звено за контакт:

1. наименование/име, седалище и адрес 
на управление на лицето, определено за цен-
трално звено за контакт, съответно име и 
адрес на територията на страната на лицето, 
определено за изпълнение на функциите на 
централно звено за контакт, когато това лице 
е техен служител;

2. единен идентификационен код/БУЛСТАТ, 
съответно дата на раждане и номер на доку-
мент за самоличност на лицето, определено 
за изпълнение на функциите на централно 
звено за контакт, когато това лице е техен 
служител;

3. списък на лицата, управляващи и пред-
ставляващи централното звено за контакт, 
ако лицето, определено за изпълнение на 
функциите на централно звено за контакт, 
не е техен служител;

4. данни за контакт с централното звено 
за контакт.“

2. В ал. 2 след думите „дирекция „Фи-
нансово разузнаване“ на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ се добавя „и на 
Българската народна банка“.

3. В ал. 3 след думите „дирекция „Фи-
нансово разузнаване“ на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ се добавя „и на 
Българската народна банка“.

4. В ал. 4 след думите „дирекция „Фи-
нансово разузнаване“ на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ се добавя „и на 
Българската народна банка“.

§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В основния текст след думите „от дирек-

ция „Финансово разузнаване“ на Държавна 
агенция „Национална сигурност“ се поставя 
запетая, добавя се „съответно от Българската 
народна банка“ и се поставя запетая.

2. В т. 1 след думите „с дирекция „Фи-
нансово разузнаване“ на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ се поставя запетая и 
се добавя „съответно с Българската народна 
банка“.

3. В т. 3 след думите „от дирекция „Фи-
нансово разузнаване“ на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ се поставя запетая, 
добавя се „съответно от Българската народна 
банка“ и се поставя запетая.

4. В т. 4 след думите „контролните орга-
ни“ се добавя „по чл. 108, ал. 2 от ЗМИП, 
съответно от Българската народна банка“ и 
се поставя запетая.

§ 12. В чл. 15, ал. 2 думите „и чл. 9, 
ал. 12 – 14 от ЗМФТ“ се заменят с „и чл. 9, 
ал. 13 – 15 от ЗМФТ“.

§ 13. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. държавата или географската зона, в 

която е регистриран, установен или пребивава 
клиентът или неговият действителен собстве-
ник или в която клиентът или неговият дейст-
вителен собственик извършва стопанската си 
или професионалната си дейност или с която 
е свързан по друг начин;“.

2. Последната алинея се изменя така:
„(4) Лицата по чл. 4 от ЗМИП прилагат 

ал. 1 и 2, като вземат предвид най-малко 
предназначението на установяваното делово 
взаимоотношение, разкритата сметка и из-
вършваната сделка или операция, равнището 
на активите, които клиентът ще депозира, 
съответно размера на предстоящата сделка 
или операция, както и регулярността или 
продължителността на установяваното делово 
взаимоотношение.“

§ 14. В чл. 17, ал. 4 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 14:
„14. дали клиентът е гражданин на трета 

държава, който е подал заявление за получава-
не на право на пребиваване или гражданство 
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в Република България в замяна на капиталови 
трансфери, на покупка на имущество или 
на държавни облигации, или на инвестиции 
в корпоративни образувания в Република 
България;“.

2. Досегашната т. 14 става т. 15.
§ 15. В чл. 18, ал. 1, в основния текст ду-

мите „действителният собственик на клиента 
са установени, извършват стопанската си 
или професионална дейност или с които са 
свързани по друг начин“ се заменят с „дейст-
вителният собственик на клиента са регистри-
рани, установени, пребивават или извършват 
стопанската си или професионална дейност 
или с които са свързани по друг начин“.

§ 16. В чл. 19 се създава ал. 5:
„(5) При идентифицирането на рисковете, 

свързани с продуктите, услугите, сделките или 
операциите, лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат 
и други фактори, посочени в Приложение ІІІ 
към чл. 18, параграф 3 от Директива (ЕС) 
2015/849.“

§ 17. В чл. 20, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. дали клиентът присъства физически 

при идентифицирането, или то се извършва 
дистанционно и при какви условия, например 
дали се използват средства за електронна иден-
тификация, съответни удостоверителни услуги, 
предвидени в Регламент (ЕС) № 910/2014 или 
в друг признат с нормативен акт начин за 
електронна идентификация, или квалифици-
рана удостоверителна услуга по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 910/2014;“.

§ 18. В чл. 34 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите „лицата по 

чл. 4“ се поставя запетая и се добавя „т. 1 и 2“;
б) в т. 2 думата „захранване“ се заменя с 

„финансиране“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Издателите на електронни пари и 

техните представители прилагат допълнител-
ни мерки, включващи мерки за разширена 
комплексна проверка, в ситуации с по-висок 
риск, касаещи операции и сделки с електрон-
ни пари, включително в случаите по чл. 24, 
ал. 5 от ЗМИП. Видът, степента и обемът на 
прилаганите мерки се съобразяват с устано-
вения риск.“

3. В ал. 3 след думите „насоките на Евро-
пейските надзорни органи, издадени съгласно 
чл. 17 и 18, § 4 от Директива (ЕС) 2015/849“ 
се поставя запетая и се добавя „както и други 
насоки, решения или документи, приети от 
институции на Европейския съюз и в изпъл-
нение на Директива (ЕС) 2015/849“.

4. В ал. 4, в основния текст думите „из-
дателите на електронни пари и техните 
представители“ се заменят с „издателите на 

електронни пари, включително за дейността 
им чрез представители“ и след тях се поставя 
запетая.

5. В ал. 5 след думите „позволяват съби-
ране“ се добавя „и анализиране“.

§ 19. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Когато за идентифицирането 

на физическо лице, което е действителен 
собственик на клиент – юридическо лице 
или друго правно образувание, освен справ-
ките и документите по чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 
от ЗМИП лицата по чл. 4 от същия закон 
събират и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от 
ЗМИП, същата следва да съдържа реквизитите 
съгласно приложение № 2.

(2) Декларацията по ал. 1 може да бъде 
включена като част от друг документ, изходящ 
от декларатора, но трябва да съдържа всички 
относими към конкретното юридическо лице 
или друго правно образувание реквизити по 
приложение № 2 и да не предизвиква съмнение 
относно лицето, което я подава, и относно 
съдържанието є.

(3) Декларацията по ал. 1 се подава пред 
лицето по чл. 4 от ЗМИП или пред опре-
делен от него служител, включително чрез 
електронно изявление, електронен документ 
или електронен подпис, при спазване на 
изискванията на раздел VII и при спазване 
изискванията на чл. 15 от ЗМИП.“

§ 20. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. В случаите по чл. 63, ал. 5 и 6 от 

ЗМИП, когато възниква задължение за зая-
вяване на вписване в Търговския регистър и 
регистъра на юридическите лица с нестопан-
ска цел или в регистър БУЛСТАТ на данни 
по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, представляващите 
на учредените на територията на Република 
България юридически лица и други правни 
образувания, физическите и юридическите 
лица и други правни образувания, които дейст-
ват на територията на Република България 
в качеството си на доверителни собственици 
на тръстове, попечителски фондове и други 
подобни чуждестранни правни образувания, 
учредени и съществуващи съобразно правото 
на юрисдикциите, допускащи такива форми на 
доверителна собственост, подават декларация 
с нотариална заверка на подписа, която съдър-
жа реквизитите съгласно приложение № 3.“

§ 21. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 4, т. 5 буква „г“ се изменя така:
„г) друго изискване или условие съобразно 

установения риск, посочено във вътрешните 
правила по чл. 101 от ЗМИП на съответното 
лице по чл. 4 от ЗМИП.“

2. В ал. 7 т. 3 се изменя така:
„3. други методи съобразно установения 

риск, посочени във вътрешните правила по 
чл. 101 от ЗМИП на съответното лице по 
чл. 4 от ЗМИП.“

§ 22. Член 50 се отменя.
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§ 23. В чл. 52, ал. 1, т. 1 думите „докладване 
на“ се заменят с „уведомяване за“.

§ 24. В глава седма наименованието на 
раздел І се изменя така:

„Раздел І
Вътрешни правила за контрол и предотвра-
тяване изпирането на пари и финансирането 

на тероризма“.

§ 25. Член 61 се отменя.
§ 26. Член 62 се отменя.
§ 27. Член 63 се отменя.
§ 28. Член 64 се изменя така:
„Чл. 64. (1) Висшият адвокатски съвет, 

Нотариалната камара на Република България, 
Камарата на частните съдебни изпълнители 
и Институтът на дипломираните експерт-сче-
товодители отразяват в Единните вътрешни 
правила по чл. 101, ал. 4 от ЗМИП изготве-
ните по чл. 100 от ЗМИП оценки на риска, 
а ако такива не са изготвяни – относимите 
заключения и констатации от извършваната от 
Европейската комисия наднационална оценка 
на риска от изпиране на пари и финансиране 
на тероризъм и оценката на риска по чл. 95 
от ЗМИП.

(2) В 7-дневен срок от приемането на Един-
ните вътрешни правила същите се публикуват 
на интернет страниците на Висшия адвокатски 
съвет, на Нотариалната камара на Република 
България, на Камарата на частните съдебни 
изпълнители, на Института на дипломираните 
експерт-счетоводители и на Държавна агенция 
„Национална сигурност“.

(3) В 14-дневен срок от публикуването по 
ал. 2 членовете на адвокатските колегии, на 
Нотариалната камара на Република България, 
на Камарата на частните съдебни изпълнители 
и на Института на дипломираните експерт-
счетоводители представят съответно на адво-
катските съвети на адвокатските колегии, на 
Нотариалната камара на Република България, 
на Камарата на частните съдебни изпъл-
нители и на Института на дипломираните 
експерт-счетоводители декларация съгласно 
образец, утвърден от директора на дирекция 
„Финансово разузнаване“ на Държавна аген-
ция „Национална сигурност“ и публикуван 
на интернет страницата на Държавна агенция 
„Национална сигурност“.

(4) Новоприетите членове на адвокатските 
колегии, на Нотариалната камара на Република 
България, на Камарата на частните съдебни 
изпълнители и на Института на дипломи-
раните експерт-счетоводители представят 
декларациите по ал. 3 в 14-дневен срок от 
приемането им за членове, а за адвокатите – от 
вписването им.

(5) Нотариалната камара на Република 
България, Камарата на частните съдебни из-
пълнители и Институтът на дипломираните 
експерт-счетоводители предоставят на дирек-
ция „Финансово разузнаване“ на Държавна 

агенция „Национална сигурност“ актуална 
информация за членовете си, а Висшият адво-
катски съвет предоставя актуална информация 
за членовете на адвокатските колегии.

(6) Информацията по ал. 5 се предоставя 
съгласно образец, утвърден от директора 
на дирекция „Финансово разузнаване“ на 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 
и публикуван на интернет страницата на 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 
до 31 януари на годината, следваща годината, 
за която се отнася информацията.“

§ 29. В чл. 65 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При подписване на договор с предста-

вител или с агент доставчиците на платежни 
услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП и застраховате-
лите и презастрахователите по чл. 4, т. 5 от 
ЗМИП запознават представителя или агента 
с вътрешните си правила по чл. 101, ал. 1 от 
ЗМИП, приети по реда на чл. 102 от същия 
закон.“

2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При непредставяне на декларация и при 

установяване на неприлагане на вътрешните 
правила по чл. 101 от ЗМИП съответният дос-
тавчик на платежни услуги, застрахователят 
или презастрахователят предприема действия 
за прекратяване на договора с представителя 
или агента и уведомява незабавно дирекция 
„Финансово разузнаване“ на Държавна аген-
ция „Национална сигурност“ и съответния 
орган за надзор.“

§ 30. В чл. 68 ал. 1 се изменя така:
„(1) В случаите на неизпълнение в срок 

на дадени по реда на чл. 103, ал. 8 от ЗМИП 
указания на директора на дирекция „Финан-
сово разузнаване“ на Държавна агенция „На-
ционална сигурност“ дирекцията уведомява 
лицето по чл. 4 от ЗМИП за предстоящото 
публикуване на информация за неизпълнени-
ето по реда на чл. 103, ал. 9 от същия закон.“

§ 31. Член 69 се изменя така:
„Чл. 69. В срока по чл. 106, ал. 5 от ЗМИП 

лицата по чл. 4 от същия закон подават уведом-
ление до дирекция „Финансово разузнаване“ 
на Държавна агенция „Национална сигурност“ 
за определянето или за смяната на служите-
ля по чл. 106, ал. 2 от ЗМИП, съответно за 
обстоятелствата по чл. 107, ал. 2 от ЗМИП и 
служителя по чл. 107, ал. 3 от ЗМИП, съгласно 
образци, утвърдени от директора на дирекция 
„Финансово разузнаване“ на Държавна аген-
ция „Национална сигурност“ и публикувани 
на интернет страницата на Държавна агенция 
„Национална сигурност“.“

§ 32. В допълнителните разпоредби се 
създава § 2а:

„§ 2а. Правилникът предвижда мерки 
по прилагане на Делегиран регламент (ЕС) 
2019/758 на Комисията за допълване на 
Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския 
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„Приложение № 1 
към чл. 26, ал. 1

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/долуподписаната:  ................................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за устано-
вяване на самоличността  ...................................................................................................................... ,
постоянен адрес:  .................................................................................................................................... ,
гражданство/а:  ........................................................................................................................................ ,
документ за самоличност:  .................................................................................................................... ,

ДЕКЛАРИРАМ:
І. Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория1):

  държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или 
помощник-министри;

  членове на парламенти или на други законодателни органи;
  членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи 
на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при 
изключителни обстоятелства;

  членове на сметна палата;
  членове на управителни органи на централни банки;
  посланици и управляващи дипломатически мисии;
  висши офицери от въоръжените сили;
  членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предпри-
ятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;

  кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и 
председатели на общински съвети;

  членове на управителните органи на политически партии;
  ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на 
управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи 
еквивалентна функция в такива организации.

  Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
  През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП 
(посочва се конкретната категория):

 ...............................................................................................................................................................
  През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.

ІІ. Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):
  съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
  низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от 
първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

  възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от 
първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

  роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с кои то 
роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на 
съпружески начала;

  физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юри-
дическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, 
професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2;

1 Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъж-
ности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации. 

парламент и на Съвета от 31 януари 2019 г. 
по отношение на регулаторните технически 
стандарти за минималните действия и вида 
допълнителни мерки, които кредитните и фи-
нансовите институции трябва да предприемат 
с цел ограничаване на риска от изпиране на 
пари и финансиране на тероризъм в някои 
трети държави (ОВ, L 125/4 от 14 май 2019 г.).“

§ 33. В преходните и заключителните раз-
поредби се създава § 8а:

„§ 8а. Информацията по чл. 64, ал. 5 за 
2019 г. се предоставя в срок 6 месеца от пуб-
ликуването на утвърдения образец по чл. 64, 
ал. 6 на интернет страницата на Държавна 
агенция „Национална сигурност“.“

§ 34. Приложение № 1 към чл. 26, ал. 1 
се изменя така:
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  физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юриди-
ческо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза 
на лице по ал. 2.

  Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
  През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП 
(посочва се конкретната категория):

 ...............................................................................................................................................................
  През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.

Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към 
горепосочената категория/категории:

 ...............................................................................................................................................................
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране 

на неверни обстоятелства.
ДАТА: .................................. ДЕКЛАРАТОР: ........................................“
§ 35. Приложение № 2 към чл. 37, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 2 
към чл. 37, ал. 1

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/долуподписаната:
1.  ................................................................................................................................................................ ,

(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за устано-
вяване на самоличността  ....................................................................................................................... ,
дата на раждане:  ..................................................................................................................................... ,
гражданство/а:  ......................................................................................................................................... ,
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани 
без постоянен адрес на територията на Република България):  ....................................................... ,
в качеството ми на:

  законен представител
  пълномощник

на  ................................................................................................................................................................
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или 

видът на правното образувание)
с ЕИК/БУЛСТАТ/номер в съответния национален регистър  ......................................................... ,
вписано в регистъра при  ........................................................................................................................ ,

Д Е К Л А Р И Р А М:
І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание 
са следните физически лица:
1.  ................................................................................................................................................................ ,

(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане:  ............................................................ ,

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а:  ......................................................................................................................................... ,

(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по 
гражданството:  ........................................................................................................................................ ,
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани 
без постоянен адрес на територията на Република България):  ....................................................... ,
което е2:

  лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или 
правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, 
ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

  лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Тър-
говския закон (посочва се конкретната хипотеза)  .................................................................... ;

  лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на 
управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и дру-
ги въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните 
разпоредби на ЗМИП;

2 Отбелязва се вярната хипотеза.
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  лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез тре-
ти лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор 
или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за уп-
ражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните 
разпоредби на ЗМИП;

  (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер 
или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собстве-
ност, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост 
посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо 
длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

  лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или 
дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 
от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

  лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се уста-
нови друго лице като действителен собственик;

  друго (посочва се)  ..........................................................................................................................
Описание на притежаваните права:  ....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2.  ................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане:  ............................................................ ,

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а:  ........................................................................................................................................ ,

(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по 
гражданството:  ....................................................................................................................................... ,
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани 
без постоянен адрес на територията на Република България):  .......................................................
.................................................................................................................................................................... ,
което е3:

  лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или 
правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, 
ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

  лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Тър-
говския закон (посочва се конкретната хипотеза)  .................................................................... ;

  лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на 
управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и дру-
ги въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните 
разпоредби на ЗМИП;

  лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез тре-
ти лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор 
или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за уп-
ражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните 
разпоредби на ЗМИП;

  (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер 
или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собстве-
ност, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост 
посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо 
длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

  лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или 
дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 
от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

  лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се уста-
нови друго лице като действителен собственик;

  друго (посочва се)  ..........................................................................................................................
Описание на притежаваните права:  ....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

3 Отбелязва се вярната хипотеза.
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ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упраж-
нява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:
А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол4:
.....................................................................................................................................................................,
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или 

видът на правното образувание)
седалище:  ..................................................................................................................................................,

(държава, град, община)
адрес: .......................................................................................................,
вписано в регистър ......................................................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър: ..............................
Представители5:
1.  ................................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане:  ............................................................ ,

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а:  .........................................................................................................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по 
гражданството:  ........................................................................................................................................,
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани 
без постоянен адрес на територията на Република България):  .......................................................
.....................................................................................................................................................................
2.  ................................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане:  ............................................................ ,

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а:  .........................................................................................................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по 
гражданството:  ........................................................................................................................................,
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани 
без постоянен адрес на територията на Република България):  .......................................................
.....................................................................................................................................................................,
или адрес:  .................................................................................................................................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
Начин на представляване:  .....................................................................................................................

(заедно, поотделно или по друг начин)
Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол6:
.....................................................................................................................................................................,
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или 

видът на правното образувание)
седалище:  ..................................................................................................................................................,

(държава, град, община)
адрес:  ......................................................................................................................................................... ,
вписано в регистър  .................................................................................................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър  .....................................................
Представители7:
1.  ................................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

4 В случай че юридическите лица, чрез които пряко се упражнява контрол, са повече от едно, 
списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация по т. II.A за всяко едно от тях.

5 В случай че представителите са повече от двама, списъкът се продължава, като се попълва необ-
ходимата информация за всеки един от тях.

6 В случай че юридическите лица, чрез които непряко се упражнява контрол, са повече от едно, 
списъкът се продължава, като се попълва необходимата информация по т. II.Б за всяко едно от тях.

7 В случай че представителите са повече от двама, списъкът се продължава, като се попълва необ-
ходимата информация за всеки един от тях.
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ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане:  ............................................................ ,
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:  .........................................................................................................................................
(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по 
гражданството:  ....................................................................................................................................... ,
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани 
без постоянен адрес на територията на Република България):  .......................................................
2.  ............................................................................................................................................................... ,

(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане:  ............................................................ ,

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а:  .........................................................................................................................................

(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по 
гражданството:  ....................................................................................................................................... ,
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани 
без постоянен адрес на територията на Република България):  .......................................................
.....................................................................................................................................................................
Начин на представляване:  .....................................................................................................................

(заедно, поотделно или по друг начин)
III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:
.................................................................................................................................................................... ,

(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ....................................................., дата на раждане:  ............................................................ ,

(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а:  ........................................................................................................................................ ,
постоянен адрес на територията на Република България:
.....................................................................................................................................................................
ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:
1.  ................................................................................................................................................................
2.  ................................................................................................................................................................
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

ДАТА: .................................. ДЕКЛАРАТОР: ........................................
(име и подпис)

Указания:
Попълване на настоящата декларация се 

извършва, като се отчита дефиницията на 
§ 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, 
който гласи следното:

§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физи-
ческо лице или физически лица, което/които 
в крайна сметка притежават или контролират 
юридическо лице или друго правно образу-
вание, и/или физическо лице или физически 
лица, от чието име и/или за чиято сметка 
се осъществява дадена операция, сделка или 
дейност, и които отговарят най-малко на някое 
от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юри-
дически лица и други правни образувания 
действителен собственик е лицето, което 
пряко или косвено притежава достатъчен 
процент от акциите, дяловете или правата 
на глас в това юридическо лице или друго 
правно образувание, включително посред-
ством държане на акции на приносител, или 
посредством контрол чрез други средства, с 
изключение на случаите на дружество, чиито 
акции се търгуват на регулиран пазар, което 
се подчинява на изискванията за оповестява-
не в съответствие с правото на Европейския 

съюз или на еквивалентни международни 
стандарти, осигуряващи адекватна степен на 
прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е нали-
це, когато физическо лице/лица притежава 
акционерно или дялово участие най-малко 25 
на сто от юридическо лице или друго правно 
образувание.

Индикация за косвено притежаване е на-
лице, когато най-малко 25 на сто от акцио-
нерното или дяловото участие в юридическо 
лице или друго правно образувание принад-
лежи на юридическо лице или друго правно 
образувание, което е под контрола на едно 
и също физическо лице или физически лица, 
или на множество юридически лица и/или 
правни образувания, които в крайна сметка 
са под контрола на едно и също физическо 
лице/лица.

2. По отношение на доверителната собстве-
ност, включително тръстове, попечителски 
фондове и други подобни чуждестранни правни 
образувания, учредени и съществуващи съо-
бразно правото на юрисдикциите, допускащи 
такива форми на доверителна собственост, 
действителният собственик е:

а) учредителят;
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РЕШЕНИЕ № 161
ОТ 9 МАРТ 2020 Г.

за определяне на концесионер на морски 
плаж „Дяволска река 1“, община Приморско, 

област Бургас

На основание чл. 8м, ал. 2 и 3, чл. 8о, ал. 1 и 
чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие, 
Решение № 703 на Министерския съвет от 26 
ноември 2019 г. за откриване на процедура за 
възлагане на концесия за морски плаж „Дя-
волска река 1“, намиращ се в община При-
морско, област Бургас (ДВ, бр. 94 от 2019 г.), 
проведена на 23 януари 2020 г. открита проце-
дура, Протокол за резултатите от проведената 
процедура на комисията за организацията 
и провеждането на откритата процедура за 
възлагане на концесия, назначена със Заповед  
№ Р-158 на министър-председателя от 11 
декември 2019 г., доклад за резултатите от 
проведената процедура на председателя на 
комисията за организацията и провеждане-
то на откритата процедура за възлагане на 
концесия и мотивиран доклад на министъра 
на туризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Определя спечелилия участник в от-
критата процедура за възлагане на концесия 
за обект – изключителна държавна собстве-
ност – морски плаж „Дяволска река 1“, община 
Приморско, област Бургас, за концесионер на 
морския плаж – „Луксор Прим“ – ЕООД, с 
ЕИК 205641033.

2. В съответствие с резултатите от про-
ведената открита процедура конкретизира 
условията на концесията и задълженията на 
концесионера, както следва:

2.1. Размер на дължимото концесионно 
възнаграждение за всяка календарна година, 
определен съгласно Методиката за определя-
не на минималния размер на концесионното 
възнаграждение за морските плажове – обекти 
на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от 
Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие, приета с Постановление № 277 
на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88 
от 2019 г.), съгласно предложения от „Луксор 
Прим“ – ЕООД, размер на отчисленията на 
базата за изчисляване на размера на конце-
сионното възнаграждение (роялти) 4 на сто 
без ДДС.

2.2. За целия срок на договора за концесия 
предложените цена за един чадър в размер до 
7 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един 
шезлонг в размер до 7 лв. с ДДС при ставка 
20 на сто, без да се увеличават.

3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с 

„Луксор Прим“ – ЕООД, в едномесечен срок 
от влизането в сила на решението.

б) доверителният собственик;
в) пазителят, ако има такъв;
г) бенефициерът или класът бенефициери, 

или
д) лицето, в чийто главен интерес е съз-

дадена или се управлява доверителната 
собственост, когато физическото лице, което 
се облагодетелства от нея, предстои да бъде 
определено;

е) всяко друго физическо лице, което в 
крайна сметка упражнява контрол над дове-
рителната собственост посредством пряко или 
косвено притежаване или чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни 
форми, подобни на доверителна собстве-
ност – физическото лице или лица, които 
заемат длъжности, еквивалентни или сходни 
с посочените в т. 2.

(2) Не е действителен собственик физичес-
кото лице или физическите лица, които са 
номинални директори, секретари, акционери 
или собственици на капитала на юридическо 
лице или друго правно образувание, ако е 
установен друг действителен собственик.

(3) „Контрол“ е контролът по смисъла на 
§ 1в от допълнителните разпоредби на Тър-
говския закон, както и всяка възможност, 
която, без да представлява индикация за пряко 
или косвено притежаване, дава възможност 
за упражняване на решаващо влияние върху 
юридическо лице или друго правно образу-
вание при вземане на решения за определяне 
състава на управителните и контролните ор-
гани, преобразуване на юридическото лице, 
прекратяване на дейността му и други въпроси 
от съществено значение за дейността му.

(4) Индикация за „непряк контрол“ е уп-
ражняването на краен ефективен контрол 
върху юридическо лице или друго правно 
образувание чрез упражняването на права 
чрез трети лица, включително, но не само, 
предоставени по силата на упълномощаване, 
договор или друг вид сделка, както и чрез 
други правни форми, осигуряващи възмож-
ност за упражняване на решаващо влияние 
чрез трети лица.

(5) Когато, след като са изчерпани всички 
възможни средства, не може да се установи 
като действителен собственик лице съгласно 
ал. 1 или когато съществуват съмнения, че 
установеното лице или лица не е действител-
ният собственик, за „действителен собственик“ 
се счита физическото лице, което изпълнява 
длъжността на висш ръководен служител. 
Задължените лица водят документация за 
предприетите действия с цел установяване на 
действителния собственик по ал. 1.“

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

2321
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3.2. Да представлява концедента в пра-
воотношенията, възникнали във връзка с 
изпълнението на концесионния договор, да 
организира контрола по изпълнението на 
концесионния договор, както и да предявява 
вземанията на концедента по съдебен ред и 
да представлява държавата по дела, свързани 
с изпълнението на договора.

4. Концесионният договор се сключва при 
условията на това решение, Решение № 703 на 
Министерския съвет от 2019 г. и подадената 
от „Луксор Прим“ – ЕООД, оферта за участие 
в процедурата за възлагане на концесия. 

5. При отказ за сключване на договора по 
т. 4 спечелилият процедурата за възлагане 
на концесия участник губи гаранцията за 
участие в откритата процедура за възлагане 
на концесия.

6. Решението подлежи на обжалване от-
носно неговата законосъобразност по реда на 
глава шеста на Закона за концесиите пред 
Комисията за защита на конкуренцията в 
10-дневен срок от обнародването му в „Дър-
жавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

2299

РЕШЕНИЕ № 162 
ОТ 9 МАРТ 2020 Г.

за определяне на концесионер на морски 
плаж „Варна-централен“, община Варна, 

област Варна

На основание чл. 8м, ал. 2 и 3, чл. 8о, ал. 1 
и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона 
за устройството на Черноморското крайбре-
жие, Решение № 740 на Министерския съвет от 
2019 г. за откриване на процедура за възлагане 
на концесия за морски плаж „Варна-центра-
лен“, намиращ се в община Варна, област 
Варна (ДВ, бр. 99 от 2019 г.), проведена на 4 
февруари 2020 г. открита процедура, Протокол 
за резултатите от проведената процедура на 
комисията за организацията и провеждането на 
откритата процедура за възлагане на концесия, 
назначена със Заповед № Р-169 на министър-
председателя от 31 декември 2019 г., доклад 
за резултатите от проведената процедура на 
председателя на комисията за организацията 
и провеждането на откритата процедура за 
възлагане на концесия и мотивиран доклад 
на министъра на туризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Определя спечелилия участник в от-
критата процедура за възлагане на концесия 
за обект – изключителна държавна собстве-
ност – морски плаж „Варна-централен“, об-

щина Варна, област Варна, за концесионер на 
морския плаж – „Лазурен бряг 91“ – ЕООД, 
с ЕИК 103001966.

2. В съответствие с резултатите от про-
ведената открита процедура конкретизира 
условията на концесията и задълженията на 
концесионера, както следва:

2.1. Размер на дължимото концесионно 
възнаграждение за всяка календарна година, 
определен съгласно Методиката за определя-
не на минималния размер на концесионното 
възнаграждение за морските плажове – обекти 
на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от 
Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие, приета с Постановление № 277 
на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88 
от 2019 г.), съгласно предложения от „Лазурен 
бряг 91“ – ЕООД, размер на отчисленията от 
базата за изчисляване на размера на конце-
сионното възнаграждение (роялти), равен на 
3,30 на сто.

2.2. За целия срок на договора за концесия 
предложените цена за един чадър в размер до 
10 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един 
шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС при ставка 
20 на сто, без да се увеличават.

2.3. Предложение за инвестиции за орга-
низация на целогодишно санитарно-хигиен-
но поддържане на морския плаж в размер 
49 296 лв. с ДДС.

3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с „Ла-

зурен бряг 91“ – ЕООД, в едномесечен срок 
от влизането в сила на решението.

3.2. Да представлява концедента в пра-
воотношенията, възникнали във връзка с 
изпълнението на концесионния договор, да 
организира контрола по изпълнението на 
концесионния договор, както и да предявява 
вземанията на концедента по съдебен ред и 
да представлява държавата по дела, свързани 
с изпълнението на договора.

4. Концесионният договор се сключва при 
условията на това решение, Решение № 740 на 
Министерския съвет от 2019 г. и подадената от 
„Лазурен бряг 91“ – ЕООД, оферта за участие 
в процедурата за възлагане на концесия.

5. При отказ за сключване на договора по 
т. 4 спечелилият процедурата за възлагане 
на концесия участник губи гаранцията за 
участие в откритата процедура за възлагане 
на концесия.

6. Решението подлежи на обжалване от-
носно неговата законосъобразност по реда на 
глава шеста на Закона за концесиите пред 
Комисията за защита на конкуренцията в 
10-дневен срок от обнародването му в „Дър-
жавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

2300
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РЕШЕНИЕ № 163 
ОТ 9 МАРТ 2020 Г.

за откриване на процедура за възлагане на 
концесия за морски плаж „Силистар“, община 

Царево, област Бургас

На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие, 
§ 24 от преходните и заключителните разпо-
редби на Закона за изменение и допълнение 
на Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм., 
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и 
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на 
Черноморското крайбрежие, Решение № 604 на 
Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване 
на минимални критерии за комплексна оценка 
на офертите при провеждане на конкурс за 
определяне на концесионер на морски плаж 
(необнародвано), изменено с Решение № 682 на 
Министерския съвет от 2019 г., и мотивиран 
доклад на министъра на туризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Открива процедура за възлагане на 
концесия на обект, изключителна държавна 
собственост – морски плаж „Силистар“, общи-
на Царево, област Бургас, наричан по-нататък 
„обект на концесията“.

1.1. Обектът на концесията е морски плаж 
„Силистар“, обособена част от крайбрежната 
плажна ивица, с обща площ 38 004 кв. м, 
съставляващ поземлен имот с идентификатор 
62459.15.15 по кадастралната карта и кадас-
тралните регистри на землището на с. Резово, 
община Царево, област Бургас, одобрени със 
Заповед № РД-18-51 на изпълнителния дирек-
тор на Агенцията по кадастъра от 24 август 
2006 г., индивидуализиран съгласно данните 
в Акт за изключителна държавна собственост 
№ 456 от 22 март 1999 г. и обединена специали-
зирана карта на морските плажове и видовете 
дюни, приета с Протокол № 21-225 от 12 май 
2015 г. на комисията по чл. 18 от Наредба 
№ 1 от 16 септември 2008 г. за създаването 
и поддържането на специализираните карти 
и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от 
Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие.

1.2. Активната плажна площ на обекта 
на концесията е площта, която се ползва за 
осъществяване на задължителните дейности, 
за разполагане от посетителите на морския 
плаж на платени и неплатени (лични) плаж-
ни принадлежности, за свободно пешеходно 
придвижване върху територията на плажа, 
включително върху преместваеми пешеходни 
пътеки, за удобно използване на премества-
емите обекти и улесняване придвижването и 
ползването на плажните услуги от хората с 
увреждания, с размер 36 780 кв. м, с точки, 

определящи активната плажна площ, от № 1 
до № 116 в Координатна система „Българска 
геодезическа система 2005“.

1.3. В активната плажна площ на морски 
плаж „Силистар“ не са включени: общата 
площ на пясъчните дюни в размер 1224 кв. м.

1.4. Морският плаж е с дължина на бре-
говата линия 470 м, с точки по границите, 
определящи общата площ на морския плаж, 
от № 1 до № 101 в координатна система „Бъл-
гарска геодезическа система 2005“.

1.5. Прилежащата акватория, включена в 
обекта на концесията, е с широчина 200 м, 
измерена от бреговата линия на морския плаж.

1.6. Към обекта на концесията се включват 
следните принадлежности, които се определят 
с концесионния договор или с допълнително 
споразумение към него:

1.6.1. преместваемите обекти и/или допъл-
нителна търговска площ и съоръжения, които 
са поставени и които ще бъдат поставени 
върху обекта на концесията от концесионера, 
необходими за здравното и медицинското 
обслужване и санитарно-хигиенното поддър-
жане, за осигуряване на водното спасяване, 
за обезопасяване на прилежащата акватория, 
за спортно-развлекателна дейност и заведения 
за бързо обслужване, определени с концеси-
онния договор;

1.6.2. елементите на техническата инфра-
структура, съществуващи и които ще бъдат 
изградени върху обекта на концесията, необ-
ходими за използването на преместваемите 
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени 
с концесионния договор;

1.6.3. всяка друга самостоятелна вещ, ко-
ято осигурява безпрепятствено, нормално и 
безопасно функциониране на обекта на кон-
цесията или на предоставянето на услугите, 
предмет на концесията, извън посочените 
принадлежности в т. 1.6.1 и 1.6.2.

2. Според предмета си концесията включва:
2.1. Възлагане на концесионера да извърш-

ва задължителните дейности по Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие, 
наричани по-нататък „задължителни дей-
ности“, и да предоставя плажни услуги при 
условията и по реда на концесионния договор 
срещу правото му да получава приходи от 
потребителите на услугите или от трети лица 
и задължението му да заплаща концесионно 
възнаграждение към концедента.

2.2. Допълнителен предмет: извършване 
на риск на концесионера и със средства, оси-
гурени от него, на действия по свързване с 
временни връзки на преместваемите обекти 
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите 
мрежи, елементи и съоръжения на техниче-
ската инфраструктура по т. 1.6.2.

3. На обекта на концесията се допуска 
извършване на следните услуги и дейности:
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3.1. Предоставянето на чадъри и шезлон-
ги съгласно обявени цени, предложени от 
участника в откритата процедура, които не 
могат да се увеличават за срока на действие 
на концесионния договор, и други плажни 
принадлежности, използвани от посетителите 
на морския плаж.

3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни 

услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие 

с действащото законодателство и след съгла-
суване с концедента.

3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 20 години.
5. Началната дата на концесията е датата 

на влизането в сила на концесионния договор 
и срокът на концесията не може да се продъл-
жава, освен ако действащото законодателство 
го позволява.

6. Концесионният договор влиза в сила един 
месец след сключването му, при положение 
че са изпълнени следните условия:

6.1. Представяне от концесионера на бан-
ковата гаранция по т. 10.1.1.

6.2. Съгласуване от министъра на туризма 
на специализирани програми и/или схеми, 
свързани с осъществяването на задължител-
ните дейности.

6.3. Одобряване от министъра на туризма 
на специализирана схема за поставяне на 
преместваемите обекти и съоръжения.

7. Концесията се осъществява при след-
ните условия:

7.1. Извършването на задължителните 
дейности, други дейности и услуги, осъщест-
вявани на обекта на концесията, и свързаните 
с тях разходи се осигуряват със средства на 
концесионера и на негов риск.

7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на по-

сетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на 

сто от активната плажна площ за свободно 
и безплатно разполагане на плажните при-
надлежности на посетителите;

7.2.3. равностойност като достъп до мо-
рето на зоната на активната плажна площ, 
предназначена за свободно разполагане на 
плажни принадлежности от страна на посе-
тителите, със зоните, в които концесионерът 
е разположил плажни принадлежности за 
възмездно предоставяне на посетителите на 
морския плаж;

7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на 

обекта на концесията акватория с широчина 
200 м;

7.2.6. здравно и медицинско обслужване на 
посетителите на обекта на концесията;

7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесия-

та съгласно действащото законодателство и 
концесионния договор;

7.2.9. поставяне на нормативно изисквани 
указателни табели със схеми на отделните 
зони и условия на концесията;

7.2.10. опазване на обществения ред на 
обекта на концесията.

8. Основни права и задължения по конце-
сионния договор:

8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията, 

като получава приходи от:
8.1.1.1. извършването на услугите по 

т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по 

т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по 

експлоатацията, управлението и поддържането 
на обекта на концесията на подизпълнители;

8.1.3. да поставя преместваеми обекти 
и съоръжения, като при необходимост ги 
свързва със съществуващите мрежи и съо-
ръжения на техническата инфраструктура 
с временни връзки, или да осигури по друг 
начин функционирането на преместваемите 
обекти и съоръжения съгласно действащото 
законодателство;

8.1.4. да отдава под наем преместваеми 
обекти и съоръжения.

8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигу-

рени от него, да осигури изпълнението на 
условията по т. 7.2;

8.2.2. да поддържа обекта на концесията и 
принадлежностите по т. 1.6 съгласно действа-
щото законодателство, като това задължение 
следва да се конкретизира в концесионния 
договор;

8.2.3. да означи територията на обекта на 
концесията и да осигури свободен пешеходен 
достъп на посетителите до него;

8.2.4. при изработване на специализираните 
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания, 
осигуряващи:

8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, чис-

тотата на морската вода в прилежащата аква-
тория, дюните, флората, както и съхранението 
на биологичното разнообразие в съответствие 
с природната биогеографска характеристика;

8.2.5. да предприема необходимите действия 
по реда на екологичното законодателство, в 
случай че някоя от предвидените за изпълнение 
дейности – предмет на концесията, предста-
влява инвестиционно предложение, попадащо 
в обхвата на глава шеста от Закона за опазване 
на околната среда, и може да бъде разрешено 
само след одобряване съгласно изискванията 
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;
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8.2.6. при липса на съществуваща канали-
зационна система да предвиди необходимите 
съоръжения за събиране на формираните от 
дейността отпадъчни води и да осигури отвеж-
дането им до съществуваща канализационна 
система при недопускане изтичането на отпа-
дъчни води и замърсяване на околната среда;

8.2.7. да извърши необходимите действия 
за съгласуване или одобряване на докумен-
тацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред, 
определени с концесионния договор и нор-
мативната уредба;

8.2.8. да постави и да осигури функциони-
рането на описаните обекти и съоръжения, 
необходими за изпълнение на условията по 
т. 7.2;

8.2.9. да извършва безусловно, точно и в 
срок плащане на дължимите концесионни 
възнаграждения;

8.2.10. публично да оповестява цените на 
предоставяните услуги на обекта на конце-
сията;

8.2.11. да не извършва на обекта на кон-
цесията дейности, които не са съвместими с 
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите 
по т. 3;

8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа 

банкови гаранции за изпълнение на годишното 
концесионно възнаграждение и за добро из-
пълнение на задълженията по концесионния 
договор;

8.2.14. да не извършва и да не допуска 
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми 
обекти и съоръжения върху обекта на конце-
сията и прилежащата му акватория;

8.2.15. да не извършва и да не допуска из-
вършването на дейности от трети лица, които 
могат да унищожат, увредят или да доведат до 
промяна в площта и качеството на морския 
плаж или да увредят околната среда чрез 
допускане на движение на моторни превозни 
средства, провеждане на офроуд състезания, 
изхвърляне на отпадъци извън определените 
за това места, добив на пясък и разполагане 
на каравани и палатки върху морския плаж;

8.2.16. да не прехвърля правата и задълже-
нията си по концесионния договор;

8.2.17. при настъпване на форсмажорни об-
стоятелства да търпи временното използване 
на обекта на концесията или на части от него 
от трети лица при условия, по ред и с после-
дици, определени с концесионния договор;

8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на 
концесионния договор на отговорните за това 
лица и да осигурява информация и достъп за 
осъществяването на контрола от оправомоще-
ни представители на концедента, при условия 
и по ред, определени с концесионния договор;

8.2.19. при прекратяване на концесионния 
договор да предаде обекта на концесията на 
министъра на туризма:

8.2.19.1. годен за експлоатация, без нали-
чие на незаконно строителство на обекта на 
концесията и на принадлежностите;

8.2.19.2. финансовата, техническата (про-
ектна, екзекутивна) и друга документация и 
информация, свързани с обекта на концесията 
и с неговата експлоатация;

8.2.20. при условия и по ред, определени с 
концесионния договор, да изпълнява предло-
жените в офертата законосъобразни дейности 
и услуги;

8.2.21. при предлагане на посетителите на 
морския плаж на услугата „платени плажни 
принадлежности“ обявените цени за ползване-
то на един чадър и на един шезлонг за целия 
срок на концесията трябва да са в размери 
не по-големи от предложените в офертата, на 
риск на концесионера;

8.2.22. да спазва режима на дейности, 
въведени със Закона за защитените терито-
рии, Закона за биологичното разнообразие и 
заповедите за обявяването на природен парк 
„Странджа“, защитена местност „Силистар“ 
и защитени зони BG0002040 „Странджа“ за 
опазване на дивите птици и BG0001007 за 
опазване на природните местообитания и 
дивата флора и фауна.

8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията 

и приращенията върху обекта на концесията 
или принадлежностите му, които са публич-
на държавна собственост, в съответствие с 
действащото законодателство;

8.3.2. да изисква точно изпълнение на пла-
щането на концесионните възнаграждения и 
на другите задължения на концесионера по 
концесионния договор;

8.3.3. да се ползва от банковите гаранции, 
дадени от концесионера, в съответствие с 
концесионния договор;

8.3.4. да упражнява контрол по изпълне-
нието на задълженията на концесионера по 
концесионния договор, в т. ч., но не само, на 
цените по т. 8.2.21;

8.3.5. да получава информационни доклади 
от концесионера за изпълнението на конце-
сионния договор;

8.3.6. да има достъп до обекта на концесията 
и до документацията на концесионера за осъ-
ществяване на контролните си правомощия;

8.3.7. при настъпване на форсмажорни 
обстоятелства чрез компетентните си органи 
да определи трети лица, които временно да 
използват обекта на концесията или части 
от него;

8.3.8. по ред, определен с концесионния 
договор, да го прекрати едностранно при 
неизпълнение от страна на концесионера на:

8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяването на концесионния 

договор да получи от концесионера:
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8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на 
концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и 
1.6.3, без наличие на незаконно строителство 
върху обекта на концесията и/или неправо-
мерно поставени преместваеми обекти;

8.3.9.2. финансовата, техническата (про-
ектна, екзекутивна) и друга документация и 
информация, свързани с обекта на концесията 
и с неговата експлоатация;

8.3.9.3 плащане на всички задължения от 
концесионера на концедента.

8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта 

на концесията, съответно да приеме обекта 
на концесията от концесионера, след прекра-
тяването на концесията по ред, определен с 
концесионния договор;

8.4.2. да упражнява контрол по изпълне-
нието на задълженията на концесионера по 
концесионния договор и изпълнението на 
условията на концесията.

9. Концесионерът:
9.1. Няма право изцяло или частично да 

отдава под наем територията на обекта на 
концесията, включително прилежащата на 
морския плаж акватория.

9.2. Има право, без това да го освобождава 
от отговорност по концесионния договор, да 
наема подизпълнители за извършване и/или 
предоставяне на услуги и за извършването 
на дейностите, както и да отдава под наем 
преместваеми обекти и съоръжения.

10. Определя следните гаранции за изпъл-
нение на задълженията на концесионера по 
концесионния договор:

10.1. За всяка календарна година от дейст-
вието на договора концесионерът представя и 
поддържа при условия и по ред, определени с 
договора, потвърдени безусловни неотменяеми 
банкови гаранции, издадени от финансови 
институции, определени по съгласие на стра-
ните, както следва:

10.1.1. за периода от влизането в сила на 
договора до края на същата календарна година 
концесионерът представя банкова гаранция за 
цялостно изпълнение на договора в размер, 
равен на размера на предложеното от него 
концесионно възнаграждение с включен данък 
върху добавената стойност (ДДС);

10.1.2. за всяка календарна година от срока 
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както 
следва:

10.1.2.1. за изпълнение на годишното кон-
цесионно възнаграждение – в размер, равен 
на размера на концесионното възнаграждение, 
което е дължимо в предходната календарна 
година, с включен ДДС;

10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите 
задължения по договора – в размер 50 на сто 
от размера на концесионното възнаграждение, 
което е дължимо в предходната календарна 
година, с включен ДДС;

10.1.2.3. за календарната година, в която 
изтича срокът на концесията, банковите га-
ранции по т. 10.1.2 се предоставят и опреде-
лят спрямо размера на последното дължимо 
концесионно възнаграждение.

10.2. Концесионерът дължи неустойки при 
неизпълнение, включително за извършване 
и/или допускане на незаконно строителство 
върху обекта на концесията, при забавено 
и/или неточно изпълнение на договорните 
задължения и лихви за забавено изпълнение 
на паричните задължения. Конкретните раз-
мери на неустойките и лихвите и моментът 
на неизпълнението на отделните задължения 
се определят с концесионния договор.

10.3. Във всички случаи на неизпълнение 
от страна на концесионера концедентът има 
право да търси освен определените неустойки 
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно 
действащото законодателство.

11. Концесионерът извършва плащане 
на годишни концесионни възнаграждения с 
ДДС, дължими за всяка година от срока на 
концесията без гратисен период, при условия 
и по ред, определени с концесионния дого-
вор, и платими по банков път. За срока на 
концесията концесионерът дължи 20 годишни 
концесионни възнаграждения.

11.1. Размерът на минималното годишно 
концесионно възнаграждение е 6116 лв. без 
ДДС, определено съгласно методика, приета 
от Министерския съвет, въз основа на база 
за изчисляване в левове и на размер на от-
числения от базата 1,20 на сто.

11.2. Размерът на отчисленията от базата 
за изчисляване на размера на концесионното 
възнаграждение се определя съгласно класи-
раната на първо място оферта, но не може 
да бъде по-малък от 1,20 на сто.

11.3. Годишното концесионно възнагражде-
ние се определя съгласно офертата на участ-
ника, определен за концесионер, в размер, не 
по-малък от минималния размер по т. 11.1. 
Концесионерът заплаща годишните концеси-
онни възнаграждения с ДДС, както следва:

11.3.1. първото годишно концесионно въз-
награждение се заплаща на една вноска в 
срок до един месец от влизането в сила на 
концесионния договор; първото годишно 
концесионно възнаграждение обезпечава 
периода от датата на влизането в сила на 
концесионния договор до края на същата 
календарна година и за периода от 1 януари 
на последната календарна година, през която 
концесионният договор е в сила, до датата на 
изтичането срока на договора;

11.3.2. за всяка пълна календарна година 
(от 1 януари до 31 декември) от срока на 
концесията концесионерът заплаща годишно 
концесионно възнаграждение с ДДС на две 
равни вноски в срокове, както следва:

11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
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11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. в приложение към концесионния 

договор – неразделна част от него, се изгот-
вя справка за всяко дължимо концесионно 
възнаграждение по години и сроковете за 
заплащане на вноските по т. 11.3.2.

12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компе-

тентните държавни органи и включени в 
концесионния договор или в допълнително 
споразумение към него изисквания, свърза-
ни с националната сигурност и отбраната на 
страната.

12.2. При експлоатацията на обекта на 
концесията да не уврежда околната среда.

12.3. При осъществяване на дейностите 
по концесията да не застрашава човешкото 
здраве и живот. 

12.4. На територията на археологическите 
недвижими културни ценности „Антично и 
средновековно селище“ с регистрационен 
картон № 10002212 в Автоматизирана инфор-
мационна система „Археологическа карта на 
България“, разположено в северния край на 
имот с идентификатор 62459.15.15 по кадас-
тралната карта и кадастралните регистри от 
землището на с. Резово, община Царево, об-
ласт Бургас, и „Древен рудник“ в местността 
„Зелената канара“, разположен в южния край 
на същия поземлен имот, се забраняват всички 
строителни работи и изкопни дейности, както 
и подравняването на съществуващия път в 
северния край на поземления имот.

12.5. при извършването на дейности, свър-
зани с обекта на концесията, да спазва из-
искванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за 
културното наследство.

13. В документацията за концесията следва 
да бъде включена клауза за преразглеждане с 
предвидена възможност за изменения, без да 
се променя предметът на концесията.

14. За всяка година от срока на концесията 
концесионерът застрахова при условия и по 
ред, определени с договора, принадлежностите 
по т. 1.6.2.

15. Определя следните изисквания, свър-
зани с обекта на концесията:

15.1. Приращенията и подобренията върху 
обекта на концесията или върху негова при-
надлежност, които са публична държавна соб-
ственост, стават собственост на държавата от 
момента на възникването им, а собствеността 
върху приращенията и подобренията на обекта 
на концесията или върху негова принадлеж-
ност, които са частна държавна собственост, 
се урежда с концесионния договор.

15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които 
не са трайно прикрепени към морския плаж, 
са частна държавна собственост от момента 
на поставянето им и не представляват подо-
брение на обекта на концесията.

15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които 
са трайно прикрепени към морския плаж, са 
приращение към морския плаж и имат статут 
на публична държавна собственост от датата 
на въвеждането им в експлоатация.

15.4. Концесионерът е длъжен да осигури 
за своя сметка присъединяване на елементите 
на техническата инфраструктура по т. 1.6.2 
към съответните общи мрежи.

15.5. Не са налице специфични изисква-
ния, свързани с националната сигурност и 
отбраната на страната. При промяна на това 
обстоятелство страните по концесионния 
договор следва да сключат допълнително 
споразумение по реда на действащото зако-
нодателство.

16. Концесионерът се определя чрез от-
крита процедура.

17. Изисквания, свързани с характера на 
концесията:

17.1. Участниците следва да докажат про-
фесионален опит в изпълнение на дейности 
с предмет, идентичен или сходен с този на 
концесията за морски плажове.

17.2. Участниците следва да докажат, че 
разполагат с необходимия човешки ресурс 
за извършване на услугите – предмет на 
концесията.

18. Изисквания към професионалните или 
техническите способности и финансовото и 
икономическото състояние на участниците:

18.1. Всеки участник следва да прилага 
система за управление на качеството EN ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 
и/или ISO 45001:2018 и ISO 13009:2015 с обхват 
за морски плажове, в противен случай не се 
допуска до участие в процедурата.

18.2. Всеки участник следва да предостави 
доказателства за осигуряването или наличието 
и за произхода на средствата, необходими за 
изпълнение на предложената от него оферта.

19. Критериите за комплексна оценка на 
офертата и тяхната относителна тежест са:

19.1. Размер на ставката за роялти (годишно 
концесионно възнаграждение) – с относителна 
тежест 40 на сто.

19.2. Най-ниска предложена цена на 1 ча-
дър и 1 шезлонг в зоната за платени плажни 
принадлежности за срока на концесията – с 
относителна тежест 40 на сто.

19.3. Предложение за инвестиции, свързани 
с подобряване на достъпа до морския плаж – с 
относителна тежест 20 на сто.

20. Определя гаранция за участие в про-
цедурата в размер 3058 лв. под формата на 
внесен депозит или банкова гаранция, платима 
съгласно условията, посочени в документа-
цията за концесията.

21. Процедурата за възлагане на концесията 
се организира от министъра на туризма и се 
провежда от комисия, назначена от минис-
тър-председателя.
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22. Решението подлежи на обжалване 
относно неговата законосъобразност пред 
Комисията за защита на конкуренцията в 
10-дневен срок от обнародването му в „Дър-
жавен вестник“ по реда на глава шеста от 
Закона за концесиите.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

2319

РЕШЕНИЕ № 164 
ОТ 9 МАРТ 2020 Г.

за откриване на процедура за възлагане на 
концесия за морски плаж „Бутамята“, община 

Царево, област Бургас

На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие, 
§ 24 от преходните и заключителните разпо-
редби на Закона за изменение и допълнение 
на Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм., 
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и 
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на 
Черноморското крайбрежие, Решение № 604 
на Министерския съвет от 22 юли 2016 г. за 
утвърждаване на минимални критерии за ком-
плексна оценка на офертите при провеждане 
на конкурс за определяне на концесионер на 
морски плаж (необн.), изменено с Решение 
№ 682 на Министерския съвет от 2019 г., и 
мотивиран доклад на министъра на туризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Открива процедура за възлагане на 
концесия на обект, изключителна държавна 
собственост – морски плаж „Бутамята“, общи-
на Царево, област Бургас, наричан по-нататък 
„обект на концесията“.

1.1. Обектът на концесията е морски 
плаж „Бутамята“, обособена част от край-
брежната плажна ивица, с обща площ 
55 613 кв. м, съставляващ поземлен имот с 
идентификатор 66528.32.29 и поземлен имот 
с идентификатор 66528.32.16 по кадастрал-
ната карта и кадастралните регистри на 
землището на с. Синеморец, община Ца-
рево, област Бургас, одобрени със Заповед  
№ РД-18-52/24.08.2006 г. на изпълнителния 
директор на Агенцията по кадастъра, ин-
дивидуализиран съгласно данните в Акт 
за изключителна държавна собственост 
№ 458/22.03.1999 г., специализираната карта и 
регистър на морски плаж „Бутамята“, приети с 
Протокол № 6 от 5.12.2012 г. и специализирана 
карта на видовете дюни на морски плаж „Бу-
тамята“, приети с Протокол № 21-22/7.04.2014 г. 
на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от  

16 септември 2008 г. за създаването и поддър-
жането на специализираните карти и регистри 
на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие.

1.2. Активната плажна площ на обекта на 
концесията е площта, която се ползва за осъ-
ществяване на задължителните дейности, за 
разполагане от посетителите на морския плаж 
на платени и неплатени (лични) плажни при-
надлежности, свободно пешеходно придвижва-
не върху територията на плажа, включително 
върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно 
използване на преместваемите обекти и улес-
няване придвижването и ползването на плаж-
ните услуги от хората с увреждания, е с размер  
53 337 кв. м с точки, определящи активната 
плажна площ от № 1 до № 83 в Координатна 
система „Българска геодезическа система 
2005“.

1.3. В активната плажна площ не са включе-
ни: площта, заета от каменист плаж, в размер 
77 кв. м, временно заливаеми площи в размер  
2156 кв. м и площта на обекти на инфра-
структурата, представляващи бетонен кей, в 
размер 43 кв. м.

1.4. Морският плаж е с дължина на бре-
говата линия 452 м, с точки по границите, 
определящи общата площ на морския плаж 
от № 1 до № 87 в Координатна система „Бъл-
гарска геодезическа система 2005“.

1.5. Прилежащата акватория, включена в 
обекта на концесията, е с широчина 200 м, 
измерена от бреговата линия на морския плаж.

1.6. Към обекта на концесията се включват 
следните принадлежности, които се определят 
с концесионния договор или с допълнително 
споразумение към него:

1.6.1. преместваемите обекти и/или до-
пълнителна търговска площ и съоръжения, 
които са поставени и ще бъдат поставени 
върху обекта на концесията от концесионера, 
необходими за здравното и медицинското 
обслужване и санитарно-хигиенното поддър-
жане, за осигуряване на водното спасяване, 
за обезопасяване на прилежащата акватория, 
за спортно-развлекателна дейност и заведения 
за бързо обслужване, определени с концеси-
онния договор;

1.6.2. елементите на техническата инфра-
структура, съществуващи и които ще бъдат 
изградени върху обекта на концесията, необ-
ходими за използването на преместваемите 
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени 
с концесионния договор;

1.6.3. всяка друга самостоятелна вещ, ко-
ято осигурява безпрепятствено, нормално и 
безопасно функциониране на обекта на кон-
цесията или на предоставянето на услугите, 
предмет на концесията, извън посочените 
принадлежности в т. 1.6.1 и 1.6.2.

2. Според предмета си концесията включва:
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2.1. Възлагане на концесионера да извърш-
ва задължителните дейности по Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие, 
наричани по-нататък „задължителни дей-
ности“, и да предоставя плажни услуги при 
условията и по реда на концесионния договор 
срещу правото му да получава приходи от 
потребителите на услугите или от трети лица 
и задължението му да заплаща концесионно 
възнаграждение към концедента.

2.2. Допълнителен предмет: извършване 
на риск на концесионера и със средства, оси-
гурени от него, на действия по свързване с 
временни връзки на преместваемите обекти 
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите 
мрежи, елементи и съоръжения на техниче-
ската инфраструктура по т. 1.6.2.

3. На обекта на концесията се допуска 
извършване на следните услуги и дейности:

3.1. Предоставянето на чадъри и шезлон-
ги съгласно обявени цени, предложени от 
участника в откритата процедура, които не 
могат да се увеличават за срока на действие 
на концесионния договор, и на други плажни 
принадлежности, използвани от посетителите 
на морския плаж.

3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни 

услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие 

с действащото законодателство и след съгла-
суване с концедента.

3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 20 години.
5. Началната дата на концесията е датата 

на влизането в сила на концесионния договор 
и срокът на концесията не може да се продъл-
жава, освен ако действащото законодателство 
го позволява.

6. Концесионният договор влиза в сила един 
месец след сключването му, при положение 
че са изпълнени следните условия:

6.1. Представяне от концесионера на бан-
ковата гаранция по т. 10.1.1.

6.2. Съгласуване от министъра на туризма 
на специализирани програми и/или схеми, 
свързани с осъществяването на задължител-
ните дейности.

6.3. Одобряване от министъра на туризма 
на специализирана схема за поставяне на 
преместваемите обекти и съоръжения.

7. Концесията се осъществява при след-
ните условия:

7.1. Извършването на задължителните 
дейности, други дейности и услуги, осъщест-
вявани на обекта на концесията, и свързаните 
с тях разходи се осигуряват със средства на 
концесионера и на негов риск.

7.2. На обекта на концесията се осигурява:

7.2.1. свободен и безплатен достъп на по-
сетителите;

7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на 
сто от активната плажна площ за свободно 
и безплатно разполагане на плажните при-
надлежности на посетителите;

7.2.3. равностойност като достъп до мо-
рето на зоната на активната плажна площ, 
предназначена за свободно разполагане на 
плажни принадлежности от страна на посе-
тителите, със зоните, в които концесионерът 
е разположил плажни принадлежности за 
възмездно предоставяне на посетителите на 
морския плаж;

7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на 

обекта на концесията акватория с широчина 
200 м;

7.2.6. здравно и медицинско обслужване на 
посетителите на обекта на концесията;

7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесия-

та съгласно действащото законодателство и 
концесионния договор;

7.2.9. поставяне на нормативно изисквани 
указателни табели със схеми на отделните 
зони и условията на концесията;

7.2.10. опазване на обществения ред на 
обекта на концесията.

8. Основни права и задължения по конце-
сионния договор:

8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията, 

като получава приходи от:
8.1.1.1. извършването на услугите по 

т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по 

т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по 

експлоатацията, управлението и поддържането 
на обекта на концесията на подизпълнители;

8.1.3. да поставя преместваеми обекти 
и съоръжения, като при необходимост ги 
свързва със съществуващите мрежи и съо-
ръжения на техническата инфраструктура 
с временни връзки или да осигури по друг 
начин функционирането на преместваемите 
обекти и съоръжения съгласно действащото 
законодателство;

8.1.4. да отдава под наем преместваеми 
обекти и съоръжения.

8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигу-

рени от него, да осигури изпълнението на 
условията по т. 7.2;

8.2.2. да поддържа обекта на концесията и 
принадлежностите по т. 1.6 съгласно дейст-
ващото законодателство, като това задълже-
ние следва се конкретизира в концесионния 
договор;

8.2.3. да означи територията на обекта на 
концесията и да осигури свободен пешеходен 
достъп на посетителите до него;
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8.2.4. при изработване на специализираните 
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания, 
осигуряващи:

8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, чис-

тотата на морската вода в прилежащата аква-
тория, дюните, флората, както и съхранението 
на биологичното разнообразие в съответствие 
с природната биогеографска характеристика;

8.2.5. да предприема необходимите действия 
по реда на екологичното законодателство, в 
случай че някоя от предвидените за изпълнение 
дейности – предмет на концесията, предста-
влява инвестиционно предложение, попадащо 
в обхвата на глава шеста от Закона за опазване 
на околната среда, и може да бъде разрешено 
само след одобряване съгласно изискванията 
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;

8.2.6. при липса на съществуваща канали-
зационна система да предвиди необходимите 
съоръжения за събиране на формираните от 
дейността отпадъчни води и да осигури отвеж-
дането им до съществуваща канализационна 
система при недопускане изтичането на отпа-
дъчни води и замърсяване на околната среда;

8.2.7. да извърши необходимите действия 
за съгласуване или одобряване на докумен-
тацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред, 
определени с концесионния договор и нор-
мативната уредба;

8.2.8. да постави и да осигури функциони-
рането на описаните обекти и съоръжения, 
необходими за изпълнение на условията по 
т. 7.2;

8.2.9. да извършва безусловно, точно и в 
срок плащане на дължимите концесионни 
възнаграждения;

8.2.10. публично да оповестява цените на 
предоставяните услуги на обекта на конце-
сията;

8.2.11. да не извършва на обекта на кон-
цесията дейности, които не са съвместими с 
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите 
по т. 3;

8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа 

банкови гаранции за изпълнение на годишното 
концесионно възнаграждение и за добро из-
пълнение на задълженията по концесионния 
договор;

8.2.14. да не извършва и да не допуска 
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми 
обекти и съоръжения върху обекта на конце-
сията и прилежащата му акватория;

8.2.15. да не извършва и да не допуска из-
вършването на дейности от трети лица, които 
могат да унищожат, увредят или да доведат до 
промяна в площта и качеството на морския 
плаж или да увредят околната среда чрез 
допускане на движение на моторни превозни 

средства, провеждане на офроуд състезания, 
изхвърляне на отпадъци извън определените 
за това места, добив на пясък и разполагане 
на каравани и палатки върху морския плаж;

8.2.16. да не прехвърля правата и задълже-
нията си по концесионния договор;

8.2.17. при настъпване на форсмажорни об-
стоятелства да търпи временното използване 
на обекта на концесията или на части от него 
от трети лица при условия, по ред и с после-
дици, определени с концесионния договор;

8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на 
концесионния договор на отговорните за това 
лица и да осигурява информация и достъп за 
осъществяването на контрола от оправомоще-
ни представители на концедента при условия 
и по ред, определени с концесионния договор;

8.2.19. при прекратяване на концесионния 
договор да предаде обекта на концесията на 
министъра на туризма:

8.2.19.1. годен за експлоатация, без нали-
чие на незаконно строителство на обекта на 
концесията и на принадлежностите;

8.2.19.2. финансовата, техническата (про-
ектна, екзекутивна) и друга документация и 
информация, свързани с обекта на концесията 
и с неговата експлоатация;

8.2.20. при условия и по ред, определени с 
концесионния договор, да изпълнява предло-
жените в офертата законосъобразни дейности 
и услуги;

8.2.21. при предлагане на посетителите на 
морския плаж на услугата „платени плажни 
принадлежности“ обявените цени за ползване-
то на един чадър и на един шезлонг за целия 
срок на концесията трябва да са в размери 
не по-големи от предложените в офертата, на 
риск на концесионера;

8.2.22. да спазва изискванията на защитени 
природни обекти – Природен парк „Стран-
джа“, Защитена местност „Силистар“, защите-
на зона по Директивата за опазване на дивите 
птици BG0002040 „Странджа“, защитена зона 
по Директивата за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна 
BG0001007 „Странджа“.

8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията 

и приращенията върху обекта на концесията 
или принадлежностите му, които са публич-
на държавна собственост, в съответствие с 
действащото законодателство;

8.3.2. да изисква точно изпълнение на пла-
щането на концесионните възнаграждения и 
на другите задължения на концесионера по 
концесионния договор;

8.3.3. да се ползва от банковите гаранции, 
дадени от концесионера, в съответствие с 
концесионния договор;

8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението 
на задълженията на концесионера по концеси-
онния договор, в т. ч., но не само, на цените по  
т. 8.2.21;
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8.3.5. да получава информационни доклади 
от концесионера за изпълнението на конце-
сионния договор;

8.3.6. да има достъп до обекта на концесията 
и до документацията на концесионера за осъ-
ществяване на контролните си правомощия;

8.3.7. при настъпване на форсмажорни 
обстоятелства чрез компетентните си органи 
да определи трети лица, които временно да 
използват обекта на концесията или части 
от него;

8.3.8. по ред, определен с концесионния 
договор, да го прекрати едностранно при 
неизпълнение от страна на концесионера на:

8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяването на концесионния 

договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на 

концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и 
1.6.3, без наличие на незаконно строителство 
върху обекта на концесията и/или неправо-
мерно поставени преместваеми обекти;

8.3.9.2. финансовата, техническата (про-
ектна, екзекутивна) и друга документация и 
информация, свързани с обекта на концесията 
и с неговата експлоатация;

8.3.9.3. плащане на всички задължения от 
концесионера на концедента.

8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта 

на концесията, съответно да приеме обекта 
на концесията от концесионера, след прекра-
тяването на концесията по ред, определен с 
концесионния договор;

8.4.2. да упражнява контрол по изпълне-
нието на задълженията на концесионера по 
концесионния договор и изпълнението на 
условията на концесията.

9. Концесионерът:
9.1. Няма право изцяло или частично да 

отдава под наем територията на обекта на 
концесията, включително прилежащата на 
морския плаж акватория.

9.2. Има право, без това да го освобождава 
от отговорност по концесионния договор, да 
наема подизпълнители за извършване и/или 
предоставяне на услуги и за извършването 
на дейностите, както и да отдава под наем 
преместваеми обекти и съоръжения.

10. Определя следните гаранции за изпъл-
нение на задълженията на концесионера по 
концесионния договор:

10.1. За всяка календарна година от дейст-
вието на договора концесионерът представя и 
поддържа при условия и по ред, определени с 
договора, потвърдени безусловни неотменяеми 
банкови гаранции, издадени от финансови 
институции, определени по съгласие на стра-
ните, както следва:

10.1.1. за периода от влизането в сила на 
договора до края на същата календарна година 
концесионерът представя банкова гаранция за 

цялостно изпълнение на договора в размер, 
равен на размера на предложеното от него 
концесионно възнаграждение с включен данък 
върху добавената стойност (ДДС);

10.1.2. за всяка календарна година от срока 
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както 
следва:

10.1.2.1. за изпълнение на годишното кон-
цесионно възнаграждение – в размер, равен 
на размера на концесионното възнаграждение, 
което е дължимо в предходната календарна 
година, с включен ДДС;

10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите 
задължения по договора – в размер 50 на сто 
от размера на концесионното възнаграждение, 
което е дължимо в предходната календарна 
година, с включен ДДС;

10.1.2.3. за календарната година, в която 
изтича срокът на концесията, банковите га-
ранции по т. 10.1.2 се предоставят и опреде-
лят спрямо размера на последното дължимо 
концесионно възнаграждение.

10.2. Концесионерът дължи неустойки при 
неизпълнение, включително за извършване 
и/или допускане на незаконно строителство 
върху обекта на концесията и при забавено 
и/или неточно изпълнение на договорните 
задължения и лихви за забавено изпълнение 
на паричните задължения. Конкретните раз-
мери на неустойките и лихвите и моментът 
на неизпълнението на отделните задължения 
се определят с концесионния договор.

10.3. Във всички случаи на неизпълнение 
от страна на концесионера концедентът има 
право да търси освен определените неустойки 
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно 
действащото законодателство.

11. Концесионерът извършва плащане 
на годишни концесионни възнаграждения 
с ДДС, дължими за всяка година от сро-
ка на концесията без гратисен период, при 
условия и по ред, определени с концесион-
ния договор, и платими по банков път. За 
срока на концесията концесионерът дължи  
20 годишни концесионни възнаграждения.

11.1. Размерът на минималното годишно 
концесионно възнаграждение е 13 892,43 лв., 
определено съгласно методика, приета от 
Министерския съвет, въз основа на база за 
изчисляване в левове и на размер на отчи-
сления от базата 1,50 на сто.

11.2. Размерът на отчисленията от базата 
за изчисляване на размера на концесионното 
възнаграждение се определя съгласно класи-
раната на първо място оферта, но не може 
да бъде по-малък от 1,50 на сто.

11.3. Годишното концесионно възнагражде-
ние се определя съгласно офертата на участ-
ника, определен за концесионер, в размер, не 
по-малък от минималния размер по т. 11.1. 
Концесионерът заплаща годишните концеси-
онни възнаграждения с ДДС, както следва:
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11.3.1. първото годишно концесионно въз-
награждение се заплаща на една вноска в 
срок до един месец от влизането в сила на 
концесионния договор; първото годишно 
концесионно възнаграждение обезпечава 
периода от датата на влизането в сила на 
концесионния договор до края на същата 
календарна година и за периода от 1 януари 
на последната календарна година, през която 
концесионният договор е в сила, до датата на 
изтичането срока на договора;

11.3.2. за всяка пълна календарна година 
(от 1 януари до 31 декември) от срока на 
концесията концесионерът заплаща годишно 
концесионно възнаграждение с ДДС на две 
равни вноски в срокове, както следва:

11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. в приложение към концесионния 

договор – неразделна част от него, се изгот-
вя справка за всяко дължимо концесионно 
възнаграждение по години и сроковете за 
заплащане на вноските по т. 11.3.2.

12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компе-

тентните държавни органи и включени в 
концесионния договор или в допълнително 
споразумение към него изисквания, свърза-
ни с националната сигурност и отбраната на 
страната.

12.2. При експлоатацията на обекта на 
концесията да не уврежда околната среда.

12.3. При осъществяване на дейностите 
по концесията да не застрашава човешкото 
здраве и живот.

12.4. При извършването на дейности, 
свързани с обекта на концесията, да спазва 
изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за 
културното наследство.

13. В документацията за концесията следва 
да бъде включена клауза за преразглеждане с 
предвидена възможност за изменения, без да 
се променя предметът на концесията.

14. За всяка година от срока на концесията 
концесионерът застрахова при условия и по 
ред, определени с договора, принадлежностите 
по т. 1.6.2.

15. Определя следните изисквания, свър-
зани с обекта на концесията:

15.1. Приращенията и подобренията върху 
обекта на концесията или върху негова при-
надлежност, които са публична държавна соб-
ственост, стават собственост на държавата от 
момента на възникването им, а собствеността 
върху приращенията и подобренията на обекта 
на концесията или върху негова принадлеж-
ност, които са частна държавна собственост, 
се урежда с концесионния договор.

15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които 
не са трайно прикрепени към морския плаж, 
са частна държавна собственост от момента 
на поставянето им и не представляват подо-
брение на обекта на концесията.

15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които 
са трайно прикрепени към морския плаж, са 
приращение към морския плаж и имат статут 
на публична държавна собственост от датата 
на въвеждането им в експлоатация.

15.4. Концесионерът е длъжен да осигури 
за своя сметка присъединяване на елементите 
на техническата инфраструктура по т. 1.6.2 
към съответните общи мрежи.

15.5. Не са налице специфични изисква-
ния, свързани с националната сигурност и 
отбраната на страната. При промяна на това 
обстоятелство страните по концесионния 
договор следва да сключат допълнително 
споразумение по реда на действащото зако-
нодателство.

16. Концесионерът се определя чрез от-
крита процедура.

17. Изисквания, свързани с характера на 
концесията:

17.1. Участниците следва да докажат про-
фесионален опит в изпълнение на дейности 
с предмет, идентичен или сходен с този на 
концесията за морски плажове.

17.2. Участниците следва да докажат, че 
разполагат с необходимия човешки ресурс 
за извършване на услугите – предмет на 
концесията.

18. Изисквания към професионалните или 
техническите способности и финансовото и 
икономическото състояние на участниците:

18.1. Всеки участник следва да прилага 
система за управление на качеството EN ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 
и/или ISO 45001:2018 и ISO 13009:2015 с обхват 
за морски плажове, в противен случай не се 
допуска до участие в процедурата.

18.2. Всеки участник следва да предостави 
доказателства за осигуряването или наличието 
и за произхода на средствата, необходими за 
изпълнение на предложената от него оферта.

19. Критериите за комплексна оценка на 
офертата и тяхната относителна тежест са:

19.1. Размер на ставката за роялти (годишно 
концесионно възнаграждение) – с относителна 
тежест 40 на сто.

19.2. Най-ниска предложена цена на 1 ча-
дър и 1 шезлонг в зоната за платени плажни 
принадлежности за срока на концесията – с 
относителна тежест 40 на сто.

19.3. Предложение за инвестиции, свързани 
с подобряване на облика на морския плаж – с 
относителна тежест 20 на сто.

20. Определя гаранция за участие в про-
цедурата в размер 6946,22 лв. под формата на 
внесен депозит или банкова гаранция, платима 
съгласно условията, посочени в документаци-
ята за концесията.

21. Процедурата за възлагане на концесията 
се организира от министъра на туризма и се 
провежда от комисия, назначена от минис-
тър-председателя.
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МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за устройството и дейността на 
Националния център за информация и доку-
ментация (обн., ДВ, бр. 59 от 2018 г.; изм. и 

доп., бр. 84 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 8, ал. 1, т. 2 думите „Регистри 
и информационно осигуряване“ се заменят с 
„Информационно осигуряване на академичния 
състав и научната дейност“, а думите „Завер-
ки и информационни продукти“ се заменят с 
„Информационни дейности и удостоверяване 
на образователни документи“.

§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Регистри и 

информационно осигуряване“ се заменят с 
„Информационно осигуряване на академичния 
състав и научната дейност“.

2. Точка 7 се изменя така:
„7. поддържа Регистър на академичния 

състав на висшите училища на основен и 
допълнителен трудов договор.“

3. Точка 8 се отменя.
§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В основния текст думите „Заверки и 

информационни продукти“ се заменят с „Ин-
формационни дейности и удостоверяване на 
образователни документи“.

2. Създават се т. 8 – 12:
„8. поддържа Регистър на висшите учи-

лища, в който се вписват данни относно 
техните основни звена, филиали и откритите 
от тях професионални направления и специ-
алности, както и информация за оценките и 
препоръките от процедурите за акредитация 
и за оценяване на проект и за констатации-
те и препоръките от следакредитационното 
наблюдение и контрол;

9. поддържа Регистър на всички действа-
щи и прекъснали студенти и докторанти по 
степени на обучение и по професионални 
направления;

10. поддържа Регистър на завършилите 
студенти и докторанти;

11. поддържа Регистър на банките, отпус-
кащи кредити по Закона за кредитиране на 
студенти и докторанти;

12. поддържа Регистър на издадените 
удостоверения за приемане на чужденци от 
трети страни за студенти, специализанти и 
докторанти във висшите училища в Република 
България.“

§ 4. Приложението към чл. 8, ал. 2 се 
изменя така:

„Приложение 
към чл. 8, ал. 2

Численост на персонала в организацион-
ните структури и административните звена 
на Националния център за информация и 

документация

Изпълнителен директор 1

Главен секретар 1

Дирекция „Административна, финансово-
счетоводна дейност и управление на соб-
ствеността“ 13
Дирекция „Академично признаване и регу-
лирани професии“ 8
Дирекция „Научно-техническа и педагоги-
ческа библиотека“ 9
Дирекция „Информационно осигуряване на 
академичния състав и научната дейност“ 8
Дирекция „Информационни дейности и 
удостоверяване на образователни документи“ 9
Обща численост 49“

Министър: 
Красимир Вълчев

2285

КОМИСИЯ 
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 58 от 2018 г. за изискванията за защита 
на финансовите инструменти и паричните 
средства на клиенти, за управление на про-
дукти и за предоставяне или получаване на 
възнаграждения, комисиони, други парични 
или непарични облаги (ДВ, бр. 22 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 след думите „професионален 
клиент“ се добавя „или с приемлива насрещна 
страна“.

2. В ал. 3 накрая се добавя „и с приемливи 
насрещни страни“.

22. Решението подлежи на обжалване 
относно неговата законосъобразност пред 
Комисията за защита на конкуренцията в 
10-дневен срок от обнародването му в „Дър-
жавен вестник“ по реда на глава шеста от 
Закона за концесиите.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

2320
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3. В ал. 4 думите „професионални клиенти“ 
се заменят с „професионален клиент или на 
приемлива насрещна страна“.

4. В ал. 7 след думите „професионален 
клиент“ се добавя „или с приемлива насрещна 
страна“.

§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „раздел II“ се добавя 
„и раздел IV“, думите „предлага или продава“ 
се заменят с „разпространява“ и след думите 
„раздел III“ се добавя „и раздел IV“.

2. В ал. 2 думите „предлагането и про-
дажбата“ се заменят с „разпространяването“.

3. Алинея 3 се отменя.
§ 3. В чл. 13 ал. 5 се изменя така:
„(5) Инвестиционният посредник, който 

създава финансови инструменти, определя:
1. детайлно потенциалния целеви пазар за 

всеки финансов инструмент и конкретизира 
вида, съответно видовете клиенти, за чиито 
нужди, характеристики и цели е подходящ 
финансовият инструмент (положителен це-
леви пазар);

2. групата, съответно групите от клиенти, 
за чиито нужди, характеристики и цели не е 
подходящ финансовият инструмент (отрица-
телен целеви пазар).“

§ 4. Създават се чл. 13а – 13д:
„Чл. 13а. Инвестиционният посредник, кой-

то създава финансови инструменти, определя 
целевия пазар въз основа на количествени и 
качествени критерии.

Чл. 13б. (1) Инвестиционният посредник, 
който създава финансови инструменти, при 
определяне на целевия пазар за всеки финансов 
инструмент използва следните пет категории:

1. видове клиенти, за които продуктът е 
предназначен;

2. знания и опит;
3. финансово състояние с акцент върху 

способността да се поемат загуби;
4. склонност към поемане на риск и съвмес-

тимост на риска/профила на възвръщаемост 
на продукта с целевия пазар;

5. цели и нужди на клиентите.
(2) Инвестиционният посредник използва 

категорията по ал. 1, т. 1, за да определи 
вида клиенти, за който е насочен продуктът, 
като прилага категоризацията на клиенти-
те по ЗПФИ на непрофесионални клиенти, 
професионални клиенти и/или приемливи 
насрещни страни.

(3) Инвестиционният посредник използва 
категорията по ал. 1, т. 2, за да определи 
знанията и опита, които клиентите следва да 
имат относно вида на съответния продукт, 
характеристиките на продукта и/или за те-
матично свързани области, които спомагат за 
разбирането на продукта. Инвестиционният 

посредник определя какви познания следва 
да притежават крайните клиенти за този вид 
продукт и вероятните резултати от продукта.

(4) Инвестиционният посредник използва 
категорията по ал. 1, т. 3, за да посочи про-
цента на загубите, които клиентите следва 
да могат и са готови да си позволят, и до-
пълнителните задължения за плащане, които 
могат да надхвърлят инвестираната сума, ако 
съществуват такива.

(5) Инвестиционният посредник използва 
категорията по ал. 1, т. 4, за да определи 
общата нагласа към риска на крайните кли-
енти – ориентирана към риска, балансирана 
или консервативна, както и критериите, ко-
ито следва да са налице, за да се приеме, че 
съответният клиент има съответната нагласа.

(6) Инвестиционният посредник използва 
категорията по ал. 1, т. 5, за да определи 
инвестиционните цели и потребности на 
клиентите, на които съответният продукт е 
предназначен да отговори.

(7) Инвестиционният посредник може да 
използва и допълнителни категории в случаи-
те, когато те са от значение за определяне на 
целевия пазар.

(8) Инвестиционният посредник определя 
ясно понятията и терминологията, които 
използва в категориите по ал. 1 и 7, с оглед 
избягване на неправилно тълкуване.

Чл. 13в. (1) Инвестиционният посредник, 
който създава финансови инструменти, при 
определяне на целевия пазар за всеки финан-
сов инструмент отчита характеристиките на 
продукта, включително неговата сложност, 
съотношението между риск и възвръщаемост 
или ликвидност или неговия иновативен 
характер.

(2) Детайлността на определянето на це-
левия пазар е в зависимост от сложността на 
продукта и е с цел избягване включването 
на групата, съответно групите от клиенти, 
за чиито нужди, характеристики и цели не е 
подходящ финансовият инструмент.

(3) Целевият пазар за някои продукти е 
клиентът, който е поръчал продуктите, освен 
ако инвестиционният посредник, който създа-
ва финансовите инструменти, не е предвидил, 
че продуктите ще се разпространяват и на 
други клиенти.

Чл. 13г. Инвестиционният посредник, кой-
то създава финансовия инструмент, определя 
отрицателния целеви пазар, като прилага 
чл. 13а и 13б. Детайлността на определянето 
на отрицателния целеви пазар е в зависимост 
от сложността на продукта.

Чл. 13д. (1) Инвестиционният посредник, 
който създава финансовия инструмент, гаран-
тира, че избраната стратегия за разпростра-
нение на финансовия инструмент насърчава 
продажбата му на определения целеви пазар.
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(2) Инвестиционен посредник, който съз-
дава финансовия инструмент, при определя-
нето на стратегията за разпространение на 
финансовия инструмент определя информа-
цията за клиентите, която е необходима на 
инвестиционен посредник, който ще раз-
пространява финансовия инструмент, за да 
извърши правилна оценка на целевия пазар 
за продукта. Инвестиционен посредник, който 
създава финансовия инструмент, посочва вида 
инвестиционна услуга, чрез която целевата 
група клиенти могат да придобият финансовия 
инструмент. В случай че продуктът се счита 
за подходящ за продажба без предоставяне 
на инвестиционен съвет, инвестиционният 
посредник, който създава финансовия ин-
струмент, посочва предпочитания начин за 
придобиване.“

§ 5. В чл. 15, ал. 2 думите „препоръчват 
или продават“ се заменят с „разпространяват“.

§ 6. В чл. 17, ал. 5, т. 1 думите „предлага 
или продава“ се заменят с „разпространява“.

§ 7. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „предлага или да препо-

ръчва“ се заменят с „разпространява“.
2. В ал. 3 думите „предлага или препоръч-

ва“ се заменят с „разпространява“.
3. В ал. 4 думите „ал. 2“ се заменят с 

„ал. 3“ и думите „предлага или препоръчва“ 
се заменят с „разпространява“.

4. В ал. 5 думите „предлаганите или препо-
ръчваните“ се заменят с „разпространяваните“.

§ 8. Създават се чл. 22а – 22и:
„Чл. 22а. (1) Определянето на целевия 

пазар от инвестиционния посредник, който 
възнамерява да разпространява финансовия 
инструмент, се извършва като част от общия 
процес на вземане на решения по отношение 
на гамата от продукти и услуги, които инвес-
тиционният посредник ще разпространява. 
Определянето на целевия пазар се извършва 
заедно с разработването на политиките за 
стопанската дейност и стратегиите за раз-
пространение на инвестиционния посредник.

(2) Инвестиционният посредник, който 
възнамерява да разпространява финансовия 
инструмент, гарантира общото съответствие 
на продуктите, които ще се разпространя-
ват, и свързаните с тях услуги, които ще се 
предоставят, с нуждите, характеристиките и 
целите на крайните клиенти.

Чл. 22б. (1) Инвестиционният посредник, 
който възнамерява да разпространява финан-
совия инструмент, определя целевия пазар и 
стратегията за разпространение на финан-
совия инструмент така, че да гарантира, че 
продуктът достига до вида клиенти, за чиито 
нужди, характеристики и цели е предназначен, 
вместо до други клиенти, с които той може 
да не е съвместим.

(2) Задължението на инвестиционния по-
средник, който възнамерява да разпространява 
финансовия инструмент, да определи целевия 

пазар и да гарантира, че финансовият ин-
струмент се разпространява в съответствие 
с този пазар, се извършва в допълнение към 
и преди оценката за уместност, съответно за 
целесъобразност.

Чл. 22в. (1) Инвестиционният посредник, 
който възнамерява да разпространява финан-
совия инструмент, при определяне на целевия 
пазар прилага чл. 13б съответно.

(2) Инвестиционният посредник, който 
възнамерява да разпространява финансовия 
инструмент, определя целевия пазар на по-кон-
кретно равнище от създателя на финансовия 
инструмент и взема предвид вида на клиен-
тите, характера на инвестиционните продукти 
и вида на инвестиционните услуги, които 
предоставя.

(3) Инвестиционният посредник, който 
възнамерява да разпространява финансовия 
инструмент, определя целевия пазар, като 
взема предвид ограниченията на потенциал-
ния целеви пазар, определени от създателя 
на финансовия инструмент. Инвестиционният 
посредник, който възнамерява да разпростра-
нява финансовия инструмент, определя своя 
целеви пазар въз основа на информацията и 
познанията за своите клиенти, както и ин-
формацията, която е получил от създателя 
на финансовия инструмент, или информация, 
която е получил на базата на извършени про-
учвания, в случай че няма достатъчно актуална 
информация за своите клиенти.

(4) Инвестиционният посредник, който 
възнамерява да разпространява финансовия 
инструмент, при прецизиране на целевия па-
зар, определен от създателя на финансовия 
инструмент, не трябва да се отклонява от 
основните решения, взети от създателя на 
финансовия инструмент.

(5) Степента на прецизирането на целевия 
пазар, определен от създателя на финансовия 
инструмент, е в зависимост от сложността на 
продукта. Инвестиционният посредник, който 
възнамерява да разпространява финансовия 
инструмент, може да счете, че целевият па-
зар, определен от създателя на финансовия 
инструмент, не трябва да бъде прецизиран и 
да използва вече определения целеви пазар.

Чл. 22г. (1) Инвестиционният посредник, 
който възнамерява да разпространява финан-
совия инструмент, преразглежда стратегията за 
разпространение на създателя на финансовия 
инструмент.

(2) Когато финансовият инструмент е съз-
даден от лице, за което не се прилага Дирек-
тива 2014/65/ЕС и поради това лицето не е 
определило стратегия за разпространение на 
финансовия инструмент, инвестиционният по-
средник, който възнамерява да разпространява 
финансовия инструмент, е длъжен да определи 
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стратегия за разпространение въз основа на 
информацията за своите клиенти и вида на 
инвестиционните услуги, които извършва.

Чл. 22д. При определянето на целевия 
пазар от инвестиционния посредник, който 
възнамерява да разпространява финансовия 
инструмент, чл. 13в се прилага съответно.

Чл. 22е. (1) Инвестиционен посредник, 
който възнамерява да разпространява финан-
совия инструмент, посочва групата, съответно 
групите от клиенти, за чиито нужди, характе-
ристики и цели не е подходящ финансовият 
инструмент (отрицателен целеви пазар), като 
за целта прилага чл. 22в. Детайлността на 
определянето на отрицателния целеви пазар 
е в зависимост от сложността на продукта.

(2) Продажбата на финансови инструменти 
на клиенти от групата, съответно групите от 
клиенти по ал. 1, трябва да е рядко явление 
и за същото да е налице подробна обосновка.

Чл. 22ж. (1) Инвестиционният посредник, 
който възнамерява да разпространява финан-
совия инструмент, при определянето на целе-
вия пазар отчита и вида на инвестиционните 
услуги, които извършва, когато е приложимо.

(2) Инвестиционният посредник, който 
възнамерява да разпространява финансовия 
инструмент, когато не е в състояние да оцени 
съвместимостта на клиентите със съответните 
продукти, предупреждава клиентите за това 
обстоятелство.

Чл. 22з. Когато инвестиционният посредник 
при предоставянето на услуги по чл. 6, ал. 2, 
т. 4 и 5 от ЗПФИ използва продукт за целите 
на диверсификация и хеджиране, той може 
да го разпространява извън целевия пазар на 
продукта, ако целият портфейл или комбина-
цията от финансов инструмент с хеджирането 
му е подходящ за клиента.

Чл. 22и. Определянето на целевия пазар от 
инвестиционния посредник, който възнамеря-
ва да разпространява финансовия инструмент, 
не засяга оценката за уместност и съответно 
са допустими случаи на предоставяне на ин-
вестиционни съвети или сключване на сделки 
с финансови инструменти при управление 
на портфейл за клиент извън определения 
целеви пазар с оглед извършените им оценки 
за уместност.“

§ 9. В чл. 23 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1, в основния текст думите „продук-
тите и услугите, които възнамерява да пред-
лага или препоръчва на клиенти, отговарят 
на“ се заличават.

2. Точка 1 на ал. 1 се изменя така:
„1. продуктите и услугите, които възнаме-

рява да разпространява, отговарят на нуждите, 
характеристиките и целите на определения 
целевия пазар, и“.

3. В ал. 2 след думата „предлага“ се добавя 
„продукти и“.

4. В ал. 4 думите „продава или да препо-
ръчва“ се заменят с „разпространява“.

5. В ал. 5, в изречение първо думата „пред-
лага“ се заменя с „разпространява“, изречение 
второ се изменя така: „Когато информацията 
не е публично достъпна, инвестиционният 
посредник, който разпространява продукта, 
предприема всички подходящи мерки, вклю-
чително сключва споразумение с лицето, ко-
ето създава финансовия продукт, или с негов 
агент, за да получи информацията, която да му 
позволи да извърши оценка на целевия пазар.“ 
и се създава изречение трето: „В случаите по 
изречение първо инвестиционният посредник 
осигурява подходящо равнище на услугите и 
сигурността на клиентите си в сравнение с 
положението, когато финансовият инструмент 
е създаден от лице, спрямо което се прилагат 
изискванията на Директива 2014/65/ЕС.“

6. Създава се ал. 9:
„(9) Когато инвестиционният посредник 

не може да получи достатъчно информация 
относно финансови инструменти, създадени 
от лица, спрямо които не се прилагат изис-
кванията на Директива 2014/65/ЕС, инвести-
ционният посредник следва да не ги включва 
в гамата от продукти и услуги, които ще 
разпространява.“

§ 10. В чл. 24, ал. 1 на двете места думи-
те „предлага или препоръчва“ се заменят с 
„разпространява“.

§ 11. В чл. 25, ал. 1 думите „предлага или 
препоръчва“ се заменят с „разпространява“, 
накрая се поставя запетая и се добавя „вклю-
чително наличието на значителни продажби 
на продукт извън определения целеви пазар“.

§ 12. В чл. 27, т. 1 думите „предлага или 
препоръчва“ се заменят с „разпространява“.

§ 13. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „предлага или препоръчва“ 

се заменят с „разпространява“.
2. В ал. 2 думите „предлага или препоръч-

ва“ се заменят с „разпространява“.
§ 14. В чл. 29 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него 

в изречение първо думите „предлага или 
препоръчва“ се заменят с „разпространява“, 
в изречение второ думите „лицето, което е 
създало“ се заменят със „създателя на“ и се 
създава изречение трето: „Предоставянето на 
информация се подчинява на принципа на 
пропорционалност и може да е в обобщена 
форма, а не на база отделен инструмент или 
отделна продажба, освен в случаи от особено 
значение.“

2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) Информацията за продажбите включва 

и информация за продажбите извън целевия 
пазар, която може да е от значение за управ-
лението на продукта, информация за взетите 
решения от инвестиционния посредник да раз-
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пространява извън определения от създателя 
на финансовия инструмент целеви пазар или 
да разшири стратегията за разпространение 
на създателя на финансовия инструмент. 

(3) Инвестиционният посредник не е длъ-
жен да предоставя информация за продажбите 
извън положителния целеви пазар на създателя 
на финансовия инструмент, ако тези продажби 
са за целите на диверсификация и хеджиране и 
ако все още са подходящи предвид портфейла 
на клиента и на хеджирания риск. 

(4) Инвестиционният посредник е длъжен 
да предоставя информация за продажбите на 
отрицателния целеви пазар на създателя на 
финансовия инструмент, включително ако тези 
продажби са за целите на диверсификация и 
хеджиране.“

§ 15. В чл. 30, в основния текст думата 
„предлагат“ се заменя с „разпространяват“.

§ 16. В глава трета се създава раздел IV:

„Раздел IV
Други изисквания за управление на продукти

Чл. 30а. (1) При верига от инвестиционни 
посредници всеки от инвестиционните посред-
ници по веригата определя целевия пазар, 
като отчита крайния клиент.

(2) Професионален клиент, съответно 
приемлива насрещна страна, когато купува 
продукт с намерение да го продаде на други 
клиенти, като по този начин действа като 
свързващо звено във веригата от инвести-
ционни посредници, не се разглежда като 
краен клиент.

(3) В случаите по ал. 2 професионалният 
клиент, съответно приемливата насрещна 
страна, спазва изискванията, които са при-
ложими за инвестиционен посредник, който 
възнамерява да разпространява финансови 
инструменти, тъй като действа в качеството 
на такъв инвестиционен посредник.

(4) Професионален клиент, съответно 
приемлива насрещна страна, когато купува 
продукт с намерение да го продаде на други 
клиенти, но преди това прави промени в 
него, следва да спазва изискванията, които 
са приложими за инвестиционен посредник, 
който създава финансови инструменти, и за 
инвестиционен посредник, който възнамерява 
да разпространява финансови инструменти.

Чл. 30б. (1) Инвестиционният посредник, 
когато определя целевия пазар, преценява 
дали съответната категория клиенти му 
позволява да прави предположения относно 
знанията и опита на крайните клиенти. Той 
отчита разликите в знанията на непрофесио-
налните клиенти, професионалните клиенти 
и приемливите насрещни страни. Той отчита 
и разграничението между лицата по раздел I 
на приложението по § 1, т. 10 от допълнител-
ните разпоредби на ЗПФИ и лицата по т. 1 
на раздел II на приложението по § 1, т. 10 от 
допълнителните разпоредби на ЗПФИ, като 

не може да приеме, че последните притежават 
знания и опит, които са сравними с първите 
лица.

(2) Инвестиционният посредник може да 
допусне, че професионалните клиенти раз-
полагат с необходимите знания и опит, за да 
разберат рисковете, свързани с определени 
продукти или услуги, за които са били кла-
сифицирани като професионални клиенти.“

§ 17. Параграф 1 от допълнителните раз-
поредби се изменя така:

„§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Договор за финансово обезпечение с 

прехвърляне на собствеността върху обезпе-
чението“ е прехвърлителен договор по сми-
съла на чл. 2, ал. 2 от Закона за договорите 
за финансово обезпечение.

2. „Създаване на финансови инструменти“ 
е създаване, разработване, емитиране и/или 
проектиране на финансови инструменти, както 
и предоставяне на съвети на корпоративни 
емитенти относно пускане на нов финансов 
инструмент. Създаване на финансови ин-
струменти е налице и когато някое от тези 
действия се извършва в сътрудничество между 
две или повече лица. 

3. „Разпространение на финансови инстру-
менти“ е разпространение (дистрибутиране), 
предлагане, препоръчване или продаване на 
финансови инструменти, независимо дали са 
създадени от лицето, което ги разпространява, 
или от трето лице.“

§ 18. В заключителните разпоредби се 
правят следните изменения и допълнения:

1. Наименованието „Заключителни разпо-
редби“ се изменя така: „Преходни и заклю-
чителни разпоредби“.

2. Създава се § 2а:
„§ 2а. (1) Изискванията за управление на 

продукти не се прилагат за продукти, които 
са създадени и разпространени преди 3 яну-
ари 2018 г. 

(2) За продуктите, които са създадени 
преди 3 януари 2018 г., но се разпространяват 
до клиентите след 3 януари 2018 г., инвести-
ционният посредник, който ги е създал, оп-
ределя целевия пазар за тях при извършване 
на периодичния преглед на продуктите. За 
продуктите по изречение първо се прилагат 
и изискванията за управление на продукти, 
отнасящи се до лицата, които разпространяват 
финансови инструменти, продукти и услуги.“

3. В § 3 след думите „на основание“ се 
добавя „чл. 4а, ал. 2“ и се поставя запетая.

Заключителна разпоредба
§ 19. Наредбата е приета с Решение № 208-Н

от 5.03.2020 г. на Комисията за финансов 
надзор.

Председател: 
Бойко Атанасов

2302
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9. прекласификации по допълнителните 
позиции към баланса в структура по валута, 
географска област и институционален сектор 
на контрагента;

10. прекласификации на вземанията по кре-
дити в структура по първоначален матуритет, 
валута, географска област и институционален 
сектор на контрагента, както и според формата 
на предоставяне (включително по кредити, 
предоставени чрез кредитни карти в безлихвен 
гратисен период и извън безлихвен гратисен 
период), качеството и целта на използване 
на кредита;

11. прекласификации на други активи и 
други пасиви в структура по вид, валута, 
географска област и институционален сектор 
на контрагента;

12. прекласификации на начислените лихви 
по видовете активи и пасиви в структура по 
валута, географска област и институционален 
сектор на контрагента;

13. отписвания на вземанията по кредити 
в структурата на баланса по първоначален 
матуритет, валута, географска област и ин-
ституционален сектор на контрагента;

14. отписвания на вземанията по вътрешно-
групови и синдикирани кредити в структура по 
валута, географска област и институционален 
сектор на контрагента;

15. отписвания на вземанията по кредити в 
структура по първоначален матуритет, валута, 
географска област и институционален сектор 
на контрагента, както и според формата на 
предоставяне (включително по кредити, пре-
доставени чрез кредитни карти в безлихвен 
гратисен период и извън безлихвен гратисен 
период), качеството и целта на използване 
на кредита;

16. корекции в стойността на инструментите 
от актива и пасива от баланса в структура 
по първоначален матуритет или период на 
предизвестие, валута, географска област и 
институционален сектор на контрагента;

17. корекции в стойността на допълнител-
ните позиции към баланса в структура по 
валута, географска област и институционален 
сектор на контрагента;

18. корекции в стойността на вземанията 
по кредити в структура по първоначален ма-
туритет, валута, географска област и инсти-
туционален сектор на контрагента, както и 
според формата на предоставяне (включително 
по кредити, предоставени чрез кредитни карти 
в безлихвен гратисен период и извън безлих-
вен гратисен период), качеството и целта на 
използване на кредита;

19. корекции в стойността на други активи 
и други пасиви в структура по вид, валута, 
географска област и институционален сектор 
на контрагента;

20. продажби на кредити в структура по 
географска област и институционален сек-

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наред-
ба № 17 от 2018 г. за паричната и лихвената 
статистика и статистиката на финансовите 
сметки (обн., ДВ, бр. 33 от 2018 г.; изм. и доп., 

бр. 73 от 2018 г.)

§ 1. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Институциите по чл. 2, ал. 1, т. 1 

и 3 отчитат месечно чрез статистически фор-
ми пред БНБ:

1. размер на активите от баланса в струк-
тура по първоначален матуритет, валута, 
географска област и институционален сектор 
на контрагента за следните инструменти: па-
рични средства в каса, депозити, репосделки, 
кредити, дългови ценни книжа, акции и други 
капиталови инструменти, акции и дялове на 
фондове на паричния пазар, акции и дялове 
на инвестиционни фондове, нефинансови 
активи и други активи;

2. размер на пасивите от баланса в струк-
тура по първоначален матуритет или период 
на предизвестие, валута, географска област 
и институционален сектор на контрагента за 
следните инструменти: депозити, репосделки, 
кредити, издадени дългови ценни книжа, 
капитал и резерви и други пасиви;

3. размер на допълнителни позиции към 
баланса в структура по валута, географска 
област и институционален сектор на контра-
гента за следните инструменти за актива и 
пасива: вътрешногрупови депозити, репосдел-
ки и кредити, както и синдикирани кредити;

4. размер на вземанията по кредити в 
структура по първоначален матуритет, валута, 
географска област и институционален сектор 
на контрагента, както и според формата на 
предоставяне (включително кредити, пре-
доставени чрез кредитни карти в безлихвен 
гратисен период и извън безлихвен гратисен 
период), качеството и целта на използване 
на кредита;

5. размер на вземанията по кредити в 
структура по остатъчен матуритет и срок 
до следваща промяна на лихвения процент, 
валута и качество на кредита, както и по 
географска област и институционален сектор 
на контрагента;

6. размер на други активи и други пасиви 
в структура по вид, валута, географска област 
и институционален сектор на контрагента;

7. размер на начислените лихви по видо-
вете активи и пасиви в структура по валута, 
географска област и институционален сектор 
на контрагента;

8. прекласификации по инструментите 
от актива и пасива от баланса в структура 
по първоначален матуритет или период на 
предизвестие, валута, географска област и 
институционален сектор на контрагента;
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тор на насрещната страна по сделката, по 
първоначален матуритет, цел и форма на 
предоставяне и на кредита, както и според 
географската област и институционалния 
сектор на кредитополучателя; изрично се 
посочват и продажбите на задбалансово от-
читаните кредити;

21. покупки на кредити в структура по 
географска област и институционален сек-
тор на насрещната страна по сделката, по 
първоначален матуритет, цел и форма на 
предоставяне и на кредита, както и според 
географската област и институционалния 
сектор на кредитополучателя.“

§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В т. 1 пред думата „матуритет“ се добавя 
„първоначален“.

2. Създават се нови т. 2, 3 и 4:
„2. размер на емитираните електронни 

пари в структура по вид и валута;
3. размер на кредитните линии, отчитани 

задбалансово в структура по валута, гео-
графска област и институционален сектор 
на контрагента;

4. прекласификации на кредитните линии, 
отчитани задбалансово в структура по валута, 
географска област и институционален сектор 
на контрагента;“.

3. Досегашните т. 2, 3, 4 и 5 стават съот-
ветно т. 5, 6, 7 и 8 и в тях се правят следните 
изменения:

а) в т. 5 след думата „предприятия“ се 
поставя запетая и се добавя „финансови 
предприятия“;

б) в т. 6 след думата „предприятия“ се 
поставя запетая и се добавя „финансови 
предприятия“, а преди думата „матуритет“ 
се добавя „първоначален“;

в) в т. 7 след думата „предприятия“ се 
поставя запетая и се добавя „финансови 
предприятия“;

г) в т. 8 след думата „предприятия“ се 
поставя запетая и се добавя „финансови 
предприятия“.

§ 3. В чл. 8, т. 1 думите „брой клонове в 
страната, както и брой овърнайт депозити, 
брой овърнайт интернет/компютърно свърза-
ни депозити, брой безсрочни депозити и брой 
безсрочни интернет/компютърно свързани 
депозити;“ се заменят с „избрани небалансови 
показатели според техния брой;“.

§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. размер на активите от баланса в струк-

тура по първоначален матуритет, валута, 
географска област и институционален сектор 
на контрагента за следните инструменти: па-
рични средства в каса, депозити, репосделки, 

кредити, дългови ценни книжа, акции и други 
капиталови инструменти, акции и дялове на 
фондове на паричния пазар, акции и дялове 
на инвестиционни фондове, нефинансови 
активи и други активи;“

б) в т. 2 пред думата „матуритет“ се добавя 
„първоначален“;

в) в т. 3 и 4 се заличават думата „матуритет“ 
и запетаята след нея;

г) точка 5 се изменя така:
„5. прекласификации по инструментите от 

актива и пасива на баланса в структура по 
първоначален матуритет, валута, географска 
област и институционален сектор на контра-
гента;“

д) създават се т. 6, 7, 8 и 9:
„6. прекласификации на други активи и 

други пасиви в структура по вид, валута, 
географска област и институционален сектор 
на контрагента;

7. прекласификации на начислените лихви 
по видовете активи и пасиви в структура по 
валута, географска област и институционален 
сектор на контрагента;

8. корекции в стойността на инструментите 
от актива и пасива на баланса в структура по 
първоначален матуритет, валута, географска 
област и институционален сектор на контра-
гента;

9. корекции в стойността на други активи 
и други пасиви в структура по вид, валута, 
географска област и институционален сектор 
на контрагента.“

2. В ал. 2 пред думата „матуритет“ се до-
бавя „първоначален“.

3. Създава се ал. 3:
„(3) Институциите по чл. 2, ал. 1, т. 2 

отчитат годишно чрез статистически форми 
пред БНБ избрани небалансови показатели 
според техния брой; информацията за брой 
клонове в страната се представя съгласно 
класификацията на териториалните единици 
за статистически цели в България.“

§ 5. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) За целите на лихвената статис-

тика институциите по чл. 3 отчитат месечно 
пред БНБ статистически форми според ре-
зидентността на контрагентите: за резиденти 
на Република България и за резиденти на 
еврозоната.

(2) Статистическите отчетни форми за 
резиденти на Република България включват 
информация за:

1. лихвени проценти и обеми по нов 
бизнес по кредити, различни от овърдрафт, 
за нефинансови предприятия в структура 
по период на първоначално фиксиране на 
лихвения процент, първоначален матуритет 
(включително по предоговорени кредити и 
по кредити за рефинансиране), количествена 
категория и валута;
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2. лихвени проценти и обеми по нов бизнес 
по обезпечени кредити, различни от овърдрафт, 
за нефинансови предприятия, в структура 
по период на първоначално фиксиране на 
лихвения процент, първоначален матуритет, 
количествена категория и валута;

3. лихвени проценти и обеми по нов бизнес 
по кредити за потребление за домакинства 
и НТООД в структура по период на първо-
начално фиксиране на лихвения процент и 
валута (включително по обезпечени кредити); 
лихвени проценти и обеми по нов бизнес и 
годишен процент на разходите по първона-
чален матуритет и валута (включително по 
предоговорени кредити и по кредити за ре-
финансиране); лихвени проценти по салда по 
първоначален матуритет и валута;

4. лихвени проценти и обеми по нов биз-
нес по жилищни кредити за домакинства и 
НТООД в структура по период на първона-
чално фиксиране на лихвения процент и ва-
лута (включително по обезпечени кредити); 
лихвени проценти и обеми по нов бизнес и 
годишен процент на разходите по първона-
чален матуритет и валута (включително по 
предоговорени кредити и по кредити за ре-
финансиране); лихвени проценти по салда по 
първоначален матуритет и валута;

5. лихвени проценти и обеми по нов бизнес 
по други кредити за домакинства и НТООД 
(в т.ч. на работодатели и самонаети) в струк-
тура по период на първоначално фиксиране 
на лихвения процент и валута (включително 
по обезпечени кредити); лихвени проценти и 
обеми по нов бизнес по първоначален матури-
тет и валута (включително по предоговорени 
кредити и по кредити за рефинансиране); 
лихвени проценти по салда по първоначален 
матуритет и валута;

6. лихвени проценти по салда по креди-
ти, различни от овърдрафт, за нефинансови 
предприятия и за домакинства и НТООД в 
структура по първоначален матуритет, оста-
тъчен матуритет, срок до следваща промяна 
на лихвения процент и валута;

7. лихвени проценти по салда по овърнайт 
депозити, депозити, договорени за ползване 
след предизвестие (според срока на предиз-
вестието), овърдрафт и кредити, предоста-
вени чрез кредитни карти за нефинансови 
предприятия и за домакинства и НТООД в 
структура по валута;

8. лихвени проценти по нов бизнес и по 
салда, както и обеми по нов бизнес по депозити 
с договорен матуритет, репосделки и задълже-
ния по кредити на нефинансови предприятия 
и на домакинства и НТООД в структура по 
първоначален матуритет и валута;

9. лихвени проценти и обеми по нов бизнес 
и по салда по срочни депозити на нефинансови 
предприятия и на домакинства и НТООД в 
структура по първоначален матуритет и валута.

(3) Статистическите отчетни форми за 
резиденти на еврозоната са със същия обхват 
съгласно ал. 2.“

§ 6. В чл. 23 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1, т. 3 след думите „по чл. 8, т. 1“ 
се добавя „и чл. 9, ал. 3“.

2. В ал. 3 след думата „отписвания“ се 
поставя запетая и се добавя „корекции в 
стойността“.

§ 7. В допълнителната разпоредба – § 1, 
се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 3 се изменя така: 
„3. „Фондове на паричния пазар“ са колек-

тивни инвестиционни схеми, които отговарят 
на изисквания в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 2017/1131 на Европейския парламент и на 
Съвета от 14 юни 2017 г. относно фондовете 
на паричния пазар.“

2. В т. 19 думите в третото изречение „ко-
гато възможността за такова предоговаряне 
не е заложена в него, както и предоговаряне 
на срок с активното участие на клиента.“ се 
заменят с „извършено с активното участие 
на клиента, когато в договора не е изразено 
предварителното съгласие на поне една от 
страните за извършване на конкретна промяна 
в дадено условие.“

3. Точка 22 се изменя така:
„22. „Нетна стойност на лизингово вземане 

по договори за финансов лизинг“ е по смисъла 
на МСФО 16 Лизинг.“

4. Точка 24 се изменя така:
„24. „Секюритизация“ представлява транс-

акция, която е „традиционна секюритизация“ 
по смисъла на чл. 2 (9) от Регламент (ЕС) 
№ 2017/2402 на Европейския парламент и на 
Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне 
на обща рамка за секюритизациите и за съз-
даване на специфична рамка за опростени, 
прозрачни и стандартизирани секюритиза-
ции и за изменение на директиви 2009/65/
ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти 
(ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 или 
„секюритизация“ съгласно чл. 1, т. 2 от Ре-
гламент (ЕС) № 1075/2013 на Европейската 
централна банка от 18 октомври 2013 г. от-
носно статистиката на активите и пасивите 
на дружествата със специална инвестиционна 
цел, занимаващи се със секюритизационни 
трансакции (ЕЦБ/2013/40).“

5. Създава се т. 25:
„25. „Инициатор“ е съгласно чл. 1, т. 3 от 

Регламент (ЕС) № 1075/2013 на Европейската 
централна банка от 18 октомври 2013 г. от-
носно статистиката на активите и пасивите 
на дружествата със специална инвестиционна 
цел, занимаващи се със секюритизационни 
трансакции (ЕЦБ/2013/40).“
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Заключителна разпоредба
§ 8. Тази наредба се издава на основание 

чл. 42 от Закона за Българската народна бан-
ка, приета е с Решение № 69 от 27 февруари 
2020 г. на Управителния съвет на Българската 
народна банка.

Управител:  
Димитър Радев

2252

ВЪРХОВЕН  
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
от 29 януари 2020 г.

по административно дело № 118 от 2020 г.

Върховният административен съд на 
Република България – седмо отделение, в 
закрито заседание в състав: председател: 
Ваня Анчева, членове: Павлина Найденова, 
Полина Богданова, изслуша докладваното 
от съдията Павлина Найденова по адм. дело 
№ 118/2020 г.

Производството е по чл. 185 и сл. от Ад-
министративнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба, подадена от 
„Варна Пропърти“ – ЕООД, срещу Заповед 
№ 4966 от 27.11.2019 г. на кмета на община 
Варна, с която се одобрява окончателен про-
ект за актуализация на „Генерален план за 
организация на движението на територията 
на община Варна“, както и на издадената 
въз основа на този акт последваща Заповед 
№ 4970 от 27.11.2019 г. на кмета на община 
Варна, с която се утвърждават „Правила за 
достъп на пътни превозни средства на тери-
торията на „Приморски парк“ и се нарежда 
създаването и поддържането на публичен 
регистър за всички пропуски, издадени по 
реда на правилата, утвърдени по т. 1, който 
да се публикува на сайта на Община Варна. 
Излага доводи, че със заповедите са одобрени 
подзаконови нормативни актове, тъй като 
са с многократно правно действие и засягат 
неограничен кръг лица.

Ответната страна представя становище, 
че оспорваните актове са общи администра-
тивни актове.

На основание чл. 190, ал. 2 АПК жалбопо-
дателят прави искане за спиране действието 
на двата акта с оглед поставянето на забра-
нителни знаци В2 и указателни табели Т7 
и Т17 на входовете към м. Салтанат от бул. 
Княз Борис I – към комплекс „Хоризонт“ и 
към „Делфинариума“, което му причинява 
значителна и труднопоправима вреда, вклю-
чително големи парични загуби, като после-

дица от невъзможността клиенти, работници 
и доставчици да достигнат до офиса, който 
дружеството притежава, с административен 
адрес: гр. Варна, местност Салтанат № 194, 
като представя доказателства, че дружеството 
е собственик на дворно място, намиращо се 
в гр. Варна, община Варна, по кадастрална 
карта, с адрес: СЗ „Приморски парк м. Сал-
танат“, трайно предназначение: урбанизирана 
територия, офис клуб № 2, намиращ се в 
сграда, построена в дворното място, парко-
места № 4 и № 5, намиращи се в двора на 
дворното място, които паркоместа не могат 
да бъдат ползвани от служители, гости, дос-
тавчици и други, макар предназначението им 
да е на тях да се паркират МПС. Сочи, че 
местността не представлява обществен парк, а 
по-голямата част от имотите в нея са частна 
собственост на физически и юридически лица 
или са имоти – частна държавна или частна 
общинска собственост, като територията е 
урбанизирана. Предназначението на имотите 
в местността е за обществено обслужване; 
търговски обекти; делфинариум; метеоро-
логична станция; заведения за обществено 
хранене; еднофамилни и многофамилни 
жилищни сгради; заведения, предоставящи 
социални услуги и други подобни, и в тази 
си функция нямат установено предназначение 
по ПУП за парк. Счита, че в утвърдените 
правила липсва уредба относно притежавания 
от жалбоподателя имот, а има намерение 
да отдава имота си под наем. Правилата 
не уреждат всички възможни начини за 
ползване на имота и с тяхното приемане е 
ограничено правото му на собственост. В 
случая не се касае до затваряне на отделна 
улица и за относително кратък период, а 
до блокиране на достъпа до цял квартал на 
територията на гр. Варна, в който живеят и 
работят хиляди граждани. С утвърдените със 
заповедите актове се забранява движението 
на МПС по алейната мрежа на територията 
на местността, включително до имотите на 
жалбоподателя. Заповед № 4966 от 27.11.2019 г. 
в своята графична част предвижда поставя-
нето на бариери на два входа от бул. Княз 
Борис I и поставяне на забранителни пътни 
знаци В2, забраняващи влизането в двете 
посоки на моторни превозни средства на 
територията. Заповед № 4970 от 27.11.2019 г. 
одобрява правила за достъп за собственици, 
живеещи на територията на м. Салтанат, за 
инвалиди, както и за обслужване на обек-
ти с местонахождение в пътните участъци, 
където е въведена забраната. В м. Салтанат 
с утвърдените с двете заповеди актове се 
въвежда забрана за движение до сгради и 
обекти, разрешени за строителство от Община 
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Варна, които са за изградени в съответствие 
с устройствени планове. В сградата, където 
жалбоподателят притежава самостоятелен 
обект, има законно изграден паркинг, който 
не може да използва. Актовете, утвърдени 
с двете заповеди, забраняват свободното 
придвижване на собственика на имота, на 
негови наематели, ползватели и държатели 
на имота на друго правно основание.

Настоящият състав намира, че с оглед 
тези изложени доводи искането за спиране 
действието на двата акта се явява основателно 
в частта, в която засяга правата на жалбо-
подателя – за местността, в която попада 
имотът на жалбоподателя, и за забраната 
за влизане на моторни превозни средства, 
касаеща неговия имот.

Като има предвид изложените мотиви, 
Върховният административен съд, седмо 
отделение, 

О П Р Е Д Е Л И :

Спира действието на одобрения със Заповед 
№ 4966 от 27.11.2019 г. на кмета на община 
Варна окончателен проект за актуализация 
на „Генерален план за организация на дви-
жението на територията на община Варна“ 
в графичната част, която предвижда поста-
вянето на бариери на два входа от бул. Княз 

Борис I и поставяне на забранителни пътни 
знаци В2, забраняващи влизането в двете 
посоки на моторни превозни средства на 
територията, до приключване на настоящото 
производство с влязъл в сила съдебен акт.

Спира действието на утвърдените със 
Заповед № 4970 от 27.11.2019 г. на кмета 
на община Варна „Правила за достъп на 
пътни превозни средства на територията на 
„Приморски парк“, в частта за местността 
Салтанат, до приключване на настоящото 
производство с влязъл в сила съдебен акт.

Отхвърля искането за спиране на дейст-
вието на одобрения със Заповед № 4966 от 
27.11.2019 г. на кмета на община Варна окон-
чателен проект за актуализация на „Генерален 
план за организация на движението на тери-
торията на община Варна“ и на утвърдените 
със Заповед № 4970 от 27.11.2019 г. на кмета 
на община Варна „Правила за достъп на 
пътни превозни средства на територията на 
„Приморски парк“ в останалата част.

Определението подлежи на обжалване в 
7-дневен срок от съобщението пред петчленен 
състав на Върховния административен съд.

Председател:  
Георги Чолаков

2250
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-203  
от 2 март 2020 г.

На основание чл. 10, ал. 1, 2 и 3 от Закона за 
лечебните растения и станови�а, �ол�чени от �о� и станови�а, �ол�чени от �о�и станови�а, �ол�чени от �о�
стоянно действа�а екс�ертна гр��а, сформирана 
със За�овед № РД�443 от 23.06.2015 г., изменена 
със за�оведи № РД�623 от 19.09.2017 г. и № РД�
150 от 14.02.2020 г. на министъра на околната 
среда и водите:

І. О�ределям до��стимите за събиране ко�
личества билки (кг с�хо тегло) от естествените 
находи�а, извън територията на националните 
�аркове съгласно �риложението на следните 
видове лечебни растения:

1. Бож�р червен (Paeonia peregrina Mill.)
2. Зърнастец елшовиден (Frangula alnus Mill.)
3. Иглика лечебна (Primula veris L.)
4. Катраника, �елин бял (Artemisia alba Turra)
5. Лазаркиня, еньовче ароматно (Galium 

odoratum (L.) Scop.)
6. Л�до биле, старо биле (Atropa belladonna L.)
7. Ранилист лечебен (Betonica officinalis L.)
8. Решетка безстъблена (Carlina acanthifolia All.)
9. Тлъстига лютива, жълто �розориче (Sedum 

acre L.)
10. Трън кисел (Berberis vulgaris L.) 
11. Ша�иче (Alchemilla vulgaris complex)
ІІ. Забранявам:
1. Събирането в националните �аркове на 

билки от видовете лечебни растения �о т. I.
2. Събирането на билки от естествените им 

находи�а от видовете лечебни растения �о т. I 
извън количествата и районите, о�ределени в 
�риложението към тази за�овед. 

3. Раз�ределянето на билки от видовете ле�
чебни растения �о т. I на билкозаготвителни 
��нктове, които не отговарят на изискванията 
на Наредба № 5 от 2004 г. за изискванията, на 
които трябва да отговарят билкозаготвителните 
��нктове и складовете за билки, издадена от 
министъра на здравео�азването и министъра на 
околната среда и водите (ДВ, бр. 85 от 2004 г.).

4. Събирането на билки от естествените им 
находи�а на територията на цялата страна от 
следните видове лечебни растения:

а. Бенедиктински трън, �ресечка (Cnicus 
benedictus L.)

б. Волски език (Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.)
в. Горицвет �ролетен (Adonis vernalis L.)
г. Дилянка лечебна, валериана (Valeriana 

officinalis L.)
д. Залист бодлив (Ruscus aculeatus L.)
е. Изтравниче, страшниче (Asplenium tricho

manes L.)

МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ

И ГОРИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-09-228 
от 28 февруари 2020 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи�
страцията, чл. 33а, ал. 2 от Закона за �од�омагане 
на земеделските �роизводители (ЗПЗП) и чл. 16г, 
ал. 4 от Наредба № 105 от 2006 г. за �словията и 
реда за създаване, �оддържане, достъ� и �олзване 
на Интегрираната система за администриране и 
контрол (ДВ, бр. 82 от 2006 г.) нареждам:

І. Одобрявам окончателен с�ециализиран слой 
„Пло�и, до��стими за �од�омагане“ за Кам�ания 
2019 като част от Система за идентификация на 
земеделските �арцели, който е акт�ализиран за 
2019 г. чрез дешифрация на нова цифрова орто�
фотокарта на страната �о самолетно и сателитно 
заснемане от 2019 г.; отразяване на рез�лтатите 
от теренни �роверки, извършени �рез годината 
от страна на Техническия инс�екторат на Държа�
вен фонд „Земеделие“ – Раз�ла�ателна агенция 
(ДФЗ – РА), и областните и об�инските стр�кт�ри 
на Министерството на земеделието, храните и 
горите (МЗХГ), както и чрез �роверка на �ол��
чени възражения сре�� обхвата на �роекта на 
с�ециализирания слой „Пло�и, до��стими за 
�од�омагане“, одобрен със За�овед № РД�46�485 
от 27.11.2019 г. на министъра на земеделието, 
храните и горите.

ІІ. Окончателният с�ециализиран слой „Пло�
�и, до��стими за �од�омагане“ за Кам�ания 
2019 се �редоставя на Раз�ла�ателната агенция 
за извършване на задължителните кръстосани 
�роверки съгласно чл. 37, ал. 2 и чл. 43 от ЗПЗП 
на �одадените �рез Кам�ания 2019 заявления за 
�од�омагане, извършване на финална оторизация 
и �ла�ания на �ло� за 2019 г., както и �рием на 
заявления за �од�омагане �рез 2020 г.

ІІІ. Въз основа на извършената финална ото�
ризация Раз�ла�ателната агенция да извърши 
корекции в извършените �ла�ания �о схеми и 
мерки за �од�омагане на �ло� и да из�лати до�
�ълнителни с�бсидии на земеделските сто�ани, на 
които �ървоначално е из�латена �о�малка с�ма, 
а за земеделски сто�ани, �ри които се �станови, 
че е из�латена �о�голяма с�ма, Раз�ла�ателната 
агенция издава акт за �становяване на ��блично 
държавно вземане съгласно �риложимото наци�
онално и евро�ейско законодателство.

ІV. Окончателният с�ециализиран слой „Пло�
�и, до��стими за �од�омагане“ за Кам�ания 2019 
да бъде ��блик�ван на интернет страниците на 
МЗХГ, секция „Идентификация на земеделски 
�арцели“, и на ДФЗ – РА.

За�оведта �одлежи на ос�орване �о реда на 
Административно�роцес�алния кодекс �ред съ�

ответния административен съд в 14�дневен срок 
от съоб�аването/обнародването є в „Държавен 
вестник“.

За�оведта да се доведе до знанието на съответ�
ните длъжностни лица за сведение и из�ълнение.

Министър: 
Д. Танева

2352
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ж. Исландски лишей (Cetraria islandica (L.) Ach.)
з. Исо� лечебен (Hyssopus officinalis L. ssp. 

aristatus (Godr.) Briq.)
и. Как�ла едроцветна (Salvia tomentosa Mill.)
й. Ко�итник (Asarum europaeum L.)
к. Мечо грозде (Arctostaphyllos uvaursi (L.) 

Spreng)
л. Момина сълза (Convallaria majalis L.)
м. Оман бял (Inula helenium L.)
н. Па�аронка жълта, жълт мак (Glaucium 

flavum Crantz)
о. Пелин сантонинов (Artemisia santonicum L.)
�. Пирински (м�рсалски, алибот�шки) чай 

(Sideritis scardica Griseb.)
р. Пи�ялка �анчичева (Angelica pancici Vand.)
с. Пла�н б�халковиден (Lycopodium clavatum L.)
т. Риган бял (Origanum vulgare L. ssp. hirtum 

(Link) Ietswaart)

�. Р�жа лечебна (Althaea officinalis L.)
ф. Сале� (Orchis sp. diversa)
х. Смил жълт (Helichrysum arenarium (L.) 

Moench.)
ц. Х��ерция иглолистна, �ла�н обикновен 

(Huperzia selago (L.) Bernh.=Lycopodium selago L.)
ч. Цистозира (Cystoseira barbata (Good et Vood) 

Ag.)
5. Ограниченията и забраните �о настоя�ата 

за�овед не се отнасят за количествата билки, съ�
бирани за лични н�жди, като това изключение не 
се �рилага за �ирински (м�рсалски, алибот�шки) 
чай (Sideritis scardica Griseb.).

Контрола �о из�ълнение на настоя�ата за�
�овед възлагам на директорите на регионалните 
инс�екции �о околната среда и водите.

Министър: 
Е. Димитров

Приложение  
към т. 1 

Билки, 
област

Бож�р 
червен 
(Paeonia 

pere
grina)

Зър�
натец 
елшо�
виден 
(Fran
gula 

alnus)

Иглика 
лечеб�

на
(Primula 
veris )

Трън 
кисел 

(Berberis 
vulgaris)

Лазар�
киня

(Galium 
odora
tum)

Л�до 
биле

(Atropa 
bella

donna)

Рани�
лист 

лечебен 
(Betonica 

offici
nalis)

Решетка 
безстъб�

лена 
(Carlina 

acanthi folia)

Кат�
рани�

ка
(Arte
misia 
alba)

Тлъс�
тига 

люти�
ва

(Sedum 
acre) 

Ша�иче
(Alche
milla 

vul garis 
complex)

сухо  
тегло (кг)

цвят/
грудка

кора цвят/
корен

плод/
корен

стрък лист/
корен

стрък/
корен

цвят/лис
та/корен

стрък стрък стрък

РАНДЕМАН 7/4,5 3 6/5 5/3,5 7 7/5,5 3/5 4/4/5,5 4 10 5

Благоевград 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Б�ргас 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

В. Търново 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Видин 300/0 0 250/0 0 0 0 500/0 0 0 0 0

Враца 500/0 0 500/0 0 0 0 800/0 0 0 0 100

Добрич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Габрово 0 0 20/0 0 0 0 0 0 0 0 0

Кърджали 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Кюстендил 0 0 0 30/0 20 0 100/20 0/0/20 0 0 20

Ловеч 100/0 0 500/0 0 0 0 300/0 0 0 0 0

Монтана 300/0 0 250/0 0 0 0 300/0 0 0 0 0

Пазарджик 100/50 50 100/50 100/0 100 100/100 100/100 0/0/100 100 100 100

Перник 0/20 50 50/0 0 0 0 100/40 0/0/50 0 0 20

Плевен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Пловдив 200/50 100 200/50 0 500 200/200 300/100 0/0/300 0 100 0

Разград 300/0 100 200/0 300/300 400 300/0 600/0 300/300/300 100 0 100

Р�се 300/0 100 200/0 300/300 400 300/0 600/0 300/300/300 100 0 100

Силистра 300/0 100 200/0 300/300 400 300/0 600/0 300/300/300 100 0 100

Сливен 230/25 100 350/50 50/0 265 200/150 600/0 0/0/20 20 50 150

Смолян 0 0 60/0 0 0 0 0 0 0 0 0

София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ст. Загора 250/50 100 390/100 300/0 500 500/350 150/100 0/0/200 150 100 150

Търгови�е 250/0 0 250/0 0 250 0 0 0 0 0 0

Хасково 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ш�мен 250/0 100 250/0 300/0 250 300/0 600/0 0/0/300 100 0 100

Ямбол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2286
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,  
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-11 
от 28 февруари 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във 
връзка със заявление вх. № 09�18015�03.02.2020 г. 
на СГКК – Пазарджик, и �риложените към него 
док�менти и материали, о�ределени �о чл. 58 и 
75 от Наредба № РД�02�20�5 от 2016 г. на МРРБ 
за съдържанието, създаването и �оддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
и за отстраняване на явна фактическа грешка 
одобрявам изменението в кадастралната карта и 
кадастралните регистри на:

I. С. А�рилци, EKATTE 00571, об�ина Па�
зарджик, одобрени със За�овед № РД�18�123 
от 30.06.2017 г. на из�ълнителния директор на 
Агенцията �о геодезия, картография и кадастър, 
състоя�о се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната 
карта и кадастралните регистри:

�оземлен имот с идентификатор 00571.504.13: 
�ло�: 1614 кв. м, нива, собственост на Об�ина 
Пазарджик;

�оземлен имот с идентификатор 00571.504.14: 
�ло�: 272 кв. м, нива, собственост на Об�ина 
Пазарджик;

сграда с идентификатор 00571.507.26.1: �ло�: 
39 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 00571.507.26.2: �ло�: 
18 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 00571.507.26.3: �ло�: 
31 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост.

2. Промяна в границите на съ�еств�ва�и 
обекти в кадастралната карта и кадастралните 
регистри:

�оземлен имот с идентификатор 00571.502.1: за 
др�г вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ, 
�ло� �реди �ромяната: 7266 кв. м, �ло� след 
�ромяната: 7407 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 00571.502.2: за 
др�г вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ, 
�ло� �реди �ромяната: 3302 кв. м, �ло� след 
�ромяната: 3299 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 00571.502.3: 
за др�г вид застрояване, данни �реди �ромяната: 
собственост на ДПФ – МЗГ, �ло�: 141 кв. м данни 
след �ромяната: собственост на Иван Кръстев 
Петкин, Николина Иванова Георгиева и Николай 
Ненов, �ло�: 144 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 00571.502.5: за 
др�г вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ, 
�ло� �реди �ромяната: 263 кв. м, �ло� след 
�ромяната: 122 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 00571.504.3: 
нива, собственост на Об�ина Пазарджик, �ло� 
�реди �ромяната: 1645 кв. м, �ло� след �ромя�
ната: 1608 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 00571.504.4: 
нива, собственост на Об�ина Пазарджик, �ло� 
�реди �ромяната: 2661 кв. м, �ло� след �ромя�
ната: 2544 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 00571.504.5: 
нива, собственост на Гроздан Михайлов Гроз�

данов, �ло� �реди �ромяната: 2528 кв. м, �ло� 
след �ромяната: 2528 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта и 
кадастралните регистри:

�оземлен имот с идентификатор 00571.504.2: 
�ло�: 1732 кв. м, нива, собственост на Об�ина 
Пазарджик.

4. Промяна в данните за собственост и соб�
ственици:

�оземлен имот с идентификатор 00571.78.15: 
за др�г вид застрояване, данни �реди �ромяната: 
собственост на ДПФ – МЗГ, данни след �ромя�
ната: собственост на Екатерина Иванова По�ова 
и Дина Иванова Дончева.

II. С. Черногорово, EKATTE 81089, об�ина 
Пазарджик, одобрени със За�овед № РД�18�165 
от 4.08.2017 г. на из�ълнителния директор на 
Агенцията �о геодезия, картография и кадастър, 
състоя�о се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната 
карта и кадастралните регистри:

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2221: 
�ло�: 1976 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2222: 
�ло�: 1098 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Найден За�ринов Вълев;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2223: 
�ло�: 67 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2224: 
�ло�: 3605 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на С�ас За�ринов Вълев и Кръстю 
За�ринов Вълев;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2225: 
�ло�: 1228 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Николай За�ринов Вълев;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2226: 
�ло�: 202 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2227: 
�ло�: 877 кв. м, за др�г вид застрояване, земи 
�о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2228: 
�ло�: 871 кв. м, за др�г вид застрояване, собстве�
ност на Темелко Иванов Ласев;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2229: 
�ло�: 1001 кв. м, за др�г вид застрояване, земи 
�о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2230: 
�ло�: 103 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2231: 
�ло�: 3430 кв. м, нива, собственост на Николай 
Кръстев Гатев;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2232: 
�ло�: 70 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Николай Кръстев Гатев и Васил 
Димитров Т�нов;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2233: 
�ло�: 58 кв. м, за др�г вид застрояване, собстве�
ност на Васил Димитров Т�нов;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2234: 
�ло�: 21 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Стойко За�ринов Т�нов и Николай 
Кръстев Гатев;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2235: 
�ло�: 124 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Стойко За�ринов Т�нов;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2236: 
�ло�: 75 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;
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�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2237: 
�ло�: 217 кв. м, др�г вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2238: 
�ло�: 1142 кв. м, др�г вид земеделска земя, 
собственост на Николина Веселинова Златкова;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2239: 
�ло�: 1699 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2240: 
�ло�: 1301 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2241: 
�ло�: 1271 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2242: 
�ло�: 1073 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2243: 
�ло�: 3328 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2244: 
�ло�: 1107 кв. м, за др�г вид застрояване, собстве�
ност на Нона Борисова Бозева, Иван Димитров 
Бозев и Кралин Димитров Бозев;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2245: 
�ло�: 1108 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2246: 
�ло�: 188 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2247: 
�ло�: 1526 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2248: 
�ло�: 223 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2249: 
�ло�: 3734 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Валя Стойчева Малинова, Славка 
Илиева Чомакова, Стефан Иванов Малинов, Илия 
Стефанов Малинов, Славка Тонкова Маслиева и 
Георги Николов Динков;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2250: 
�ло�: 2497 кв. м, нива, собственост на Стефан 
Иванов Малинов;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2251: 
�ло�: 3888 кв. м, нива, собственост на Валя 
Стойчева Малинова, Славка Илиева Чомако�
ва, Стефан Иванов Малинов, Илия Стефанов 
Малинов, Славка Тонкова Маслиева и Георги 
Николов Динков;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2252: 
�ло�: 74 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2253: 
�ло�: 636 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2254: 
�ло�: 472 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2255: 
�ло�: 543 кв. м, за др�г вид застрояване, собстве�
ност на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2256: 
�ло�: 823 кв. м, за др�г вид застрояване, собстве�
ност на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2257: 
�ло�: 170 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2258: 
�ло�: 420 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2259: 
�ло�: 776 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2260: 
�ло�: 3137 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2261: 
�ло�: 1552 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2262: 
�ло�: 44 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2263: 
�ло�: 875 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2264: 
�ло�: 1351 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Светослав Велчев Цветанов;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2265: 
�ло�: 635 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2266: 
�ло�: 1856 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Кръстьо Атанасов Вринчев;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2267: 
�ло�: 1523 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2268: 
�ло�: 2781 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2269: 
�ло�: 1986 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Васил Димитров Чомаков;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2270: 
�ло�: 713 кв. м, за др�г вид застрояване, собстве�
ност на Красимир Николов Чомаков;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2271: 
�ло�: 1441 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2272: 
�ло�: 1736 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Димитър Темелков Чомаков;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2273: 
�ло�: 1054 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2274: 
�ло�: 1369 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2275: 
�ло�: 567 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2276: 
�ло�: 1134 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Асен Илиев Т�нов и Валентин То�
доров Т�нов;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2277: 
�ло�: 311 кв. м, нива, собственост на Пейчо Ди�
митров Белев, Велислава Пейчева Белева, Асен 
Илиев Т�нов и Валентин Тодоров Т�нов;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2278: 
�ло�: 3688 кв. м, нива, собственост на Пейчо 
Димитров Белев и Велислава Пейчева Белева;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2279: 
�ло�: 1723 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Па�н Найденов Пелнезов;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2280: 
�ло�: 562 кв. м, за др�г вид застрояване, собстве�
ност на Стоичко Найденов Пелнезов;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2281: 
�ло�: 1067 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2282: 
�ло�: 2474 кв. м, нива, собственост на „Свети 
Ерм“ – ЕООД, Па�н Найденов Пелнезов и Лазар 
Найденов Пелнезов;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2283: 
�ло�: 123 кв. м, за др�г вид застрояване, собстве�
ност на „Свети Ерм“ – ЕООД, Па�н Найденов 
Пелнезов, Лазар Найденов Пелнезов и За�рин 
Георгиев За�ринов;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2284: 
�ло�: 1085 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на За�рин Георгиев За�ринов;
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�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2285: 
�ло�: 22 кв. м, за др�г вид застрояване, собстве�
ност на „Свети Ерм“ – ЕООД, Па�н Найденов 
Пелнезов, Лазар Найденов Пелнезов и Йордан 
Костадинов Йорданов;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2286: 
�ло�: 1602 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Йордан Костадинов Йорданов;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2287: 
�ло�: 24 кв. м, за др�г вид застрояване, собстве�
ност на Костадин Хараланов Доксанов и „Златна 
Панега цимент“ – АД;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2288: 
�ло�: 181 кв. м, за др�г вид застрояване, собстве�
ност на За�рин Хараланов Доксанов и „Златна 
Панега цимент“ – АД;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.2289: 
�ло�: 95 992 кв. м, неиз�олзвана нива (�гар, орни�
ца), собственост на „Златна Панега цимент“ – АД;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.490: 
�ло�: 4386 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Петър Ангелов Толев;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.491: 
�ло�: 4328 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.492: 
�ло�: 2105 кв. м, за др�г вид застрояване, земи 
�о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.493: 
�ло�: 2767 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.494: 
�ло�: 2109 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.495: 
�ло�: 3412 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Стойчо Стоилов Асиев;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.496: 
�ло�: 291 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.497: 
�ло�: 41 кв. м, др�г вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.498: 
�ло�: 87 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.499: 
�ло�: 1505 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Харалан Йорданов Т�йков;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.500: 
�ло�: 848 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.501: 
�ло�: 665 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Лазар Йорданов Т�йков;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.502: 
�ло�: 348 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Лазар Йорданов Т�йков;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.503: 
�ло�: 240 кв. м, нива, собственост на Лазар 
Иванов Т�йков;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.504: 
�ло�: 2840 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.505: 
�ло�: 1201 кв. м, за селскосто�ански, горски, ве�
домствен �ът, собственост на Об�ина Пазарджик;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.506: 
�ло�: 223 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Угра Любен. Хризтоскова, Стоилка 
Люб. Цицелкова, Лазар Люб. Дивеков и Стоян 
Люб. Дивеков;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.507: 
�ло�: 3386 кв. м, нива, собственост на Атанас 
Стойчев Газе�ов, Петко Павлов К�манов и Йор�
данка Петкова С�рлекова;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.508: 
�ло�: 1463 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Петър Димитров Пам�ов;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.509: 
�ло�: 257 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Любен Миланов Дивеков;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.510: 
�ло�: 6017 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.511: 
�ло�: 1092 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.512: 
�ло�: 1746 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.513: 
�ло�: 1684 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Игнат Димитров Манев;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.514: 
�ло�: 2489 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.515: 
�ло�: 303 кв. м, за селскосто�ански, горски, ве�
домствен �ът, собственост на Об�ина Пазарджик;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.516: 
�ло�: 670 кв. м, нива, собственост на Мария 
Харалам�иева Джевизова;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.517: 
�ло�: 27 кв. м, за селскосто�ански, горски, ве�
домствен �ът, няма данни за собственост;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.518: 
�ло�: 56 кв. м, др�г вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.519: 
�ло�: 5830 кв. м, нива, собственост на Величка 
Кр�мова Димитрова, Веселина Кр�мова Милева, 
Сашка Атанасова Асиева, Евгени Хараланов Асиев;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.520: 
�ло�: 256 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.521: 
�ло�: 450 кв. м, за др�г вид застрояване, собстве�
ност на Величка Кр�мова Димитрова, Веселина 
Кр�мова Милева, Сашка Атанасова Асиева, Ев�
гени Хараланов Асиев и Илия Стоянов Антов;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.522: 
�ло�: 1658 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Илия Стоянов Анов;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.523: 
�ло�: 1142 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Иван Николов Анов;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.524: 
�ло�: 926 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.525: 
�ло�: 679 кв. м, за селскосто�ански, горски, ве�
домствен �ът, собственост на Об�ина Пазарджик;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.526: 
�ло�: 388 кв. м, за др�г вид застрояване, земи 
�о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.527: 
�ло�: 855 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.30.501: 
�ло�: 1910 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Ангел Василев Гатев;

�оземлен имот с идентификатор 81089.30.502: 
�ло�: 2096 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.30.503: 
�ло�: 2535 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ 
и Стоилка Върбинова Пейчева;
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�оземлен имот с идентификатор 81089.30.505: 
�ло�: 1260 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Пейчо Георгиев Телбизов;

�оземлен имот с идентификатор 81089.30.506: 
�ло�: 4458 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ 
и Йовчо Василев Кишев;

�оземлен имот с идентификатор 81089.30.507: 
�ло�: 1269 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.30.508: 
�ло�: 1190 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.30.509: 
�ло�: 664 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.35.293: 
�ло�: 3100 кв. м, др�г вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.966: 
�ло�: 434 кв. м, за селскосто�ански, горски, ве�
домствен �ът, собственост на Об�ина Пазарджик;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.967: 
�ло�: 1960 кв. м, ниско застрояване (до 10 м), 
собственост на Петко Дим. Маджаров;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.968: 
�ло�: 605 кв. м, за селскосто�ански, горски, ве�
домствен �ът, няма данни за собственост;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.969: 
�ло�: 429 кв. м, за др�г вид застрояване, собстве�
ност на Силвия Игнатова Сам�нева и Димитър 
Василев Бозев;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.970: 
�ло�: 689 кв. м, за др�г вид застрояване, собстве�
ност на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.971: 
�ло�: 99 кв. м, за др�г вид застрояване, няма 
данни за собственост;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.972: 
�ло�: 306 кв. м, за др�г вид застрояване, собстве�
ност на Георги Грозданов Порязов;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.973: 
�ло�: 948 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.974: 
�ло�: 129 кв. м, за др�г вид застрояване, собстве�
ност на Никола Костадинов Табаков;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.975: 
�ло�: 81 кв. м, за др�г вид застрояване, собстве�
ност на К�зман Петров Мишев;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.976: 
�ло�: 14 кв. м, за др�г вид застрояване, няма 
данни за собственост;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.977: 
�ло�: 1014 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.978: 
�ло�: 1182 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.979: 
�ло�: 319 кв. м, за селскосто�ански, горски, ве�
домствен �ът, собственост на Об�ина Пазарджик;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.980: 
�ло�: 1022 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Цанко Георгиев Рангелов;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.981: 
�ло�: 284 кв. м, нива, собственост на Димитър 
Иванов Керемидчиев;

сграда с идентификатор 81089.10.563.1: �ло�: 
69 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Йордан Стойчев Чомаков;

сграда с идентификатор 81089.10.563.2: �ло�: 
29 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Йордан Стойчев Чомаков;

сграда с идентификатор 81089.10.563.3: �ло�: 
25 кв. м, хангар, де�о, гараж, собственост на 
Йордан Стойчев Чомаков;

сграда с идентификатор 81089.10.563.4: �ло�: 
32 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Йордан Стойчев Чомаков;

сграда с идентификатор 81089.10.563.5: �ло�: 
24 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Йордан Стойчев Чомаков;

сграда с идентификатор 81089.10.563.6: �ло�: 
78 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Йордан Стойчев Чомаков;

сграда с идентификатор 81089.10.564.1: �ло�: 
69 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Петър Атанасов Толев;

сграда с идентификатор 81089.10.665.1: �ло�: 
66 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.665.2: �ло�: 
20 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.665.3: �ло�: 
33 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.665.4: �ло�: 
20 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.1012.1: �ло�: 
66 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Рангел Кирилов Деянов;

сграда с идентификатор 81089.10.1012.2: �ло�: 
86 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Рангел Кирилов Деянов;

сграда с идентификатор 81089.10.1012.3: �ло�: 
56 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Рангел Кирилов Деянов;

сграда с идентификатор 81089.10.1012.4: �ло�: 
37 кв. м, хангар, де�о, гараж, собственост на 
Рангел Кирилов Деянов;

сграда с идентификатор 81089.10.1012.5: �ло�: 
5 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Рангел Кирилов Деянов;

сграда с идентификатор 81089.10.1012.6: �ло�: 
58 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Рангел Кирилов Деянов;

сграда с идентификатор 81089.10.1014.1: �ло�: 
92 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Гроздан Иванов Генов, Неделчо 
Иванов Генов и Панайот Иванов Генов;

сграда с идентификатор 81089.10.1014.2: �ло�: 
35 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Гроздан Иванов Генов, Неделчо 
Иванов Генов и Панайот Иванов Генов;

сграда с идентификатор 81089.10.1014.3: �ло�: 
45 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Гроздан Иванов Генов, Неделчо Иванов Генов и 
Панайот Иванов Генов;

сграда с идентификатор 81089.10.1014.4: �ло�: 
27 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Гроздан Иванов Генов, Неделчо Иванов Генов и 
Панайот Иванов Генов;

сграда с идентификатор 81089.10.1014.5: �ло�: 
62 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;
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сграда с идентификатор 81089.10.1032.1: �ло�: 
66 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Величка Василева Пам�ова;

сграда с идентификатор 81089.10.1032.2: �ло�: 
16 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Величка Василева Пам�ова;

сграда с идентификатор 81089.10.1034.1: �ло�: 
68 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2222.1: �ло�: 
63 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Найден За�ринов Вълев;

сграда с идентификатор 81089.10.2222.2: �ло�: 
16 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Найден За�ринов Вълев;

сграда с идентификатор 81089.10.2222.3: �ло�: 
13 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Найден За�ринов Вълев;

сграда с идентификатор 81089.10.2224.1: �ло�: 
75 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на С�ас За�ринов Вълев и Кръстю 
За�ринов Вълев;

сграда с идентификатор 81089.10.2224.2: �ло�: 
37 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на С�ас За�ринов Вълев и Кръстю 
За�ринов Вълев;

сграда с идентификатор 81089.10.2224.3: �ло�: 
51 кв. м, хангар, де�о, гараж, собственост на С�ас 
За�ринов Вълев и Кръстю За�ринов Вълев;

сграда с идентификатор 81089.10.2224.4: �ло�: 
26 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
С�ас За�ринов Вълев и Кръстю За�ринов Вълев;

сграда с идентификатор 81089.10.2225.1: �ло�: 
39 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Николай За�ринов Вълев;

сграда с идентификатор 81089.10.2225.2: �ло�: 
4 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, собстве�
ност на Николай За�ринов Вълев;

сграда с идентификатор 81089.10.2225.3: �ло�: 
48 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Николай За�ринов Вълев;

сграда с идентификатор 81089.10.2225.4: �ло�: 
10 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Николай За�ринов Вълев;

сграда с идентификатор 81089.10.2225.5: �ло�: 
36 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Николай За�ринов Вълев;

сграда с идентификатор 81089.10.2227.1: �ло�: 
50 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2227.2: �ло�: 
37 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2227.3: �ло�: 
32 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2228.1: �ло�: 
62 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Темелко Иванов Ласев;

сграда с идентификатор 81089.10.2228.2: �ло�: 
39 кв. м, др�г вид сграда за обитаване, собственост 
на Темелко Иванов Ласев;

сграда с идентификатор 81089.10.2228.3: �ло�: 
23 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Темелко Иванов Ласев;

сграда с идентификатор 81089.10.2228.4: �ло�: 
16 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Темелко Иванов Ласев;

сграда с идентификатор 81089.10.2229.1: �ло�: 
91 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2229.2: �ло�: 
55 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2229.3: �ло�: 
57 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2229.4: �ло�: 
102 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни 
за собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2238.1: �ло�: 
44 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Николина Веселинова Златкова;

сграда с идентификатор 81089.10.2239.1: �ло�: 
55 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2239.2: �ло�: 
35 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2243.1: �ло�: 
93 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2243.2: �ло�: 
81 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2243.3: �ло�: 
78 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2244.1: �ло�: 
58 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Нона Борисова Бозева, Иван Дими�
тров Бозев и Кралин Димитров Бозев;

сграда с идентификатор 81089.10.2244.2: �ло�: 
31 кв. м, др�г вид сграда за обитаване, собстве�
ност на Нона Борисова Бозева, Иван Димитров 
Бозев и Кралин Димитров Бозев;

сграда с идентификатор 81089.10.2244.3: �ло�: 
50 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Нона Борисова Бозева, Иван Димитров Бозев и 
Кралин Димитров Бозев;

сграда с идентификатор 81089.10.2244.4: �ло�: 
19 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Нона Борисова Бозева, Иван Димитров Бозев и 
Кралин Димитров Бозев;

сграда с идентификатор 81089.10.2247.1: �ло�: 
80 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2247.2: �ло�: 
53 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2249.1: �ло�: 
50 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Илия Стефанов Малинов, Славка 
Илиева Чомакова, Валя Стойчева Малинова и 
Славка Тонкова Маслиева;

сграда с идентификатор 81089.10.2249.2: �ло�: 
30 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Илия Стефанов Малинов, Славка 
Илиева Чомакова, Валя Стойчева Малинова и 
Славка Тонкова Маслиева;

сграда с идентификатор 81089.10.2249.3: �ло�: 
64 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Иванка Стоилова Малинова, Стоянка Стойчева 
Вълкова и Валя Стойчева Малинова;

сграда с идентификатор 81089.10.2249.4: �ло�: 
53 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Гроздена Илиева Качакова;
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сграда с идентификатор 81089.10.2249.5: �ло�: 
26 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2249.6: �ло�: 
20 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2253.1: �ло�: 
52 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2253.2: �ло�: 
21 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2253.3: �ло�: 
19 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2256.1: �ло�: 
48 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2256.2: �ло�: 
43 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2256.3: �ло�: 
34 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2256.4: �ло�: 
13 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2259.1: �ло�: 
79 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2259.2: �ло�: 
32 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2264.1: �ло�: 
56 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Светослав Велчев Цветанов;

сграда с идентификатор 81089.10.2264.2: �ло�: 
25 кв. м, др�г вид сграда за обитаване, собственост 
на Светослав Велчев Цветанов;

сграда с идентификатор 81089.10.2264.3: �ло�: 
39 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Светослав Велчев Цветанов;

сграда с идентификатор 81089.10.2264.4: �ло�: 
20 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Светослав Велчев Цветанов;

сграда с идентификатор 81089.10.2264.5: �ло�: 
16 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Светослав Велчев Цветанов;

сграда с идентификатор 81089.10.2265.1: �ло�: 
12 кв. м, сграда за енерго�роизводство, собстве�
ност на „НЕК“ – ЕАД, София;

сграда с идентификатор 81089.10.2266.1: �ло�: 
73 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Кръстьо Атанасов Вринчев;

сграда с идентификатор 81089.10.2266.2: �ло�: 
36 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Кръстьо Атанасов Вринчев;

сграда с идентификатор 81089.10.2266.3: �ло�: 
79 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Кръстьо Атанасов Вринчев;

сграда с идентификатор 81089.10.2267.1: �ло�: 
64 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2267.2: �ло�: 
48 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2267.3: �ло�: 
26 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2267.4: �ло�: 
36 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2269.1: �ло�: 
75 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Васил Димитров Чомаков;

сграда с идентификатор 81089.10.2269.2: �ло�: 
43 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Васил Димитров Чомаков;

сграда с идентификатор 81089.10.2269.3: �ло�: 
86 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Васил Димитров Чомаков;

сграда с идентификатор 81089.10.2269.4: �ло�: 
44 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Васил Димитров Чомаков;

сграда с идентификатор 81089.10.2269.5: �ло�: 
29 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Васил Димитров Чомаков;

сграда с идентификатор 81089.10.2270.1: �ло�: 
67 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Красимир Николов Чомаков;

сграда с идентификатор 81089.10.2270.2: �ло�: 
23 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Красимир Николов Чомаков;

сграда с идентификатор 81089.10.2270.3: �ло�: 
14 кв. м, хангар, де�о, гараж, собственост на 
Красимир Николов Чомаков;

сграда с идентификатор 81089.10.2270.4: �ло�: 
14 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Красимир Николов Чомаков;

сграда с идентификатор 81089.10.2270.5: �ло�: 
5 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Красимир Николов Чомаков;

сграда с идентификатор 81089.10.2271.1: �ло�: 
82 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2271.2: �ло�: 
80 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2271.3: �ло�: 
16 кв. м, хангар, де�о, гараж, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2271.4: �ло�: 
72 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2271.5: �ло�: 
23 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2271.6: �ло�: 
15 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2271.7: �ло�: 
14 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2272.1: �ло�: 
67 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Димитър Темелков Чомаков;

сграда с идентификатор 81089.10.2272.2: �ло�: 
31 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Димитър Темелков Чомаков;

сграда с идентификатор 81089.10.2272.3: �ло�: 
22 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Димитър Темелков Чомаков;

сграда с идентификатор 81089.10.2272.4: �ло�: 
12 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Димитър Темелков Чомаков;

сграда с идентификатор 81089.10.2272.5: �ло�: 
30 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Димитър Темелков Чомаков;
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сграда с идентификатор 81089.10.2272.6: �ло�: 
13 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Димитър Темелков Чомаков;

сграда с идентификатор 81089.10.2272.7: �ло�: 
37 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Димитър Темелков Чомаков;

сграда с идентификатор 81089.10.2272.8: �ло�: 
15 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Димитър Темелков Чомаков;

сграда с идентификатор 81089.10.2274.1: �ло�: 
118 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2274.2: �ло�: 
20 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2274.3: �ло�: 
45 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2274.4: �ло�: 
6 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2274.5: �ло�: 
74 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2274.6: �ло�: 
40 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2276.1: �ло�: 
58 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Асен Илиев Т�нов и Валентин То�
доров Т�нов;

сграда с идентификатор 81089.10.2276.2: �ло�: 
35 кв. м, др�г вид сграда за обитаване, собственост 
на Асен Илиев Т�нов и Валентин Тодоров Т�нов;

сграда с идентификатор 81089.10.2276.3: �ло�: 
38 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Асен Илиев Т�нов и Валентин То�
доров Т�нов;

сграда с идентификатор 81089.10.2276.4: �ло�: 
39 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Асен Илиев Т�нов и Валентин Тодоров Т�нов;

сграда с идентификатор 81089.10.2279.1: �ло�: 
59 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Па�н Найденов Пелнезов;

сграда с идентификатор 81089.10.2279.2: �ло�: 
37 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Па�н Найденов Пелнезов;

сграда с идентификатор 81089.10.2279.3: �ло�: 
29 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Па�н Найденов Пелнезов;

сграда с идентификатор 81089.10.2279.4: �ло�: 
36 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Па�н Найденов Пелнезов;

сграда с идентификатор 81089.10.2279.5: �ло�: 
49 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Па�н Найденов Пелнезов;

сграда с идентификатор 81089.10.2281.1: �ло�: 
25 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2281.2: �ло�: 
77 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2281.3: �ло�: 
32 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2281.4: �ло�: 
11 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2281.5: �ло�: 
51 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2282.1: �ло�: 
11 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.10.2284.1: �ло�: 
92 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на За�рин Георгиев За�ринов;

сграда с идентификатор 81089.10.2284.2: �ло�: 
69 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
За�рин Георгиев За�ринов;

сграда с идентификатор 81089.10.2286.1: �ло�: 
60 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Йордан Костадинов Йорданов;

сграда с идентификатор 81089.10.2286.2: �ло�: 
20 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Йордан Костадинов Йорданов;

сграда с идентификатор 81089.10.2286.3: �ло�: 
24 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Йордан Костадинов Йорданов;

сграда с идентификатор 81089.10.2286.4: �ло�: 
35 кв. м, хангар, де�о, гараж, собственост на 
Йордан Костадинов Йорданов;

сграда с идентификатор 81089.10.2286.5: �ло�: 
44 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Йордан Костадинов Йорданов;

сграда с идентификатор 81089.10.2286.6: �ло�: 
17 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Йордан Костадинов Йорданов;

сграда с идентификатор 81089.18.200.2: �ло�: 
26 кв. м, хангар, де�о, гараж, собственост на 
Александър Хараланов М�зев;

сграда с идентификатор 81089.18.200.3: �ло�: 
20 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Александър Хараланов М�зев;

сграда с идентификатор 81089.18.200.4: �ло�: 
21 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Александър Хараланов М�зев;

сграда с идентификатор 81089.18.200.5: �ло�: 
27 кв. м, др�г вид сграда за обитаване, собстве�
ност на Александър Хараланов М�зев;

сграда с идентификатор 81089.18.200.6: �ло�: 
13 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Александър Хараланов М�зев;

сграда с идентификатор 81089.18.200.7: �ло�: 
19 кв. м, др�г вид сграда за обитаване, собстве�
ност на Александър Хараланов М�зев;

сграда с идентификатор 81089.18.200.8: �ло�: 
12 кв. м, складова база, склад, собственост на 
Александър Хараланов М�зев;

сграда с идентификатор 81089.18.226.1: �ло�: 
67 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Костадин Николов Анов;

сграда с идентификатор 81089.18.226.2: �ло�: 
32 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Костадин Николов Анов;

сграда с идентификатор 81089.18.226.3: �ло�: 
36 кв. м, хангар, де�о, гараж, собственост на 
Костадин Николов Анов;

сграда с идентификатор 81089.18.226.4: �ло�: 
36 кв. м, хангар, де�о, гараж, собственост на 
Костадин Николов Анов;

сграда с идентификатор 81089.18.226.5: �ло�: 
55 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Костадин Николов Анов;

сграда с идентификатор 81089.18.226.6: �ло�: 
30 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Костадин Николов Анов;
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сграда с идентификатор 81089.18.226.7: �ло�: 
21 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Костадин Николов Анов;

сграда с идентификатор 81089.18.247.1: �ло�: 
91 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Стоян Георгиев Толев;

сграда с идентификатор 81089.18.247.2: �ло�: 
67 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Стоян Георгиев Толев;

сграда с идентификатор 81089.18.247.3: �ло�: 
44 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Стоян Георгиев Толев;

сграда с идентификатор 81089.18.247.4: �ло�: 
44 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Стоян Георгиев Толев;

сграда с идентификатор 81089.18.251.1: �ло�: 
25 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.18.260.1: �ло�: 
80 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.18.260.2: �ло�: 
73 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.18.260.3: �ло�: 
53 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.18.266.1: �ло�: 
89 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Ангел Пейчев Кисов;

сграда с идентификатор 81089.18.266.2: �ло�: 
36 кв. м, др�г вид сграда за обитаване, собстве�
ност на Ангел Пейчев Кисов;

сграда с идентификатор 81089.18.266.3: �ло�: 
19 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Ангел Пейчев Кисов;

сграда с идентификатор 81089.18.266.4: �ло�: 
23 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Ангел Пейчев Кисов;

сграда с идентификатор 81089.18.266.5: �ло�: 
17 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Ангел Пейчев Кисов;

сграда с идентификатор 81089.18.271.1: �ло�: 
99 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Димитър Георгиев Димитров, Петко 
Георгиев Димитров и Велика Петкова Малинова;

сграда с идентификатор 81089.18.271.2: �ло�: 
80 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Димитър Георгиев Димитров, Петко 
Георгиев Димитров и Велика Петкова Малинова;

сграда с идентификатор 81089.18.271.3: �ло�: 
125 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Димитър Георгиев Димитров, Петко 
Георгиев Димитров и Велика Петкова Малинова;

сграда с идентификатор 81089.18.271.4: �ло�: 
24 кв. м, хангар, де�о, гараж, собственост на 
Димитър Георгиев Димитров, Петко Георгиев 
Димитров и Велика Петкова Малинова;

сграда с идентификатор 81089.18.271.5: �ло�: 
67 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Димитър Георгиев Димитров, Петко Георгиев 
Димитров и Велика Петкова Малинова;

сграда с идентификатор 81089.18.271.6: �ло�: 
35 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Димитър Георгиев Димитров, Петко Георгиев 
Димитров и Велика Петкова Малинова;

сграда с идентификатор 81089.18.271.7: �ло�: 
17 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 

Димитър Георгиев Димитров, Петко Георгиев 
Димитров и Велика Петкова Малинова;

сграда с идентификатор 81089.18.275.1: �ло�: 
85 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Ваклин Цветков Петков и Ангел 
Ваклинов Цветков;

сграда с идентификатор 81089.18.275.2: �ло�: 
28 кв. м, др�г вид сграда за обитаване, собственост 
на Ваклин Цветков Петков и Ангел Ваклинов 
Цветков;

сграда с идентификатор 81089.18.275.3: �ло�: 
23 кв. м, хангар, де�о, гараж, собственост на Ва�
клин Цветков Петков и Ангел Ваклинов Цветков;

сграда с идентификатор 81089.18.275.4: �ло�: 
26 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост 
на Ваклин Цветков Петков и Ангел Ваклинов 
Цветков;

сграда с идентификатор 81089.18.275.5: �ло�: 
41 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост 
на Ваклин Цветков Петков и Ангел Ваклинов 
Цветков;

сграда с идентификатор 81089.18.275.6: �ло�: 
27 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост 
на Ваклин Цветков Петков и Ангел Ваклинов 
Цветков;

сграда с идентификатор 81089.18.276.1: �ло�: 
91 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Георги Василев Толев;

сграда с идентификатор 81089.18.276.2: �ло�: 
31 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Георги Василев Толев;

сграда с идентификатор 81089.18.276.3: �ло�: 
102 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост 
на Георги Василев Толев;

сграда с идентификатор 81089.18.276.4: �ло�: 
43 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Георги Василев Толев;

сграда с идентификатор 81089.18.278.1: �ло�: 
58 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Стоян Кръстев Мирчев;

сграда с идентификатор 81089.18.278.2: �ло�: 
36 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Стоян Кръстев Мирчев;

сграда с идентификатор 81089.18.278.3: �ло�: 
21 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Стоян Кръстев Мирчев;

сграда с идентификатор 81089.18.285.1: �ло�: 
71 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Стоилка Трендафилова Т�йкова;

сграда с идентификатор 81089.18.285.2: �ло�: 
55 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Стоилка Трендафилова Т�йкова;

сграда с идентификатор 81089.18.285.3: �ло�: 
28 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Стоилка Трендафилова Т�йкова;

сграда с идентификатор 81089.18.285.4: �ло�: 
57 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Стоилка Трендафилова Т�йкова;

сграда с идентификатор 81089.18.285.5: �ло�: 
37 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Стоилка Трендафилова Т�йкова;

сграда с идентификатор 81089.18.285.6: �ло�: 
12 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Стоилка Трендафилова Т�йкова;

сграда с идентификатор 81089.18.317.1: �ло�: 
61 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;
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сграда с идентификатор 81089.18.317.2: �ло�: 
23 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.18.317.3: �ло�: 
15 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.18.317.4: �ло�: 
11 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.18.317.5: �ло�: 
4 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.18.318.1: �ло�: 
91 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Никола Темелков Манев;

сграда с идентификатор 81089.18.318.2: �ло�: 
85 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Никола Темелков Манев;

сграда с идентификатор 81089.18.318.3: �ло�: 
31 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Никола Темелков Манев;

сграда с идентификатор 81089.18.318.4: �ло�: 
28 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Никола Темелков Манев;

сграда с идентификатор 81089.18.318.5: �ло�: 
30 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Никола Темелков Манев;

сграда с идентификатор 81089.18.318.6: �ло�: 
25 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Никола Темелков Манев;

сграда с идентификатор 81089.18.329.2: �ло�: 
28 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост 
на Стойчо Атанасов Газе�ов и Йордан Атанасов 
Газе�ов;

сграда с идентификатор 81089.18.371.4: �ло�: 
79 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Харалан Кр�мов Асиев, Величка 
Кр�мова Димитрова, Веселина Кр�мова Милева 
и Кр�м Георгиев Асиев;

сграда с идентификатор 81089.18.371.5: �ло�: 
42 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Харалан Кр�мов Асиев, Величка 
Кр�мова Димитрова, Веселина Кр�мова Милева 
и Кр�м Георгиев Асиев;

сграда с идентификатор 81089.18.385.1: �ло�: 
58 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Темелко Петков Добрев и Кою 
Петков Добрев;

сграда с идентификатор 81089.18.385.2: �ло�: 
58 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Темелко Петков Добрев и Кою 
Петков Добрев;

сграда с идентификатор 81089.18.385.3: �ло�: 
47 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Темелко Петков Добрев и Кою Петков Добрев;

сграда с идентификатор 81089.18.385.4: �ло�: 
13 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Темелко Петков Добрев и Кою Петков Добрев;

сграда с идентификатор 81089.18.490.1: �ло�: 
74 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Петър Ангелов Толев;

сграда с идентификатор 81089.18.490.2: �ло�: 
20 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Петър Ангелов Толев;

сграда с идентификатор 81089.18.490.3: �ло�: 
25 кв. м, хангар, де�о, гараж, собственост на 
Петър Ангелов Толев;

сграда с идентификатор 81089.18.490.4: �ло�: 
51 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Петър Ангелов Толев;

сграда с идентификатор 81089.18.490.5: �ло�: 
87 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Петър Ангелов Толев;

сграда с идентификатор 81089.18.492.1: �ло�: 
90 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.18.495.1: �ло�: 
57 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Стойчо Стоилов Асиев;

сграда с идентификатор 81089.18.495.2: �ло�: 
21 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Стойчо Стоилов Асиев;

сграда с идентификатор 81089.18.495.3: �ло�: 
21 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Стойчо Стоилов Асиев;

сграда с идентификатор 81089.18.499.1: �ло�: 
50 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Харалан Йорданов Т�йков;

сграда с идентификатор 81089.18.507.1: �ло�: 
104 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Петко Павлов К�манов, Йорданка Пет�
кова С�рлекова и Христо Цвятков Карамаринов;

сграда с идентификатор 81089.18.507.2: �ло�: 
68 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Атанас Стойчев Газе�ов, Петко 
Павлов К�манов и Йорданка Петкова С�рлекова;

сграда с идентификатор 81089.18.507.3: �ло�: 
52 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Атанас Стойчев Газе�ов, Петко Павлов К�манов 
и Йорданка Петкова С�рлекова;

сграда с идентификатор 81089.18.507.4: �ло�: 
45 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Атанас Стойчев Газе�ов, Петко Павлов К�манов 
и Йорданка Петкова С�рлекова;

сграда с идентификатор 81089.18.508.1: �ло�: 
94 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Петър Димитров Пам�ов;

сграда с идентификатор 81089.18.509.1: �ло�: 
34 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Любен Миланов Дивеков;

сграда с идентификатор 81089.18.511.1: �ло�: 
50 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.18.511.2: �ло�: 
47 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.18.511.3: �ло�: 
16 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.18.513.1: �ло�: 
94 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Игнат Димитров Манев;

сграда с идентификатор 81089.18.513.2: �ло�: 
50 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Игнат Димитров Манев;

сграда с идентификатор 81089.18.513.3: �ло�: 
33 кв. м, хангар, де�о, гараж, собственост на 
Игнат Димитров Манев;

сграда с идентификатор 81089.18.513.4: �ло�: 
52 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Игнат Димитров Манев;

сграда с идентификатор 81089.18.513.5: �ло�: 
12 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Игнат Димитров Манев;
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сграда с идентификатор 81089.18.522.1: �ло�: 
50 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Илия Стоянов Анов;

сграда с идентификатор 81089.18.522.2: �ло�: 
22 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Илия Стоянов Анов;

сграда с идентификатор 81089.18.522.3: �ло�: 
19 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Илия Стоянов Анов;

сграда с идентификатор 81089.18.523.1: �ло�: 
65 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Иван Николов Анов;

сграда с идентификатор 81089.18.523.2: �ло�: 
34 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Иван Николов Анов;

сграда с идентификатор 81089.18.523.3: �ло�: 
66 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Иван Николов Анов;

сграда с идентификатор 81089.18.523.4: �ло�: 
12 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Иван Николов Анов;

сграда с идентификатор 81089.30.501.1: �ло�: 
75 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Ангел Василев Гатев;

сграда с идентификатор 81089.30.501.2: �ло�: 
24 кв. м, хангар, де�о, гараж, собственост на 
Ангел Василев Гатев;

сграда с идентификатор 81089.30.501.3: �ло�: 
43 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Ангел Василев Гатев;

сграда с идентификатор 81089.30.501.4: �ло�: 
23 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Ангел Василев Гатев;

сграда с идентификатор 81089.30.501.5: �ло�: 
41 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Ангел Василев Гатев;

сграда с идентификатор 81089.30.502.1: �ло�: 
51 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.30.502.2: �ло�: 
51 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.30.502.3: �ло�: 
5 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.30.502.4: �ло�: 
23 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.30.502.5: �ло�: 
22 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.30.502.6: �ло�: 
20 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.30.502.7: �ло�: 
56 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.30.503.1: �ло�: 
39 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.30.505.1: �ло�: 
59 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Пейчо Георгиев Телбизов;

сграда с идентификатор 81089.30.505.2: �ло�: 
18 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Пейчо Георгиев Телбизов;

сграда с идентификатор 81089.30.505.3: �ло�: 
30 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Пейчо Георгиев Телбизов;

сграда с идентификатор 81089.30.507.1: �ло�: 
40 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.30.507.2: �ло�: 
21 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.30.508.1: �ло�: 
63 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.30.508.2: �ло�: 
39 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.35.283.1: �ло�: 
31 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.35.283.2: �ло�: 
71 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.35.283.3: �ло�: 
58 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.35.283.4: �ло�: 
19 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.35.284.1: �ло�: 
58 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.35.284.2: �ло�: 
6 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.35.293.1: �ло�: 
67 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.35.293.2: �ло�: 
35 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.35.293.3: �ло�: 
19 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.111.141.1: �ло�: 
61 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Петър Стойков Николов;

сграда с идентификатор 81089.111.141.2: �ло�: 
59 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Петър Стойков Николов;

сграда с идентификатор 81089.111.141.3: �ло�: 
19 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Петър Стойков Николов;

сграда с идентификатор 81089.111.141.4: �ло�: 
118 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост 
на Петър Стойков Николов;

сграда с идентификатор 81089.111.151.1: �ло�: 
54 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Никола Стойков Табаков;

сграда с идентификатор 81089.111.151.2: �ло�: 
50 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Никола Стойков Табаков;

сграда с идентификатор 81089.111.151.3: �ло�: 
30 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Никола Стойков Табаков;

сграда с идентификатор 81089.111.151.4: �ло�: 
44 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Никола Стойков Табаков;

сграда с идентификатор 81089.111.165.1: �ло�: 
41 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Никола Стойков Табаков;

сграда с идентификатор 81089.111.187.1: �ло�: 
95 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
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ственост на Софка А�остолова Добрева и Рангел 
Миланов Добрев;

сграда с идентификатор 81089.111.187.2: �ло�: 
19 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Софка А�остолова Добрева и Рангел Миланов 
Добрев;

сграда с идентификатор 81089.111.187.3: �ло�: 
25 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Софка А�остолова Добрева и Рангел Миланов 
Добрев;

сграда с идентификатор 81089.111.250.1: �ло�: 
76 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Трендафилка Ангелова М�некова, 
Марияна Стайкова М�некова и Стойко Стайков 
М�неков;

сграда с идентификатор 81089.111.250.2: �ло�: 
91 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Трендафилка Ангелова М�некова, 
Марияна Стайкова М�некова и Стойко Стайков 
М�неков;

сграда с идентификатор 81089.111.320.2: �ло�: 
19 кв. м, хангар, де�о, гараж, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.111.351.5: �ло�: 
57 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Георги Рангелов Божилов и Катерина Атанасова 
Божилова;

сграда с идентификатор 81089.111.351.6: �ло�: 
69 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Георги Рангелов Божилов и Катерина 
Атанасова Божилова;

сграда с идентификатор 81089.111.351.7: �ло�: 
25 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Георги Рангелов Божилов и Катерина Атанасова 
Божилова;

сграда с идентификатор 81089.111.351.8: �ло�: 
34 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Георги Рангелов Божилов и Катерина 
Атанасова Божилова;

сграда с идентификатор 81089.111.351.9: �ло�: 
16 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Георги Рангелов Божилов и Катерина Атанасова 
Божилова;

сграда с идентификатор 81089.111.351.10: �ло�: 
25 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Георги Рангелов Божилов и Катерина Атанасова 
Божилова;

сграда с идентификатор 81089.111.363.2: �ло�: 
22 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Иван Петров М�неков;

сграда с идентификатор 81089.111.363.3: �ло�: 
12 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Иван Петров М�неков;

сграда с идентификатор 81089.111.363.4: �ло�: 
16 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Иван Петров М�неков;

сграда с идентификатор 81089.111.363.5: �ло�: 
39 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Иван Петров М�неков;

сграда с идентификатор 81089.111.363.6: �ло�: 
121 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост 
на Иван Петров М�неков;

сграда с идентификатор 81089.111.363.7: �ло�: 
35 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Иван Петров М�неков;

сграда с идентификатор 81089.111.364.1: �ло�: 
14 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Георги Рангелов Божилов и Катерина 
Атанасова Божилова;

сграда с идентификатор 81089.111.377.2: �ло�: 
28 кв. м, хангар, де�о, гараж, собственост на 
Петър Асенов Генов;

сграда с идентификатор 81089.111.478.1: �ло�: 
66 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.111.478.2: �ло�: 
7 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.111.967.1: �ло�: 
58 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Петко Дим. Маджаров;

сграда с идентификатор 81089.111.967.2: �ло�: 
35 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Петко Дим. Маджаров;

сграда с идентификатор 81089.111.967.3: �ло�: 
23 кв. м, хангар, де�о, гараж, собственост на 
Петко Дим. Маджаров;

сграда с идентификатор 81089.111.967.4: �ло�: 
42 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Петко Дим. Маджаров;

сграда с идентификатор 81089.111.969.1: �ло�: 
62 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Силвия Игнатова Сам�нева и Димитър 
Василев Бозев;

сграда с идентификатор 81089.111.969.2: �ло�: 
37 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Силвия Игнатова Сам�нева и Димитър Василев 
Бозев;

сграда с идентификатор 81089.111.970.1: �ло�: 
88 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.111.970.2: �ло�: 
75 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.111.970.3: �ло�: 
28 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.111.970.4: �ло�: 
18 кв. м, селскосто�анска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 81089.111.977.1: �ло�: 
62 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.111.980.1: �ло�: 
88 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Цанко Георгиев Рангелов;

сграда с идентификатор 81089.111.980.2: �ло�: 
30 кв. м, хангар, де�о, гараж, собственост на 
Цанко Георгиев Рангелов.

2. Промяна в границите на съ�еств�ва�и 
обекти в кадастралната карта и кадастралните 
регистри:

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.486: 
нива, собственост на Кметство – с. Черногорово, 
�ло� �реди �ромяната: 10 475 кв. м, �ло� след 
�ромяната: 10 411 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.490: 
за др�г вид застрояване, собственост на Коста�
дин За�ринов Фили�ов и Темелка Костадинова 
Кю�чева, �ло�: 2469 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.551: 
за селскосто�ански, горски, ведомствен �ът, 
собственост на Об�ина Пазарджик, �ло� �реди 
�ромяната: 38 181 кв. м, �ло� след �ромяната: 
37 786 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.563: за 
др�г вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ, 
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и Йордан Стойчев Чомаков, �ло� �реди �ромяна�
та: 2571 кв. м, �ло� след �ромяната: 2505 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.564: за 
др�г вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ, 
Никола Атанасов Толев и Петър Атанасов Толев, 
�ло� �реди �ромяната: 2284 кв. м, �ло� след 
�ромяната: 2293 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.594: 
за др�г вид застрояване, собственост на Христо 
Георгиев Газе�ов, Виолета Петрова Газе�ова и 
Нина Христова Газе�ова, �ло�: 1200 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.596: 
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, �ло� �реди 
�ромяната: 1833 кв. м, �ло� след �ромяната: 
1757 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.692: 
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, �ло� �реди �ро�
мяната: 32 кв. м, �ло� след �ромяната: 17 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1006: за 
др�г вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ, 
�ло� �реди �ромяната: 870 кв. м, �ло� след 
�ромяната: 864 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1010: 
нива, собственост на Иван Николов К�манов, 
�ло�: 3660 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1012: 
за др�г вид застрояване, собственост на Рангел 
Кирилов Деянов, �ло�: 2176 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1014: 
за др�г вид застрояване, собственост на Панайот 
Иванов Генов, Гроздан Иванов Генов и Неделчо 
Иванов Генов, �ло� 3181 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1022: 
нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ, �ло� �реди 
�ромяната: 2419 кв. м, �ло� след �ромяната: 
1945 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1023: 
нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ, �ло� �реди 
�ромяната: 3888 кв. м, �ло� след �ромяната: 
3807 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1026: 
нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ, �ло� �реди 
�ромяната: 3953 кв. м, �ло� след �ромяната: 
3804 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1031: 
нива, собственост на „Свети Ерм“ – ЕООД, Па�н 
Найденов Пелнезов и Лазар Найденов Пелнезов, 
�ло�: 2392 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1032: 
нива, собственост на Величка Василева Пам�ова, 
�ло� �реди �ромяната: 1805 кв. м, �ло� след 
�ромяната: 1750 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1034: 
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, �ло� �реди 
�ромяната: 432 кв. м, �ло� след �ромяната: 
419 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1036: 
за др�г вид застрояване, собственост на Георги Ата�
насов Илиев, �ло� �реди �ромяната: 1075 кв. м, 
�ло� след �ромяната: 1047 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1037: 
за др�г вид застрояване, собственост на Гали�
на Йорданова Толева, �ло� �реди �ромяната: 
1233 кв. м, �ло� след �ромяната: 1220 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1086: 
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, �ло� �реди 

�ромяната: 519 кв. м, �ло� след �ромяната: 
508 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1087: 
нива, собственост на Кръстьо Стоянов Ласев, 
�ло� �реди �ромяната: 445 кв. м, �ло� след 
�ромяната: 412 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1089: 
нива, собственост на Стоянка Стойчева Илиева 
и Иван Стойчев Генов, �ло� �реди �ромяната: 
1789 кв. м, �ло� след �ромяната: 1710 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1093: 
нива, собственост на Пейчо Димитров Белев и 
Тодор Димитров Белев, �ло� �реди �ромяната: 
7241 кв. м, �ло� след �ромяната: 7062 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1095: 
нива, собственост на Иван Николов Димитров, 
�ло� �реди �ромяната: 2778 кв. м, �ло� след 
�ромяната: 2656 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1098: 
за селскосто�ански, горски, ведомствен �ът, 
собственост на Об�ина Пазарджик, �ло� �ре�
ди �ромяната: 930 кв. м, �ло� след �ромяната: 
897 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1099: 
нива, собственост на Иван Николов Димитров, 
�ло� �реди �ромяната: 753 кв. м, �ло� след 
�ромяната: 634 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1101: 
нива, собственост на Мария Павлова Минчева, 
�ло� �реди �ромяната: 1078 кв. м, �ло� след 
�ромяната: 948 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1102: 
нива, собственост на Трифон Ангелов Вълев и 
Янислав Ангелов Вълев, �ло� �реди �ромяната: 
2867 кв. м, �ло� след �ромяната: 2429 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1103: 
нива, собственост на ДПФ – МЗГ, �ло� �реди 
�ромяната: 13 709 кв. м, �ло� след �ромяната: 
13 682 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1162: 
за селскосто�ански, горски, ведомствен �ът, 
собственост на Об�ина Пазарджик, �ло� �реди 
�ромяната: 4151 кв. м, �ло� след �ромяната: 
4021 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.196: 
за селскосто�ански, горски, ведомствен �ът, 
собственост на Об�ина Пазарджик, �ло� �реди 
�ромяната: 3088 кв. м, �ло� след �ромяната: 
3166 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.224: за 
др�г вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ, 
�ло� �реди �ромяната: 728 кв. м, �ло� след 
�ромяната: 201 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.226: 
за др�г вид застрояване, данни �реди �ромяната: 
собственост на ДПФ – МЗГ, �ло�: 1641 кв. м, 
данни след �ромяната: собственост на Костадин 
Николов Анов, �ло�: 1636 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.251: 
за селскосто�ански, горски, ведомствен �ът, 
собственост на Об�ина Пазарджик, �ло� �реди 
�ромяната: 7099 кв. м, �ло� след �ромяната: 
7324 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.275: 
данни �реди �ромяната: нива, собственост на 
ДПФ – МЗГ, �ло�: 2056 кв. м, данни след �ро�
мяната: за др�г вид застрояване, собственост 
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на Ваклин Цветков Петков и Ангел Ваклинов 
Цветков, �ло�: 1831 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.276: 
данни �реди �ромяната: нива, собственост на 
ДПФ – МЗГ, �ло�: 2522 кв. м, данни след �ро�
мяната: за др�г вид застрояване, собственост на 
Георги Василев Толев, �ло�: 2937 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.310: за 
местен �ът, собственост на Об�ина Пазарджик, 
�ло� �реди �ромяната: 5533 кв. м, �ло� след 
�ромяната: 4880 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.358: 
нива, собственост на Георги Стаменов Пам�ов, 
�ло�: 337 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.359: 
нива, собственост на Стоимен Иванов Пиналов, 
�ло�: 482 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.360: 
нива, собственост на Милан Илиев Пиналов 
и Темелко Хараланов Пиналов, �ло� �реди 
�ромяната: 11 558 кв. м, �ло� след �ромяната: 
11 463 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.361: 
нива, собственост на Кръстьо Лазаров Гатев, 
�ло� �реди �ромяната: 2581 кв. м, �ло� след 
�ромяната: 2456 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.373: 
нива, собственост на Стоян Костадинов Анов, 
�ло�: 1000 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.376: 
нива, собственост на Стойко Енчев Анов, �ло�: 
1000 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.384: 
нива, собственост на Кою Петков Добрев, Ста�
ной Георгиев Гатев и Темелко Стоилов Пам�ов, 
�ло� �реди �ромяната: 6330 кв. м, �ло� след 
�ромяната: 6232 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.385: 
за др�г вид застрояване, собственост на Кою 
Петков Добрев и Темелко Петков Добрев, �ло� 
�реди �ромяната: 1100 кв. м, �ло� след �ромя�
ната: 1063 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.30.372: 
за местен �ът, собственост на Об�ина Пазарджик 
П.М., �ло� �реди �ромяната: 73 506 кв. м, �ло� 
след �ромяната: 73 394 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.35.210: 
за селскосто�ански, горски, ведомствен �ът, 
собственост на Об�ина Пазарджик, �ло� �реди 
�ромяната: 2568 кв. м, �ло� след �ромяната: 
2639 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.35.238: 
стадион, собственост на Об�ина Пазарджик, 
�ло� �реди �ромяната: 8083 кв. м, �ло� след 
�ромяната: 967 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.35.283: 
нива, собственост на За�рин Георгиев Бончев, 
Сашко Валериев Михайлов, Методи Валериев 
Михайлов и Бож�рка Зюмбюлева Михайлова, 
�ло�: 3000 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.35.284: 
нива, собственост на „Джи Пи Джей Прим“ – АД, 
�ло�: 65 914 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.50.7: за 
местен �ът, собственост на Об�ина Пазарджик 
П.М., �ло� �реди �ромяната: 34 829 кв. м, �ло� 
след �ромяната: 34 722 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.77: 
нива, собственост на Катерина Атанасова Божи�
лова, �ло�: 1000 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.141: 
за др�г вид застрояване, собственост на Никола 
Петков Сърнов и Петър Стойков Николов, �ло� 
�реди �ромяната: 1718 кв. м, �ло� след �ромя�
ната: 1903 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.151: 
за др�г вид застрояване, собственост на Нико�
ла Стойков Табаков, �ло� �реди �ромяната: 
1282 кв. м, �ло� след �ромяната: 1563 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.165: 
нива, собственост на Никола Стойков Табаков, 
�ло�: 3122 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.197: 
нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ, �ло� �реди 
�ромяната: 1577 кв. м, �ло� след �ромяната: 
1605 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.198: 
нива, собственост на Никола Костадинов Табаков, 
�ло�: 1419 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.236: 
нива, собственост на За�рин Стоичков Л�гев, 
�ло� �реди �ромяната: 2059 кв. м, �ло� след 
�ромяната: 1951 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.276: 
нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ, �ло� �реди 
�ромяната: 524 кв. м, �ло� след �ромяната: 
473 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.283: 
за др�г вид застрояване, собственост на Стоян и 
Петра Телбизови, �ло�: 7705 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.284: 
за др�г вид застрояване, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ 
ВСГ, �ло�: 1541 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.319: 
нива, собственост на Елисавета Стефанова Гроз�
данова и Стефан Димитров Табаков, �ло� �реди 
�ромяната: 3000 кв. м, �ло� след �ромяната: 
3045 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.337: 
за селскосто�ански, горски, ведомствен �ът, 
собственост на Об�ина Пазарджик, �ло� �реди 
�ромяната: 1977 кв. м, �ло� след �ромяната: 
2074 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.351: 
за др�г вид застрояване, собственост на Георги 
Рангелов Божилов и Катерина Атанасова Божи�
лова, �ло�: 1196 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.363: 
за др�г вид застрояване, собственост на Иван 
Петров М�неков, �ло�: 1552 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.364: 
за селскосто�ански, горски, ведомствен �ът, 
собственост на Об�ина Пазарджик, �ло� �реди 
�ромяната: 11 257 кв. м, �ло� след �ромяната: 
9502 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.380: 
данни �реди �ромяната: нива, собственост на 
ДПФ – МЗГ, �ло�: 1857 кв. м, данни след �ро�
мяната: за др�г вид застрояване, собственост 
на Николина Дим. К�манова, �ло�: 1669 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.443: 
нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ, �ло� �реди �ро�
мяната: 100 кв. м, �ло� след �ромяната: 56 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.444: 
за селскосто�ански, горски, ведомствен �ът, 
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собственост на Об�ина Пазарджик, �ло� �реди 
�ромяната: 2053 кв. м, �ло� след �ромяната: 
2043 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.466: 
нива, собственост на Петър К�зманов Петров и 
Гюрга Петрова Чакърова, �ло�: 1869 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.467: 
нива, собственост на Стоил Лазаров Мишев, 
�ло�: 1830 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.468: 
нива, собственост на Венка Василева Т�нчева, 
Гаврил Василев Мишев и Костадин Василев Бо�
зев, �ло�: 5220 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.481: 
за местен �ът, собственост на Об�ина Пазарджик 
П.М., �ло� �реди �ромяната: 2585 кв. м, �ло� 
след �ромяната: 2671 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.505: 
нива, собственост на Об�ина Пазарджик, �ло� 
�реди �ромяната: 952 кв. м, �ло� след �ромя�
ната: 608 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.506: 
нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ, �ло� �реди 
�ромяната: 3943 кв. м, �ло� след �ромяната: 
467 кв. м;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.507: 
нива, собственост на Марийка Трифонова Бекя�
рова, �ло�: 2655 кв. м;

сграда с идентификатор 81089.10.1102.3: сел�
скосто�анска сграда, собственост на Трифон 
Ангелов Вълев и Янислав Ангелов Вълев, �ло� 
�реди �ромяната: 43 кв. м, �ло� след �ромяната: 
45 кв. м;

сграда с идентификатор 81089.18.319.3: хангар, 
де�о, гараж, собственост на Темелко Димитров 
Манев и Светла Атанасова Манева, �ло� �ре�
ди �ромяната: 19 кв. м, �ло� след �ромяната: 
25 кв. м;

сграда с идентификатор 81089.18.319.9: хангар, 
де�о, гараж, собственост на Темелко Стойчев 
Тодоров, Светла Георгиева Блачкова и Вячеслав 
Атанасов Василев, �ло� �реди �ромяната: 
26 кв. м, �ло� след �ромяната: 29 кв. м;

сграда с идентификатор 81089.18.329.1: сел�
скосто�анска сграда, собственост на Стойчо 
Атанасов Газе�ов и Йордан Атанасов Газе�ов, 
�ло� �реди �ромяната: 60 кв. м, �ло� след 
�ромяната: 110 кв. м;

сграда с идентификатор 81089.111.319.3: хангар, 
де�о, гараж, собственост на Елисавета Стефанова 
Грозданова и Стефан Димитров Табаков, �ло� 
�реди �ромяната: 10 кв. м, �ло� след �ромяната: 
27 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта и 
кадастралните регистри:

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.496: 
�ло�: 3011 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.497: 
�ло�: 2917 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.498: 
�ло�: 2794 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.561: 
�ло�: 5588 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.562: 
�ло�: 4376 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.585: 
�ло�: 2454 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.595: 
�ло�: 4658 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.603: 
�ло�: 2226 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.659: 
�ло�: 405 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.660: 
�ло�: 309 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.664: 
�ло�: 2008 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.669: 
�ло�: 1196 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.683: 
�ло�: 7510 кв. м, нива, собственост на Валя 
Стойчева Малинова, Славка Илиева Чомако�
ва, Стефан Иванов Малинов, Илия Стефанов 
Малинов, Славка Тонкова Маслиева и Георги 
Николов Динков;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.685: 
�ло�: 2609 кв. м, нива, собственост на Стефан 
Иванов Малинов;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.691: 
�ло�: 1727 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.755: 
�ло�: 325 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1004: 
�ло�: 334 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1005: 
�ло�: 768 кв. м, за др�г вид застрояване, собстве�
ност на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1008: 
�ло�: 940 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1009: 
�ло�: 2916 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1011: 
�ло�: 4824 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1013: 
�ло�: 3073 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1021: 
�ло�: 103 041 кв. м, неиз�олзвана нива (�гар, орни�
ца), собственост на „Златна Панега цимент“ – АД;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1025: 
�ло�: 2619 кв. м, нива, собственост на „Свети 
Ерм“ – ЕООД, Па�н Найденов Пелнезов и Лазар 
Найденов Пелнезов;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1027: 
�ло�: 1986 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1028: 
�ло�: 2553 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1029: 
�ло�: 1934 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на Стоичко Найденов Пелнезов;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1030: 
�ло�: 364 кв. м, за др�г �оземлен имот за дви�
жение и транс�орт, собственост на Об�ина 
Пазарджик П.М.;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1042: 
�ло�: 286 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1044: 
�ло�: 4000 кв. м, нива, собственост на Пейчо 
Димитров Белев;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1080: 
�ло�: 945 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1081: 
�ло�: 1017 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1082: 
�ло�: 997 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;
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�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1083: 
�ло�: 251 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1084: 
�ло�: 998 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1131: 
�ло�: 1261 кв. м, др�г вид земеделска земя, 
собственост на Николина Веселинова Златкова;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1141: 
�ло�: 131 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1142: 
�ло�: 3522 кв. м, нива, собственост на Николай 
Кръстев Гатев;

�оземлен имот с идентификатор 81089.10.1143: 
�ло�: 126 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.234: 
�ло�: 8933 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.389: 
�ло�: 32 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.237: 
�ло�: 13 583 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.244: 
�ло�: 5637 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.281: 
�ло�: 3133 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.307: 
�ло�: 3214 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.308: 
�ло�: 588 кв. м, нива, собственост на Лазар 
Иванов Т�йков;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.312: 
�ло�: 3896 кв. м, нива, собственост на Петко 
Павлов К�манов, Йорданка Петкова С�рлекова 
и Христо Цвятков Карамаринов;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.313: 
�ло�: 1555 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.314: 
�ло�: 41 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.315: 
�ло�: 4217 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.342: 
�ло�: 1194 кв. м, нива, собственост на Мария 
Харалам�иева Джевизова;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.352: 
�ло�: 3942 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.353: 
�ло�: 1395 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.18.368: 
�ло�: 6279 кв. м, нива, собственост на Величка 
Кр�мова Димитрова, Веселина Кр�мова Милева, 
Сашка Атанасова Асиева и Евгени Хараланов 
Асиев;

�оземлен имот с идентификатор 81089.30.135: 
�ло�: 3123 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.30.368: 
�ло�: 3979 кв. м, за др�г вид застрояване, соб�
ственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.30.377: 
�ло�: 5755 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ, 
и Йовчо Василев Кишев;

�оземлен имот с идентификатор 81089.30.378: 
�ло�: 2645 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ, 
и Стоилка Върбинова Пейчева;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.116: 
�ло�: 609 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.301: 
�ло�: 1585 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.302: 
�ло�: 2404 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.359: 
�ло�: 4091 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.381: 
�ло�: 1373 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.394: 
�ло�: 292 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.395: 
�ло�: 3242 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.396: 
�ло�: 1342 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.397: 
�ло�: 483 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.401: 
�ло�: 3488 кв. м, нива, земи �о чл. 19 ЗСПЗЗ ВСГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.477: 
�ло�: 2573 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

�оземлен имот с идентификатор 81089.111.480: 
�ло�: 1052 кв. м, нива, собственост на Димитър 
Иванов Керемидчиев;

сграда с идентификатор 81089.10.683.1: �ло�: 
53 кв. м, селскосто�анска сграда, собственост на 
Гроздена Илиева Качакова;

сграда с идентификатор 81089.10.683.2: �ло�: 
30 кв. м, хангар, де�о, гараж, собственост на 
Стефан Иванов Малинов, Илия Стефанов Мали�
нов, Славка Илиева Чомакова, Виолетка Илиева 
Ранчева и Валя Стойчева Малинова;

сграда с идентификатор 81089.10.683.3: �ло�: 
34 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Стефан Иванов Малинов, Илия 
Стефанов Малинов, Славка Илиева Чомакова, 
Виолетка Илиева Ранчева и Валя Стойчева 
Малинова;

сграда с идентификатор 81089.10.683.4: �ло�: 
79 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Илия Стефанов Малинов, Славка 
Илиева Чомакова, Валя Стойчева Малинова, 
Стефан Иванов Малинов и Славка Тонкова 
Маслиева;

сграда с идентификатор 81089.10.683.5: �ло�: 
26 кв. м, �остройка на до�ълва�ото застрояване, 
собственост на Илия Стефанов Малинов, Славка 
Илиева Чомакова, Виолетка Илиева Ранчева, Валя 
Стойчева Малинова и Стефан Иванов Малинов;

сграда с идентификатор 81089.10.683.6: �ло�: 
11 кв. м, �ромишлена сграда, собственост на 
Стефан Иванов Малинов, Илия Стефанов Мали�
нов, Славка Илиева Чомакова, Виолетка Илиева 
Ранчева и Валя Стойчева Малинова;

сграда с идентификатор 81089.10.1131.1: �ло�: 
40 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 81089.18.312.1: �ло�: 
104 кв. м, жили�на сграда – еднофамилна, соб�
ственост на Петко Павлов К�манов, Йорданка Пет�
кова С�рлекова и Христо Цвятков Карамаринов.

За�оведта да се съоб�и �о реда на чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР за�оведта 
�одлежи на обжалване в 30�дневен срок от об�
народването є в „Държавен вестник“ �о реда 
на Административно�роцес�алния кодекс �ред 
административния съд �о местонахождение на 
имотите.

Из�ълнителен директор: 
В. Коритарова

2346
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АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 3644-П 
от 4 март 2020 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, б�ква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връз�
ка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за �риватизация и 
след�риватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от 
Наредбата за електронната �латформа за �родажба 
на имоти – частна държавна собственост, и на 
имоти – собственост на търговски др�жества с 
�овече от 50 на сто държавно �частие в ка�ита�
ла или търговски др�жества, чиито дялове или 
акции са собственост на търговско др�жество с 
�овече от 50 на сто държавно �частие в ка�итала 
(Наредба за електронната �латформа), Решение 
№ 1614 от 18.08.2015 г. на Агенцията за �ривати�
зация и след�риватизационен контрол (ДВ, бр. 67 
от 2015 г.) относно откриване на �роцед�ра за 
�риватизация и �ротоколно решение № 5947 от 
4.03.2020 г. на из�ълнителния съвет Агенцията за 
��бличните �ред�риятия и контрол реши: 

1. Продажбата на недвижим имот – частна 
държавна собственост с �редоставени �рава 
за ��рав ление на областния ��равител на об�
ласт Габрово, �редставлява�: �оземлен имот 
с идентификатор 14218.505.555, целият с �ло� 
183 кв. м, намира� се на �л. Добри Карталов 
№ 2, гр. Габрово, об�ина Габрово, област Габро�
во, ведно с �остроената в него дв�етажна сграда 
с идентификатор 14218.505.555.1, със застроена 
�ло� 87 кв. м (наричан �о�нататък „имота“), да 
се извърши чрез електронен търг на електронната 
�латформа за �родажба на имоти.

2. Търгът �е се �роведе �ри следните �словия:
2.1. начална тръжна цена – 26 000 лв. (без 

включен ДДС); 
2.2. стъ�ка на наддаване – 500 лв. (без вклю�

чен ДДС);
2.3. де�озитът за �частие е �арична внос�

ка – 5000 лв. (без включен ДДС) или равностой�
ността им в евро, която се �ревежда �о банковата 
сметка на Агенцията за ��бличните �ред�риятия 
и контрол, в срока и съгласно изискванията на 
�равилата за �ровеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоя�ата 
�роцед�ра е 2 месеца считано от датата на об�
народване на решението в „Държавен вестник“ 
с възможност да бъде �дължен еднократно в 
сл�чаите и �о реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната �латформа;

2.5. срокът за регистрация за �частие в елек�
тронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано 
от регистрацията за �частие на �ървия кандидат;

2.6. търгът �е се �роведе на 15�ия работен ден 
считано от регистрацията за �частие на �ървия 
регистрирал се кандидат от 14,00 ч. българско вре�
ме и е с �родължителност 1 астрономически час. 

3. Одобрява тръжната док�ментация за �ро�
дажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер 
две на сто върх� цената, достигната на търга, се 
за�ла�ат в съответствие с раз�оредбата на чл. 8, 
ал. 10 от ЗПСК.

Из�ълнителен директор: 
П. Александрова

2280

РЕШЕНИЕ № 3645-П 
от 4 март 2020 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, б�ква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връз�
ка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за �риватизация и 
след�риватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от 
Наредбата за електронната �латформа за �родажба 
на имоти – частна държавна собственост, и на 
имоти – собственост на търговски др�жества с 
�овече от 50 на сто държавно �частие в ка�ита�
ла или търговски др�жества, чиито дялове или 
акции са собственост на търговско др�жество с 
�овече от 50 на сто държавно �частие в ка�итала 
(Наредба за електронната �латформа), Решение 
№ 1718 от 25.07.2018 г. на Агенцията за �ривати�
зация и след�риватизационен контрол (ДВ, бр. 65 
от 2018 г.) относно откриване на �роцед�ра за 
�риватизация и �ротоколно решение № 5948 от 
4.03.2020 г. на из�ълнителния съвет Агенцията за 
��бличните �ред�риятия и контрол реши: 

1. Продажбата на недвижим имот – частна 
държавна собственост с �редоставени �рава за 
��равление на oбластния ��равител на област 
Търгови�е, �редставлява�: �оземлен имот с 
идентификатор 73626.201.186, с �ло� 3471 кв. м, 
намира� се в гр. Търгови�е, об�ина Търгови�е, 
област Търгови�е (наричан �о�нататък „имота“), 
да се извърши чрез електронен търг на електрон�
ната �латформа за �родажба на имоти.

2. Търгът �е се �роведе �ри следните �словия:
2.1. начална тръжна цена – 40 000 лв. (без 

включен ДДС); 
2.2. стъ�ка на наддаване – 2000 лв. (без вклю�

чен ДДС);
2.3. де�озитът за �частие е �арична внос�

ка – 6000 лв. (без включен ДДС) или равностой�
ността им в евро, която се �ревежда �о банковата 
сметка на Агенцията за ��бличните �ред�риятия 
и контрол, в срока и съгласно изискванията на 
�равилата за �ровеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоя�ата 
�роцед�ра е 2 месеца считано от датата на об�
народване на решението в „Държавен вестник“ 
с възможност да бъде �дължен еднократно в 
сл�чаите и �о реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната �латформа;

2.5. срокът за регистрация за �частие в елек�
тронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано 
от регистрацията за �частие на �ървия кандидат;

2.6. търгът �е се �роведе на 15�ия работен ден 
считано от регистрацията за �частие на �ървия 
регистрирал се кандидат от 10,00 ч. българско вре�
ме и е с �родължителност 1 астрономически час. 

3. Одобрява тръжната док�ментация за �ро�
дажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер 
две на сто върх� цената, достигната на търга, се 
за�ла�ат в съответствие с раз�оредбата на чл. 8, 
ал. 10 от ЗПСК.

Из�ълнителен директор: 
П. Александрова

2281
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РЕШЕНИЕ № 3646-П
от 4 март 2020 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, б�ква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връз�
ка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за �риватизация и 
след�риватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от 
Наредбата за електронната �латформа за �родажба 
на имоти – частна държавна собственост, и на 
имоти – собственост на търговски др�жества с 
�овече от 50 на сто държавно �частие в ка�ита�
ла или търговски др�жества, чиито дялове или 
акции са собственост на търговско др�жество с 
�овече от 50 на сто държавно �частие в ка�итала 
(Наредба за електронната �латформа), Решение 
№ 1562 от 11.09.2013 г. на Агенцията за �ривати�
зация и след�риватизационен контрол (ДВ, бр. 83 
от 2013 г.) относно откриване на �роцед�ра за 
�риватизация и �ротоколно решение № 5949 от 
4.03.2020 г. на из�ълнителния съвет Агенцията за 
��бличните �ред�риятия и контрол реши: 

1. Продажбата на недвижим имот – частна 
държавна собственост с �редоставени �рава за 
��равление на областния ��равител на област 
Кюстендил, �редставлява�: �оземлен имот с 
идентификатор 68789.252.4, с �ло� 3396 кв. м, 
намира� се в гр. Д��ница, об�ина Д��ница, 
област Кюстендил, заедно с �остроените в имота 
сгради: сграда с идентификатор 68789.252.4.1 на 
два етажа със застроена �ло� 258 кв.м и сграда 
с идентификатор 68789.252.4.2 на един етаж със 
застроена �ло� 478 кв.м (наричан �о�нататък 
„имота“), да се извърши чрез електронен търг на 
електронната �латформа за �родажба на имоти.

2. Търгът �е се �роведе �ри следните �словия:
2.1. начална тръжна цена – 235 000 лв. (без 

включен ДДС); 
2.2. стъ�ка на наддаване – 10 000 лв. (без 

включен ДДС);
2.3. де�озитът за �частие е �арична вноска –  

45 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност�
та им в евро, която се �ревежда �о банковата 
сметка на Агенцията за ��бличните �ред�риятия 
и контрол, в срока и съгласно изискванията на 
�равилата за �ровеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоя�ата 
�роцед�ра е 2 месеца считано от датата на об�
народване на решението в „Държавен вестник“ 
с възможност да бъде �дължен еднократно в 
сл�чаите и �о реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната �латформа;

2.5. срокът за регистрация за �частие в елек�
тронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано 
от регистрацията за �частие на �ървия кандидат;

2.6. търгът �е се �роведе на 15�ия работен ден 
считано от регистрацията за �частие на �ървия 
регистрирал се кандидат от 14,00 ч. българско вре�
ме и е с �родължителност 1 астрономически час. 

3. Одобрява тръжната док�ментация за �ро�
дажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер 
две на сто върх� цената, достигната на търга, се 
за�ла�ат в съответствие с раз�оредбата на чл. 8, 
ал. 10 от ЗПСК.

Из�ълнителен директор: 
П. Александрова

2282

РЕШЕНИЕ № 3647-П 
от 4 март 2020 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, б�ква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връз�
ка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за �риватизация и 
след�риватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от 
Наредбата за електронната �латформа за �родажба 
на имоти – частна държавна собственост, и на 
имоти – собственост на търговски др�жества с 
�овече от 50 на сто държавно �частие в ка�ита�
ла или търговски др�жества, чиито дялове или 
акции са собственост на търговско др�жество с 
�овече от 50 на сто държавно �частие в ка�итала 
(Наредба за електронната �латформа), Решение 
№ 1507 от 25.08.2011 г. на Агенцията за �рива�
тизация и след�риватизационен контрол (ДВ, 
бр. 69 от 2011 г.), изменено с Решение № 1671 от 
3.02.2017 г. на Агенцията за �риватизация и след�
�риватизационен контрол (ДВ, бр. 21 от 2017 г.) 
относно откриване на �роцед�ра за �риватизация 
и �ротоколно решение № 5950 от 4.03.2020 г. на 
из�ълнителния съвет Агенцията за ��бличните 
�ред�риятия и контрол реши: 

1. Продажбата на недвижим имот – частна 
държавна собственост с �редоставени �рава за 
��равление на oбластния ��равител на област 
Търгови�е, �редставлява�: �рег�лиран �оземлен 
имот с �ло� 6550 кв. м, кв. 12, УПИ XXIII, с 
местонахождение с. Голямо Ново, об�ина Тър�
гови�е, област Търгови�е (наричан �о�нататък 
„имота“), да се извърши чрез електронен търг на 
електронната �латформа за �родажба на имоти.

2. Търгът �е се �роведе �ри следните �словия:
2.1. начална тръжна цена – 25 000 лв. (без 

включен ДДС); 
2.2. стъ�ка на наддаване – 1000 лв. (без вклю�

чен ДДС);
2.3. де�озитът за �частие е �арична внос�

ка – 3000 лв. (без включен ДДС) или равностой�
ността им в евро, която се �ревежда �о банковата 
сметка на Агенцията за ��бличните �ред�риятия 
и контрол, в срока и съгласно изискванията на 
�равилата за �ровеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоя�ата 
�роцед�ра е 2 месеца считано от датата на об�
народване на решението в „Държавен вестник“ 
с възможност да бъде �дължен еднократно в 
сл�чаите и �о реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната �латформа;

2.5. срокът за регистрация за �частие в елек�
тронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано 
от регистрацията за �частие на �ървия кандидат;

2.6. търгът �е се �роведе на 15�ия работен ден 
считано от регистрацията за �частие на �ървия 
регистрирал се кандидат от 12,00 ч. българско вре�
ме и е с �родължителност 1 астрономически час.

3. Одобрява тръжната док�ментация за �ро�
дажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер 
две на сто върх� цената, достигната на търга, се 
за�ла�ат в съответствие с раз�оредбата на чл. 8, 
ал. 10 от ЗПСК.

Из�ълнителен директор: 
П. Александрова

2283
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147у. – Министърът на правосъдието на 
основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната 
власт обнародва: 

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от 
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдеб-
ния район на Окръжния и Административния 

съд – Благоевград, за 2020 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични екс�ертизи на �исмени 

доказателства
Александър Методиев С�асов, екс�ерт към 

НИКК �о дактилоско�ия, трасология, балистика, 
�очеркови и технически екс�ертизи на док�менти, 
стаж в ОД на МВР – 27 години.

Асен Йорданов Димитров, екс�ерт към НИКК 
�о дактилоско�ия, трасология, балистика, �о�
черкови и технически екс�ертизи на док�менти, 
стаж в ОД на МВР – 31 години, до�ълнителна 
квалификация – сертификат за автоекс�ерт.

Валери Димитров Стойков, екс�ерт към НИКК 
�о дактилоско�ия, трасология, балистика, �о�
черкови и технически екс�ертизи на док�менти, 
стаж в ОД на МВР – 27 години.

Димо Димитров Цанев, висше образование, 
с�ециалност инженер�химик, 21 години стаж 
като ве�о лице.

Ламбро Христов Ламбрев – висше образова�
ние, екс�ерт в ГПУ – Петрич, екс�ерт�крими�
налист.

Стефан Георгиев Златинов – висше образо�
вание, екс�ерт в ГПУ – Петрич, екс�ерт�кри�
миналист.

Георги Костадинов М�ртев – висше образо�
вание, с�ециалност – инженер�технолог, тр�дов 
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград, 
�енсионер, екс�ерт�криминалист – дактилоско�
�ия, трасология, балистика, �очеркови и техни�
чески екс�ертизи.

Анастас Димитров Гацев – висше образование, 
с�ециалност – инженер�химик, тр�дов стаж �о 
с�ециалността – 19 години в ОД на МВР – Бла�
гоевград, �енсионер, екс�ерт�криминалист – дак�
тилоско�ия, трасология, балистика, �очеркови и 
технически екс�ертизи.

Тони Найденов Томов – висше образование, 
�достоверение от НИКК за �реминал �ълен к�рс 
за �одготовка за екс�ерти�криминалисти, к�рс 
за �рофесионална квалификация „Видеоанализ 
и лицева идентификация“ в Академията на МВР, 
тр�дов стаж като екс�ерт�криминалист към ОД 
на МВР – 13 години.

Валери Димитров Костадинов – висше об�
разование, с�ециалност „Право“, �рофесионал�
на квалификация – �о криминалистика – съ�
дебно��очеркова екс�ертиза, стаж като ве�о 
лице – 9 години.

1.2. Трасологични eкс�eртизи
Александър Методиев С�асов, екс�ерт към 

НИКК �о дактилоско�ия, трасология, балистика, 
�очеркови и технически екс�ертизи на док�менти, 
стаж в ОД на МВР – 27 години.

Асен Йорданов Димитров, екс�ерт към НИКК 
�о дактилоско�ия, трасология, балистика, �о�
черкови и технически екс�ертизи на док�менти, 

стаж в ОД на МВР – 31 години, до�ълнителна 
квалификация – сертификат за автоекс�ерт.

Валери Димитров Стойков, екс�ерт към НИКК 
�о дактилоско�ия, трасология, балистика, �о�
черкови и технически екс�ертизи на док�менти, 
стаж в ОД на МВР – 27 години.

Георги Костадинов М�ртев – висше образо�
вание, с�ециалност – инженер�технолог, тр�дов 
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград, 
�енсионер, екс�ерт�криминалист – дактилоско�
�ия, трасология, балистика, �очеркови и техни�
чески екс�ертизи.

Анастас Димитров Гацев – висше образование, 
с�ециалност – инженер�химик, тр�дов стаж �о 
с�ециалността – 19 години в ОД на МВР – Бла�
гоевград, �енсионер, екс�ерт�криминалист – дак�
тилоско�ия, трасология, балистика, �очеркови и 
технически екс�ертизи.

Тони Найденов Томов – висше образование, 
�достоверение от НИКК за �реминал �ълен к�рс 
за �одготовка за екс�ерти�криминалисти, к�рс 
за �рофесионална квалификация „Видеоанализ 
и лицева идентификация“ в Академията на МВР, 
тр�дов стаж като екс�ерт�криминалист към ОД 
на МВР – 13 години. Съдебно�балистични екс�
�ертизи.

1.3. Съдебно�балистични екс�ертизи
Александър Методиев С�асов, екс�ерт към 

НИКК �о дактилоско�ия, трасология, балистика, 
�очеркови и технически екс�ертизи на док�менти, 
стаж в ОД на МВР – 27 години.

Асен Йорданов Димитров, екс�ерт към НИКК 
�о дактилоско�ия, трасология, балистика, �о�
черкови и технически екс�ертизи на док�менти, 
стаж в ОД на МВР – 31 години, до�ълнителна 
квалификация – сертификат за автоекс�ерт.

Валери Димитров Стойков, екс�ерт към НИКК 
�о дактилоско�ия, трасология, балистика, �о�
черкови и технически екс�ертизи на док�менти, 
стаж в ОД на МВР – 27 години.

Георги Костадинов М�ртев – висше образо�
вание, с�ециалност – инженер�технолог, тр�дов 
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград, 
�енсионер, екс�ерт�криминалист – дактилоско�
�ия, трасология, балистика, �очеркови и техни�
чески екс�ертизи.

Анастас Димитров Гацев – висше образование, 
с�ециалност – инженер�химик, тр�дов стаж �о 
с�ециалността – 19 години в ОД на МВР – Бла�
гоевград, �енсионер, екс�ерт�криминалист – дак�
тилоско�ия, трасология, балистика, �очеркови и 
технически екс�ертизи.

Тони Найденов Томов – висше образование, 
�достоверение от НИКК за �реминал �ълен к�рс 
за �одготовка за екс�ерти�криминалисти, к�рс 
за �рофесионална квалификация „Видеоанализ 
и лицева идентификация“ в Академията на МВР, 
тр�дов стаж като екс�ерт�криминалист към ОД 
на МВР – 13 години. Съдебно�балистични екс�
�ертизи.

1.4. Дактилоско�ни екс�ертизи
Тони Найденов Томов – висше образование, 

�достоверение от НИКК за �реминал �ълен к�рс 
за �одготовка за екс�ерти�криминалисти, к�рс 
за �рофесионална квалификация „Видеоанализ 
и лицева идентификация“ в Академията на МВР, 
тр�дов стаж като екс�ерт�криминалист към ОД 
на МВР – 13 години.
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1.5. Биометрични криминалистични екс�
�ертизи

Александър Методиев С�асов, екс�ерт към 
НИКК �о дактилоско�ия, трасология, балистика, 
�очеркови и технически екс�ертизи на док�менти, 
стаж в ОД на МВР – 27 години.

Асен Йорданов Димитров, екс�ерт към НИКК 
�о дактилоско�ия, трасология, балистика, �о�
черкови и технически екс�ертизи на док�менти, 
стаж в ОД на МВР – 31 години, до�ълнителна 
квалификация – сертификат за автоекс�ерт.

Валери Димитров Стойков, екс�ерт към НИКК 
�о дактилоско�ия, трасология, балистика, �о�
черкови и технически екс�ертизи на док�менти, 
стаж в ОД на МВР – 27 години.

Георги Костадинов М�ртев – висше образо�
вание, с�ециалност – инженер�технолог, тр�дов 
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград, 
�енсионер, екс�ерт�криминалист – дактилоско�
�ия, трасология, балистика, �очеркови и техни�
чески екс�ертизи.

Анастас Димитров Гацев – висше образование, 
с�ециалност – инженер�химик, тр�дов стаж �о 
с�ециалността – 19 години в ОД на МВР – Бла�
гоевград, �енсионер, екс�ерт�криминалист – дак�
тилоско�ия, трасология, балистика, �очеркови и 
технически екс�ертизи.

Александър Методиев С�асов, екс�ерт към 
НИКК �о дактилоско�ия, трасология, балистика, 
�очеркови и технически екс�ертизи на док�менти, 
стаж в ОД на МВР – 27 години.

Асен Йорданов Димитров, екс�ерт към НИКК 
�о дактилоско�ия, трасология, балистика, �о�
черкови и технически екс�ертизи на док�менти, 
стаж в ОД на МВР – 31 години, до�ълнителна 
квалификация – сертификат за автоекс�ерт.

Тони Найденов Томов – висше образование, 
�достоверение от НИКК за �реминал �ълен к�рс 
за �одготовка за екс�ерти�криминалисти, к�рс 
за �рофесионална квалификация „Видеоанализ 
и лицева идентификация“ в Академията на МВР, 
тр�дов стаж като екс�ерт�криминалист към ОД 
на МВР – 13 години.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска екс�ертиза на тр�� 

и тр��ни части
Камен Димитров Аврамов – висше образова�

ние, с�ециалност „Медицина“, стаж 15 години; 
до�ълнителна квалификация „Съдебна медицина“, 
стаж като ве�о лице – 14 години. 

Яни Момчилов Златин – висше образова�
ние, с�ециалност „Съдебна медицина“, тр�дов 
стаж – 11 години.

Нидал Мохамед Ашрам – висше образова�
ние, с�ециалност „Неврохир�ргия“, местора�
бота – МБАЛ – Благоевград, заемана длъж�
ност – лекар�неврохир�рг, тр�дов стаж �о с�е�
циалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград, 
и 12 години в болница в Сирия.

2.2. Съдебномедицинска екс�ертиза на живи 
лица

Нидал Мохамед Ашрам – висше образова�
ние, с�ециалност „Неврохир�ргия“, местора�
бота – МБАЛ – Благоевград, заемана длъж�
ност – лекар�неврохир�рг, тр�дов стаж �о с�е�

циалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград, и 
12 години в болница в Сирия.

Аелита Светлозарова Н�цова – висше обра�
зование, с�ециалност „Медицина“ – клинична 
хематология, тр�дов стаж – 40 години.

2.3. Съдебномедицинска екс�ертиза на ве�ест�
вени доказателства

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
с�ециалност „Молек�лярна и ф�нкционална био�
логия“, квалификация – биохимик – клиничен 
химик, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана 
длъжност – ��равител и екс�ерт, тр�дов стаж –   
24 години. 

Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж 
в областта на криминалистиката и �рилагането на 
ДНК анализа �ри разследвания и с�орни сл�чаи 
за родителски �роизход.

Борис Петров Шахов – висше образование, 
с�ециалност „Молек�лярна биология“, с�ециали�
зация – микробиология, тр�дов стаж – 5 години.

2.4. Съдебномедицинска екс�ертиза �о мате�
риали на досъдебното и съдебното �роизводство

Нидал Мохамед Ашрам – висше образова�
ние, с�ециалност „Неврохир�ргия“, местора�
бота – МБАЛ – Благоевград, заемана длъж�
ност – лекар�неврохир�рг, тр�дов стаж �о с�е�
циалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград, 
и 12 години в болница в Сирия.

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
с�ециалност „Молек�лярна и ф�нкционална био�
логия“, квалификация – биохимик – клиничен 
химик, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана 
длъжност – ��равител и екс�ерт, тр�дов стаж –  
24 години. 

Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж 
в областта на криминалистиката и �рилагането на 
ДНК анализа �ри разследвания и с�орни сл�чаи 
за родителски �роизход.

Борис Петров Шахов – висше образование, 
с�ециалност „Молек�лярна биология“, с�ециали�
зация – микробиология, тр�дов стаж – 5 години.

Аелита Светлозарова Н�цова – висше обра�
зование, с�ециалност – медицина – клинична 
хематология, тр�дов стаж – 40 години.

2.5. Съдебномедицинска екс�ертиза за телесно 
здраве

Александър Димитров По�ов – висше обра�
зование, с�ециалност „Хир�ргия“ – хир�ргично 
отделение – стаж 13 години.

Анатоли Михайлов Тачов – висше образо�
вание – медицина, с�ециалност – лекар, тр�дов 
стаж – 13 години.

Георги Иванов Икономов – висше образо�
вание, с�ециалност „Хир�ргия“, тр�дов стаж –   
15 години.

Нидал Мохамед Ашрам – висше образова�
ние, с�ециалност „Неврохир�ргия“, местора�
бота – МБАЛ – Благоевград, заемана длъж�
ност – лекар�неврохир�рг, тр�дов стаж �о с�е�
циалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград, 
и 12 години в болница в Сирия.

Петър Йорданов Георгиев – висше образова�
ние, с�ециалност „Медицина“, месторабота – С�е�
циализирана болница за активно лечение на 
�невмофтизиатрия – ��равител; тр�дов стаж –  
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27 години; до�ълнителна квалификация – с�еци�
алист �о �невмология и фтизиатрия и с�ециалист 
�о вътрешни болести.

Аелита Светлозарова Н�цова – висше обра�
зование, с�ециалност „Медицина“ – клинична 
хематология, тр�дов стаж – 40 години.

2.6. Съдебномедицинска екс�ертиза за иден�
тификация на човека

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
с�ециалност „Молек�лярна и ф�нкционална био�
логия“, квалификация – биохимик – клиничен 
химик, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана 
длъжност – ��равител и екс�ерт, тр�дов стаж –  
24 години. 

Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж 
в областта на криминалистиката и �рилагането на 
ДНК анализа �ри разследвания и с�орни сл�чаи 
за родителски �роизход.

Борис Петров Шахов – висше образование, 
с�ециалност „Молек�лярна биология“, с�ециали�
зация – микробиология, тр�дов стаж – 5 години.

2.7. Съдебномедицинска екс�ертиза за �ста�
новяване на родителския �роизход

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
с�ециалност „Молек�лярна и ф�нкционална био�
логия“, квалификация – биохимик – клиничен 
химик, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана 
длъжност – ��равител и екс�ерт, тр�дов стаж –  
24 години. 

Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж 
в областта на криминалистиката и �рилагането на 
ДНК анализа �ри разследвания и с�орни сл�чаи 
за родителски �роизход.

Борис Петров Шахов – висше образование, 
с�ециалност „Молек�лярна биология“, с�ециали�
зация – микробиология, тр�дов стаж – 5 години.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното 
състояние“

3.1. Съдебно�сихиатрична екс�ертиза
Адриана Благоева Солакова – с�ециалност 

„Психиатрия“ – ОДПЗС – ЕООД, Благоевград, 
началник�отделение – тр�дов стаж – 21 години.

Антония Невенова Иванова – с�ециалност 
„Психиатрия“ – �сихиатрични екс�ертизи, стаж –  
8 години, ОДПЗС – Благоевград.

Валентина Василева Ковачка – ОДПЗС – Бла�
гоевград, лекар�ординатор – �сихични заболява�
ния, стаж – 14 години.

Георги Димитров Димитров – с�ециалност 
„Психиатрия“ – стаж – 7 години в ОДПЗС –  
ЕООД, Благоевград.

Кармен Дима  – с�ециалност „Психиатрия“ –  
тр�дов стаж – 8 години.

Керстин С�асова Кацарска – с�ециалност 
„Психиатрия“, тр�дов стаж – над 20 години.

Мария Теодосиева К�нчева�Христова – с�е�
циалност „Психиатрия“, тр�дов стаж – 11 годи�
ни – лекар�ординатор.

Радой Захариев Милев,  – с�ециалност – �си�
хиатрия, стаж – 32 години.

Юлия Ангелова Ангова – висше образование, 
с�ециалност „Психиатрия“, тр�дов стаж – 8 го�
дини.

Ангелинка Давидкова Кож�харова – висше 
образование, с�ециалност „Психиатрия“, свободно 
�рактик�ва�а – ИПСМП �о �сихиатрия „Д�р 
Ангелинка Давидкова“, тр�дов стаж – 32 години.

3.2. Съдебно�сихологична екс�ертиза
Анета Димитрова Георгиева – висше образова�

ние, с�ециалност „Психология“, стаж – 5 години.
Бойко Максимов Николов, висше образова�

ние, с�ециалност „Съдебна �сихология“ (съдеб�
но�сихологически екс�ертизи), ЮЗУ „Неофит 
Рилски“ – �ре�одавател – 20 години.

Васил Георгиев Мадолев – висше образование, 
с�ециалност „Педагогика“ със с�ециализация 
„Психология“, стаж – 32 години.

Весела Петрова Мелниклийска – �сихолог, 
до�ълнителна с�ециализация – социална �си�
хология, к�рс �о клинична и конс�лтативна 
�сихология.

Даниела Иванова Григорова – висше образо�
вание, с�ециалност „Социална �сихология“, до�
�ълнителна квалификация „Съдебна �сихология“ 
(съдебно�сихологически екс�ертизи) – стаж като 
ве�о лице – 5 години.

Десислава Асенова Иванова – висше образо�
вание, с�ециалност „Психология“, �ритежава�а 
сертификати – �сихосоциални интервенции �ри 
зависими �ациенти; ��отреба и зло��отреба и 
зависимост от амфетамини и метамфетамини, 
световна е�идемия; взаимоотношения в еки�а и 
ефективна ком�никация; доктор �о �едагогическа 
и възрастова �сихология; стаж – 10 години.

Дора Стоименова Ангелова – висше образо�
вание, с�ециалност – �сихолог, �рофесионална 
квалификация – к�рс �о клинична и конс�лта�
тивна �сихология – за�итена ди�ломна работа на 
тема „Физиологичен афект – наказателно�равни 
ас�екти“, стаж като ве�о лице – 6 години.

Калина Кр�мова Ергина – с�ециалност „Пси�
хология“ – стаж – 5 години.

Марияна Димитрова Андонова – висше об�
разование, с�ециалност – „Психология“, тр�дов 
стаж – 11 години като �сихолог.

Недялка Кръстева Анг�шева – висше обра�
зование, с�ециалност „Социална �сихология“, 
стаж – 9 години.

Силвия Савова Митева – висше образование, 
с�ециалност „Психология“, настоя�а работа –  
Дневен център за възрастни с �вреждания – �сихо�
социални �сл�ги, заемана длъжност – �сихолог, 
тр�дов стаж – 8 години.

Гергана Васкова Станоева – висше образо�
вание, с�ециалност „Психология“, магистър �о 
социална и юридическа �сихология, месторабо�
та – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград – асис�
тент, д�р �о �сихология, тр�дов стаж – 5 години.

Христина Звонкова Ангелова – висше обра�
зование, с�ециалност „Психология“, с�ециали�
зация – социална �сихология, месторабота – ЕТ 
„Акад. Л. Стоянов“, Благоевград – �едагогически 
съветник, тр�дов стаж – 10 години.

Христо Йорданов Йорданов – висше обра�
зование, с�ециалност „Психология“, социална 
�сихология и социална �ревенция, социална 
�едагогика и социално �од�омагане, философия, 
доктор �о �едагогическа и възрастова �сихоло�
гия, месторабота – ДЦВУ, с. Ласкарево, об�ина 
Сандански, заемана длъжност – �сихолог, тр�дов 
стаж – 21 години.

Райна Кръстева Петрова�Матиня – висше 
образование, с�ециалност „Юридическа �си�
хология“, месторабота – Дневен център „Света 
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Неделя“, заемана длъжност – �сихолог, тр�дов 
стаж – 8 години.

Магдалена Огнянова Батева – висше образо�
вание, с�ециалност „Психология“, магистърска 
�рограма – „Юридическа �сихология“, местора�
бота – СУ „Никола Й. Ва�царов“, Петрич – �си�
холог, тр�дов стаж – 6 години.

Иванка Василева Асенова – висше образо�
вание, с�ециалност „Психология“, месторабо�
та – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – доцент „Медицин�
ска �сихология“, тр�дов стаж – 30 години.

Ирина Петрова То��зова – висше образование, 
с�ециалност „Психология“, с�ециализация – юри�
дическа �сихология, месторабота – ЮЗУ „Нео�
фит Рилски“, заемана длъжност – главен асис�
тент – доктор, тр�дов стаж – 12 години.

3.3. Съдебна �сихолого��сихиатрична екс�
�ертиза

3.4. Съдебна екс�ертиза на �сихичното със�
тояние �о �исмени данни

4. Клас „Съдебноикономически експертизи“
4.1. Съдебно�счетоводна екс�ертиза
Александър Василев Чомаков – висше обра�

зование – счетоводна отчетност, тр�дов стаж –  
25 години.

Василка Сотирова Иванова – счетоводство и 
контрол „ССБ – Счетоводна къ�а  – БД“, тр�дов 
стаж – 37 години.

Венетка Костадинова Йовчева�Харизано�
ва – висше образование, счетоводна отчетност, 
стаж – 23 години, оценка на държавни и об�ински 
�ред�риятия, �реобраз�вани или не�реобраз�вани 
в търговски др�жества.

Вергил Георгиев Божиков – висше образова�
ние, с�ециалност „Счетоводна отчетност“, квали�
фикация – икономист, тр�дов стаж – 40 години.

Веско Любенов Стойчев – с�ециалност „Сче�
товодство и контрол“, тр�дов стаж – 21 години.

Виктор Томов Рашев – висше образование, 
счетоводство и контрол, до�ълнителна квали�
фикация – лицензиран оценител на недвижими 
имоти, тр�дов стаж – 25 години.

Десислава Иванова Димитрова – висше обра�
зование, с�ециалност „Счетоводство и контрол“, 
тр�дов стаж �о с�ециалността – над 5 години.

Димитър Ас�ар�хов Юр�ков – съдебно�сче�
товодни екс�ертизи.

Живка Венгелова Пандева, с�ециалност 
„Счетоводство на банките“, съдебно�счетоводни 
екс�ертизи, стаж – 38 години.

Иван Любенов Георгиев – висше образова�
ние, с�ециалност „Счетоводство и контрол“, 
стаж – 14 години.

Катя Фили�ова Мил�шева – висше образо�
вание, с�ециалност „Счетоводство и контрол“, 
тр�дов стаж �о с�ециалността – 6 години.

Надежда Миланова Стойчева – висше обра�
зование, с�ециалност „Счетоводство и контрол“, 
стаж – 5 години.

Росица Кирилова Велинова – сто�анско ���
равление, ОДПЗС, Благоевград, главен счетово�
дител – ОДПЗС, стаж – 10 години.

Силвия Свиленова Йовчева – висше образо�
вание, с�ециалност „Счетоводство и контрол“, 
стаж – 15 години.

Соня Илиева Тахова – счетоводна отчетност, 
стаж – 27 години.

Софрони Георгиев Атанасов – висше обра�
зование, с�ециалност „Счетоводна отчетност“, 
стаж – 17 години, до�ълнителна квалифика�
ция – оценител на финансови инстит�ции.

Стефан Иванов Налджиев – висше образо�
вание, с�ециалност „Счетоводство и контрол“, 
стаж – 9 години, до�ълнителна квалифика�
ция – оценка на машини и съоръжения.

Стефка Костадинова Сарандева – висше обра�
зование, с�ециалност „Счетоводство и контрол“, 
тр�дов стаж �о с�ециалността – над 10 години.

Стойчо Георгиев Темелков – висше образова�
ние, с�ециалност „Счетоводна отчетност“, тр�дов 
стаж �о с�ециалността – 24 години.

Стояна Венчова Иванова – висше образо�
вание, с�ециалност „Счетоводство и контрол“, 
тр�дов стаж �о с�ециалността – 9 години.

Янко Стойчев Ч�карски, висше образование, 
счетоводна отчетност, тр�дов стаж – 33 години.

Анна Михова Донкова – висше образование, 
с�ециалност „Счетоводство и контрол“, тр�дов 
стаж – 9 години.

Роза Славчова Дюлгерова – висше образо�
вание, с�ециалност „Икономист счетоводител“, 
тр�дов стаж – 31 години.

Димитър Янакиев Ч�ч�лигов – висше обра�
зование, с�ециалност „Счетоводство и контрол“, 
тр�дов стаж – 9 години.

Зорка Стефанова Кирилова – средно с�ециал�
но образование, с�ециалност „Икономист�счето�
водител“, тр�дов стаж – 9 години.

Станка Георгиева Георгиева – висше образо�
вание, с�ециалност „Счетоводство и контрол“, 
тр�дов стаж – 40 години.

Костадин Георгиев Николов – висше обра�
зование, с�ециалност – икономист�финансист, 
тр�дов стаж – 9 години.

Венета Иванова Боянска – висше образование, 
с�ециалност – икономист – счетоводна отчет�
ност, тр�дов стаж – 30 години.

Китан Георгиев Китанов – висше образование, 
с�ециалност „Финанси“, оценка на недвижими 
имоти, тр�дов стаж – 9 години.

С�ас Кирилов Ваклинов – висше образование, 
с�ециалност „Счетоводна отчетност“, тр�дов 
стаж – 34 години.

Иван Асенов Найденов – месторабота – ТД 
на НАП – главен инс�ектор �о �риходите, ви�
сше образование, с�ециалност „Счетоводство и 
контрол“, тр�дов стаж – 21 години.

Виктория Михайловна Богданска – висше 
образование, с�ециалност „Счетоводство и кон�
трол“, тр�дов стаж – 8 години.

Венета Кирилова Младенова – висше обра�
зование, с�ециалност „Счетоводство и контрол“, 
тр�дов стаж – 30 години.

Георги Ас�ар�хов Янков – висше образо�
вание, с�ециалност „Финанси“, до�ълнителна 
квалификация – оценка на недвижими имоти, 
�ритежава� сертификат „Екс�ерт �о съдебно�
счетоводни и финансово�ценови екс�ертизи“, 
тр�дов стаж – 5 години.

Десислава Борисова Бояджийска – висше 
образование, с�ециалност „Счетоводство и 
контрол“, настоя�а месторабота – „Видес Ко�
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мерс“ – ООД, заемана длъжност – счетоводител, 
тр�дов стаж – 14 години.

Велин Стоилов Кръстев – висше образование, 
с�ециалност – аграрикономист, до�ълнителна 
квалификация – външен екс�ерт �о мярка 143 
„Предоставяне на съвети и конс�лтиране в земе�
делието в България и Р�мъния“ �о ПРСР, тр�дов 
стаж – 22 години.

Рилка Тодорова Коцакова – висше образо�
вание, с�ециалност – икономист�счетоводител, 
до�ълнителна квалификация – ди�ломиран екс�
�ерт�счетоводител, ди�ломиран одитор, тр�дов 
стаж – 29 години.

Георги Иванов Коцаков – висше образова�
ние, с�ециалност – икономист�счетоводител, 
месторабота – Об�ина Разлог, заемана длъж�
ност – директор на дирекция „Приходи“, тр�дов 
стаж – 29 години.

Р�мяна Стефанова Величкова – висше образо�
ване, с�ециалност – икономист �о строителството, 
тр�дов стаж – 5 години.

Славейко Андреев Въчков – висше образова�
ние, с�ециалност – �ланиране и �рогнозиране, 
тр�дов стаж �о с�ециалността – 38 години, стаж 
като ве�о лице – 1 година.

Тодор Георгиев М�шев – висше образование, 
с�ециалност „Икономика на тр�да“ на Ленин�
градския финансово�икономически инстит�т 
„Н. Вознесенски“, тр�дов стаж �о с�ециалност�
та – 31 години.

Иванка Иванова Тимева – висше образование, 
с�ециалност „Счетоводна отчетност“, тр�дов 
стаж – 25 години, сертификати – „Финансов и 
кредитен анализ“, „Стандарт за раз�ознаване и 
стандарт за годност на български банкноти и 
разменни монети“, завършен к�рс за вал�тни 
касиери.

Лиляна Савова Доленска – висше образование, 
с�ециалност „Счетоводство и контрол“, тр�дов 
стаж �о с�ециалността – 10 години, месторабота 
„ЛИБО Конс�лт“ – ООД.

Бойко Младенов Доленски – висше образо�
вание, с�ециалност „Счетоводство и контрол“, 
тр�дов стаж �о с�ециалността – 10 години, место�
работа „Конс�лтантски клъстер Веритас“ – ООД, 
сертификат за оценка на търговски �ред�риятия 
и вземания.

Надка Илиева Китанова висше образование, 
с�ециалност „Счетоводство и контрол“, тр�дов 
стаж – 33 години, месторабота – Министерството 
на околната среда и водите – главен вътрешен 
одитор.

Емил Димитров Нейков – висше образование, 
с�ециалност „Счетоводство и контрол“, тр�дов 
стаж – 15 години, стаж като ве�о лице – 10 го�
дини, самоосиг�рява� се, �ритежава� док�мент 
за достъ� до класифицирана информация.

Богдана Василева Златкова – висше обра�
зование, с�ециалност „Икономика и ��равле�
ние на транс�орта“, тр�дов стаж – 8 години, 
месторабота – „Водоснабдяване и канализа�
ция“ – ЕООД – Благоевград, заемана длъж�
ност – вътрешен одитор, �ритежаван сертификат 
за вътрешен одитор в ��бличния сектор.

Весела Георгиева Николова – висше образова�
ние, с�ециалност „Счетоводство и контрол“, без�
работна, тр�дов стаж – 26 години, до�ълнителна 
квалификация – оценител на недвижими имоти.

Александър Пламенов Динчев – висше обра�
зование, с�ециалност „Счетоводство и контрол“, 
месторабота – Областна администрация – Благо�
евград, заемана длъжност – главен счетоводител, 
тр�дов стаж – 6 години.

Мария Христова Дес�одска – висше образова�
ние, с�ециалност „Счетоводна отчетност“, �енси�
онер, до�ълнителна квалификация – оценител на 
стоки и �сл�ги, тр�дов стаж – 35 години.

Мария Славчова Григорова – висше образова�
ние, с�ециалност „Счетоводна отчетност“, �ро�
фесионална квалификация – съдебно�счетоводен 
екс�ерт, �енсионер, тр�дов стаж – 14 години.

Христо Славев Христов – висше образова�
ние, с�ециалност „Икономика на тр�да“, тр�дов 
стаж – 5 години.

Калин Георгиев Дюлгеров – висше образование, 
с�ециалност „Счетоводство и контрол“, местора�
бота – „Счетоводна къ�а Нове – 96“ – ООД – ���
равител, тр�дов стаж – 13 години.

Живка Василева Бикова�Пенева – висше об�
разоване, с�ециалност – икономист, �лановик/
синтетик, месторабота – Омб�дсман на РБ, 
началник�отдел (ФСС) и главен счетоводител, 
тр�дов стаж – 37 години.

Галя Асенова Стоилова – висше образование, 
с�ециалност „Икономика на вътрешната търго�
вия“, с�ециализация – икономика, ��равление, 
организация и технология на търговската дейност, 
тр�дов стаж – 35 години.

Албена Фердинандова Сотирова – висше обра�
зование, с�ециалност „Организация на �роизвод�
ството и ��равление на �ромишлеността“, след�
ди�ломна квалификация – съдебно�счетоводен 
екс�ерт, сертификат „Межд�народни счетоводни 
стандарти“, месторабота – „Благо�стройствени 
строежи“ – ООД, Благоевград – отчетник – сче�
товодство, тр�дов стаж – 30 години.

Виолета Иванова Док�зова – висше образо�
вание, с�ециалност „Икономист – финанси и 
кредит“, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана 
длъжност – ��равител, тр�дов стаж – 36 години, 
оценител на цели държавни и об�ински �ред�
�риятия, �реобраз�вани или не�реобраз�вани в 
търговски др�жества; оценител на недвижими 
имоти, оценка на машини и съоръжения, акти�
ви – движимо им��ество, методология, �роблеми 
и ас�екти.

Костадин Петров Михайлов – висше образо�
вание, с�ециалност „Икономист�счетоводител“, 
месторабота – Професионална гимназия �о транс�
�орт, заемана длъжност – главен счетоводител, 
тр�дов стаж – 30 години.

Костадин Благоев С�асов – висше образо�
вание, с�ециалност „Икономист�счетоводител“, 
месторабота – Об�инска администрация – Сан�
дански, заемана длъжност – главен вътрешен 
одитор, тр�дов стаж – 17 години.

Гергана Бойкова Байрактарска – висше обра�
зование, с�ециалност „Икономист“, месторабо�
та – дирекция „Регионална сл�жба �о заетост�
та“ – Благоевград, заемана длъжност – старши 
екс�ерт�счетоводител, тр�дов стаж – 5 години.

Костадин Борисов Ш�мантов – висше образо�
вание, с�ециалност „Счетоводна отчетност“, до�
�ълнителна квалификация – съдебно�счетоводни 
екс�ертизи, тр�дов стаж – 35 години, безработен.



СТР.  74  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 21

Роза Методиева Христова – висше образо�
вание, с�ециалност „Счетоводство и контрол“, 
тр�дов стаж – 30 години. 

Елена Маринова Цветкова – висше обра�
зование, с�ециалност „Финансово�счетоводна 
дейност на фирмите“, тр�дов стаж �о с�ециал�
ността – 9 години.

Таня Боянова Янкова – висше образование, 
с�ециалност „Финанси“ и „Счетоводство и кон�
трол“, месторабота – ЕТ „Димитър Янков – Ке�
неди Метал“, заемана длъжност – главен счето�
водител, тр�дов стаж – 20 години.

Виолина Стойчова Рангелова – висше об�
разование, с�ециалност „Аграрна икономика“, 
месторабота – „Кор�орекс финанс“ – ЕООД – ���
равител, тр�дов стаж – 11 години.

Иванка Георгиева Илиева – висше образова�
ние, с�ециалност „ОПУП“, месторабота – Сметна 
�алата – старши одитор – втора сте�ен, тр�дов 
стаж – 38 години. 

Георги Ангелов Бациев – висше образоване, 
с�ециалност „Счетоводство и контрол“, ма�
гистърска �рограма – „Счетоводно�финансов 
мениджмънт“, месторабота – „ЮМР“ – ЕООД, 
заемана длъжност – главен счетоводител, тр�дов 
стаж – 5 години.

Полина Димитрова Кавръкова – висше об�
разование, с�ециалност „Счетоводство и кон�
трол“, �ритежава�а разрешение за достъ� до 
класифицирана информация до 2020 г., тр�дов 
стаж – 20 години.

Павлинка Кирилова Иванова – с�ециалност 
„Инженер �о горско сто�анство“, магистър �о 
„Екология и о�азване на околната среда“; с�ециа�
лизация �о „У�равление на горското сто�анство“, 
„У�равление на администрацията“, „Сто�анско 
��равление“, лицензиран оценител на гори и 
земи; растителен свят, животински свят, �очви, 
ландшафт, �риродни обекти. В�исана в регистъра 
�о ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, 
�очви, растителен свят, ландшафт и �риродни 
обекти; в�исана в регистъра за ��ражняване на 
частна лесовъдска �рактика; оценка на гори и 
на земите в горския фонд.

Екатерина Кирилова Владимирова – висше об�
разование, с�ециалност „Счетоводство и контрол 
и финанси“, месторабота – „Актив одит“ – ЕООД, 
заемана длъжност – асистент�одитор, тр�дов 
стаж – 17 години.

Иван Бойков Стоименов – висше образование, 
с�ециалност „Счетоводство и контрол“, местора�
бота – ЦКБ, заемана длъжност – главен екс�ерт, 
тр�дов стаж – 17 години.

Иванка Василева Дж�ндж�рова – висше об�
разование, с�ециалност „Финанси“, месторабота 
„Алианц банк България“ – АД, заемана длъж�
ност – директор Бизнес център – Благоевград, 
тр�дов стаж – 12 години.

4.2. Съдебна финансово�икономическа екс�
�ертиза

Блажка Сотирова Ша�кова – висше образова�
ние – с�ециалност „Икономика и ��равление на 
коо�ерациите“ – счетоводни и финансово�ценови 
екс�ертизи.

Бранимира Георгиева Христова – висше об�
разование, с�ециалност „Организация на �роиз�

водството и ��равлението в �ромишлеността“, 
до�ълнителна квалификация „Проектиране на 
АСУ“; „Оценител на цели държавни и об�ински 
�ред�риятия“, стаж – 25 години.

Валери Николов Миков – висше образова�
ние – с�ециалност „Икономист МТС“, тр�дов 
стаж – 24 години.

Вангелия Григорова Серафимова – висше 
образование, с�ециалност „Икономист�счетово�
дител“; стаж – 26 години.

Величка Кр�мова Кад�рина – висше образова�
ние – с�ециалност „Икономист“, организатор на 
�ромишленото �роизводство, тр�дов стаж като 
главен счетоводител – 16 години.

Георгица Димитрова Цветкова – висше об�
разование, с�ециалност „Икономист“, стаж �о 
с�ециалността – 27 години. 

Димитрина Георгиева Митрева – висше об�
разование – с�ециалност „Финанси“, тр�дов 
стаж – 8 години, до�ълнителна квалифика�
ция – оценител на машини и съоръжения.

Димитър Владимиров Николов – висше обра�
зование, с�ециалност „Икономика и организация 
на селското сто�анство“, оценител на земеделски 
земи и оценител на цели държавни и об�ински 
�ред�риятия.

Здравка Атанасова По�андонова – средно 
с�ециално образование, с�ециалност „Икономика 
�ланиране и отчетност“ – 18 години стаж.

Йорданка Кръстева Межд�речка – до�ъл�
нителна квалификация „Одиторски контрол на 
банки“ – тр�дов стаж – 40 години.

Красимира Димитрова Пер�хова – с�ециал�
ност „Финанси“, стаж – 7 години.

Лазар Андреев Андреев – висше образование, 
с�ециалност „Финанси“, до�ълнителна квалифи�
кация – оценка на недвижими имоти.

Любомир Цветков Йотов – межд�народни 
икономически отношения, митническа и вътреш�
нотърговска дейност, митнически режими и 
�роцед�ри, митнически и вал�тни нар�шения.

Мария Кр�мова С�башева – висше образова�
ние, с�ециалност „Икономист“, организатор на 
�ромишленото �роизводство, стаж – 8 години.

Нина Симеонова Марчева – висше образова�
ние, икономически екс�ертизи. 

Пенчо Георгиев Кирчев – висше образование, 
с�ециалност „Икономика и организация на тр�да“, 
стаж – 17 години.

Роза Любомирова Давидкова – финанси и кре�
дит; ОКС – Благоевград, гл. счетоводител – тр��
дов стаж – 37 години.

Р�мяна Вангелова Зъкова – висше образова�
ние – с�ециалност „Финанси“, главен счетоводи�
тел, тр�дов стаж �о с�ециалността – 25 години.

Снежана Георгиева Симонска�Ковачева, висши 
образования – финанси и кредит, строителство 
и архитект�ра, 39 години стаж като директор 
на „ФСДУС“, сертификат – оценител на земе�
делски земи.

Сотир Сотиров Хаджиев – висше образова�
ние, с�еиалност „Икономика на �ромишленост�
та“ – 29 години тр�дов стаж.

Стойне Николов По�ов – икономическо �ла�
ниране и отчетност на търговията и �ромишле�
ността – 43 години.
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Роза Славчова Дюлгерова – висше образо�
вание, с�ециалност „Икономист�счетоводител“, 
тр�дов стаж – 31 години.

Зорка Стефанова Кирилова – средно с�ециал�
но образование, с�ециалност „Икономист�счето�
водител“, тр�дов стаж – 9 години.

Първан Василев Първанов – висше образование, 
икономист�счетоводител, тр�дов стаж – 20 години.

Костадин Георгиев Николов – висше обра�
зование, с�ециалност „Икономист�финансист“, 
тр�дов стаж – 9 години.

Георги Андонов Манолев – висше образо�
вание, икономист�счетоводител, тр�дов стаж –  
28 години.

София Кр�мова Граченова – висше образова�
ние, с�ециалност икономист – икономика и ��рав�
ление на търговията, тр�дов стаж – 20 години.

Китан Георгиев Китанов – висше образование, 
с�ециалност „Финанси“, оценка на недвижими 
имоти, тр�дов стаж – 9 години.

С�ас Кирилов Ваклинов – висше образование, 
с�ециалност „Счетоводна отчетност“, тр�дов 
стаж – 34 години.

Росен Борисов Хаджиев – висше образова�
ние, с�ециалност „Финанси и кредит“, тр�дов 
стаж – 20 години.

Илиана Димитрова Янкова – висше обра�
зование, с�ециалност „Финанси“; с�ециализа�
ция – банково дело; тр�дов стаж – 13 години.

Иван Асенов Найденов – месторабота – ТД 
на НАП – главен инс�ектор �о �риходите, вис�
ше образование; с�ециалност „Счетоводство и 
контрол“; тр�дов стаж – 21 години.

Огнян Иванов Андонов – висше образование, 
с�ециалност „Организация на �роизводството и 
��равление в �ромишлеността“, до�ълнителна 
квалификация – банки и банково дело, тр�дов 
стаж – 34 години.

Венета Кирилова Младенова – висше обра�
зование, с�ециалност „Счетоводство и контрол“, 
тр�дов стаж – 30 години.

Борислав Стоянов Коларов – висше обра�
зование, с�ециалност „Финанси“, до�ълнител�
на квалификация – оценка на земеделските 
земи, �одобренията върх� тях и трайните на�
саждения, месторабота – „Сосиете Женерал 
Екс�рес банк“ – АД – отговорник офис, тр�дов 
стаж – 19 години.

Георги Ас�ар�хов Янков – висше образование, 
с�ециалност „Финанси“, до�ълнителна квалифи�
кация – оценка на недвижими имоти, �ритежава� 
сертификат – „Екс�ерт �о съдебно�счетоводни и 
финансово�ценови екс�ертизи“.

Георги Иванов Коцаков – висше образова�
ние, с�ециалност „Икономист�счетоводител“, 
месторабота – Об�ина Разлог, заемана длъж�
ност – директор дирекция „Приходи“, тр�дов 
стаж – 29 години.

Славейко Андреев Въчков – висше образова�
ние, с�ециалност „Планиране и �рогнозиране“, 
тр�дов стаж �о с�ециалността – 38 години, стаж 
като ве�о лице – 1 година.

Донка Георгиева Милкова – висше образова�
ние, с�ециалност „Про�чване на �олезни изко�
�аеми“, квалификация – инженер�геолог – �ро�
�чвател, и �реквалификация – „Застрахователен 
мениджмънт“, оценител на машини и съоръ�

жения в сферата на минната �ромишленост 
и строителството, тр�дов стаж – в сферата на 
�ромишлеността – 7 години, и в сферата на за�
страховането – 10 години. 

Иванка Иванова Тимева – висше образование, 
с�ециалност „Счетоводна отчетност“, тр�дов 
стаж – 25 години, сертификат – „Финансов и 
кредитен анализ“, „Стандарт за раз�ознаване и 
стандарт за годност на български банкноти и раз�
мени монети“, завършен к�рс за вал�тни касиери.

Лиляна Савова Доленска – висше образование, 
с�ециалност „Счетоводство и контрол“, тр�дов 
стаж �о с�ециалността – 10 години, месторабота 
„ЛИБО Конс�лт“ – ООД.

Бойко Младенов Доленски – висше образо�
вание, с�ециалност „Счетоводство и контрол“, 
тр�дов стаж �о с�ециалността – 10 години, место�
работа „Конс�лтантски клъстер Веритас“ – ООД, 
сертификат за оценка на търговски �ред�риятия 
и вземания.

Надка Илиева Китанова – висше образование, 
с�ециалност „Счетоводство и контрол“, тр�дов 
стаж – 33 години, месторабота – Министерството 
на околната среда и водите – главен вътрешен 
одитор.

Емил Димитров Нейков – висше образование, 
с�ециалност „Счетоводство и контрол“, тр�дов 
стаж – 15 години, стаж като ве�о лице – 10 го�
дини, самоосиг�рява� се, �ритежава� док�мент 
за достъ� до класифицирана информация.

Богдана Василева Златкова – висше обра�
зование – с�ециалност „Икономика и ��равле�
ние на транс�орта“, тр�дов стаж – 8 години, 
месторабота – „Водоснабдяване и канализа�
ция“ – ЕООД – Благоевград, заемана длъж�
ност – вътрешен одитор, �ритежаван сертификат 
за вътрешен одитор в ��бличния сектор.

Весела Георгиева Николова – висше образова�
ние, с�ециалност „Счетоводство и контрол“, без�
работна, тр�дов стаж – 26 години, до�ълнителна 
квалификация – оценител на недвижими имоти.

Александър Пламенов Динчев – висше обра�
зование – с�ециалност „Счетоводство и контрол“, 
месторабота – Областна администрация – Благо�
евград, заемана длъжност – главен счетоводител, 
тр�дов стаж – 6 години.

Мария Христова Дес�одска – висше образова�
ние, с�ециалност „Счетоводна отчетност“, �енси�
онер, до�ълнителна квалификация – оценител на 
стоки и �сл�ги, тр�дов стаж – 35 години.

Мария Славчова Григорова – висше образова�
ние, с�ециалност „Счетоводна отчетност“, �ро�
фесионална квалификация – съдебно�счетоводен 
екс�ерт, �енсионер, тр�дов стаж – 14 години.

Виолета Христова Василева�Тал��ска – висше 
образование, с�ециалност „Статистика“, место�
работа – ЕТ „Иван Тал��ски“ – счетоводител на 
граждански договор, тр�дов стаж – 13 години, 
сертификат – „Межд�народни счетоводни стан�
дарти“.

Христо Славев Христов – висше образова�
ние, с�ециалност „Икономика на тр�да“, тр�дов 
стаж – 5 години.

Калин Георгиев Дюлгеров – висше образова�
ние, с�ециалност „Счетоводство и контрол“, место�
работа – „Счетоводна къ�а Нове�96“ – ООД – ���
равител, тр�дов стаж – 13 години.
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Живка Василева Бикова�Пенева – висше об�
разоване, с�ециалност „Икономист, �лановик/
синтетик“, месторабота – Омб�дсман на Ре��б�
лика България, началник�отдел (ФСС) и главен 
счетоводител, тр�дов стаж – 37 години.

Галя Асенова Стоилова – висше образование, 
с�ециалност „Икономика на вътрешната търго�
вия“, с�ециализация – икономика, ��равление, 
организация и технология на търговската дейност, 
тр�дов стаж – 35 години.

Албена Фердинандова Сотирова – висше обра�
зование, с�ециалност „Организация на �роизвод�
ството и ��равление на �ромишлеността“, след�
ди�ломна квалификация – съдебно�счетоводен 
екс�ерт, сертификат – Межд�народни счетоводни 
стандарти, месторабота – „Благо�стройствени 
строежи“ – ООД, Благоевград – отчетник – сче�
товодство, тр�дов стаж – 30 години.

Виолета Иванова Док�зова – висше образо�
вание, с�ециалност „Икономист – финанси и 
кредит“, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана 
длъжност – ��равител, тр�дов стаж – 36 години, 
оценител на цели държавни и об�ински �ред�
�риятия, �реобраз�вани или не�реобраз�вани в 
търговски др�жества; оценител на недвижими 
имоти, оценка на машини и съоръжения, акти�
ви – движимо им��ество, методология, �роблеми 
и ас�екти.

Костадин Петров Михайлов – висше образо�
вание, с�ециалност „Икономист�счетоводител“, 
месторабота – Професионална гимназия �о транс�
�орт, заемана длъжност – главен счетоводител, 
тр�дов стаж – 30 години.

Костадин Благоев С�асов – висше образо�
вание, с�ециалност „Икономист�счетоводител“, 
месторабота – Об�инска администрация – Сан�
дански, заемана длъжност – главен вътрешен 
одитор, тр�дов стаж – 17 години.

Костадин Борисов Ш�мантов – висше образо�
вание, с�ециалност „Счетоводна отчетност“, до�
�ълнителна квалификация – съдебно�счетоводни 
екс�ертизи, тр�дов стаж – 35 години, безработен.

Роза Методиева Христова – висше образо�
вание, с�ециалност „Счетоводство и контрол“, 
тр�дов стаж – 30 години. 

Елена Маринова Цветкова, висше образова�
ние, с�ециалност „Финансово�счетоводна дейност 
на фирмите“, тр�дов стаж �о с�ециалността –  
9 години.

Таня Боянова Янкова – висше образование, 
с�ециалност „Финанси“ и „Счетоводство и кон�
трол“, месторабота – ЕТ „Димитър Янков – Ке�
неди Метал“, заемана длъжност – главен счето�
водител, тр�дов стаж – 20 години.

Виолина Стойчова Рангелова – висше об�
разование, с�ециалност „Аграрна икономика“, 
месторабота – „Кор�орекс финанс“ – ЕООД – ���
равител, тр�дов стаж – 11 години.

Иванка Георгиева Илиева – висше образова�
ние – с�ециалност „ОПУП“, месторабота – Смет�
на �алата – старши одитор – втора сте�ен, тр�дов 
стаж – 38 години.

Полина Димитрова Кавръкова – висше об�
разование – с�ециалност „Счетоводство и кон�
трол“, �ритежава�а разрешение за достъ� до 
класифицирана информация до 2020 г., тр�дов 
стаж – 20 години.

Павлинка Кирилова Иванова – с�ециалност 
„Инженер �о горско сто�анство“, магистър �о 
„Екология и о�азване на околната среда“; с�ециа�
лизация �о „У�равление на горското сто�анство“, 
„У�равление на администрацията“, „Сто�анско 
��равление“, лицензиран оценител на гори и 
земи; растителен свят, животински свят, �очви, 
ландшафт, �риродни обекти; в�исана в регистъра 
�о ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, 
�очви, растителен свят, ландшафт и �риродни 
обекти; в�исана в регистъра за ��ражняване на 
частна лесовъдска �рактика; оценка на гори и 
на земите в горския фонд.

Екатерина Кирилова Владимирова – висше 
образование, с�ециалност „Счетоводство, контрол 
и финанси“, месторабота – „Актив одит“ – ЕООД, 
заемана длъжност – асистент�одитор, тр�дов 
стаж – 17 години.

Иван Бойков Стоименов – с�ециалност „Сче�
товодство и контрол“, месторабота – ЦКБ, 
заемана длъжност – главен екс�ерт, тр�дов 
стаж – 17 години.

Иванка Василева Дж�ндж�рова – висше об�
разование, с�ециалност „Финанси“, месторабота 
„Алианц банк България“ – АД, заемана длъж�
ност – директор Бизнес център – Благоевград, 
тр�дов стаж – 12 години.

4.3. Съдебно�стокова екс�ертиза
Роза Славчова Дюлгерова – висше образо�

вание, с�ециалност „Икономист�счетоводител“, 
тр�дов стаж – 31 години.

Зорка Стефанова Кирилова – средно с�ециал�
но образование, с�ециалност „Икономист�счето�
водител“, тр�дов стаж – 9 години.

Костадин Георгиев Николов – висше обра�
зование, с�ециалност „Икономист�финансист“, 
тр�дов стаж – 9 години.

Китан Георгиев Китанов – висше образование, 
с�ециалност „Финанси“, оценка на недвижими 
имоти, тр�дов стаж – 9 години.

Иван Асенов Найденов – месторабота – ТД 
на НАП – главен инс�ектор �о �риходите, вис�
ше образование; с�ециалност „Счетоводство и 
контрол“; тр�дов стаж – 21 години.

Борислав Стоянов Коларов – висше образо�
вание, с�ециалност „Финанси“, до�ълнителна 
квалификация – оценка на земеделските земи, 
�одобренията върх� тях и трайните насажде�
ния, месторабота – „Сосиете Женерал Екс�рес�
банк“ – АД – отговорник офис, тр�дов стаж –  
19 години.

Ивайло Борисов Ръхов – висше образование, 
с�ециалност „Аграрна икономика“, настоя�а 
месторабота – „Видес Комерс“ – ООД – зае�
мана длъжност – счетоводител, тр�дов стаж –  
12 години.

Лиляна Савова Доленска – висше образование, 
с�ециалност „Счетоводство и контрол“, тр�дов 
стаж �о с�ециалността – 10 години, месторабота 
„ЛИБО Конс�лт“ – ООД.

Бойко Младенов Доленски – висше образо�
вание, с�ециалност „Счетоводство и контрол“, 
тр�дов стаж �о с�ециалността – 10 години, место�
работа „Конс�лтантски клъстер Веритас“ – ООД, 
сертификат за оценка на търговски �ред�риятия 
и вземания.
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Надка Илиева Китанова – висше образование, 
с�ециалност „Счетоводство и контрол“, тр�дов 
стаж – 33 години, месторабота – Министерството 
на околната среда и водите – главен вътрешен 
одитор.

Емил Димитров Нейков – висше образование, 
с�ециалност „Счетоводство и контрол“, тр�дов 
стаж – 15 години, стаж като ве�о лице – 10 го�
дини, самоосиг�рява� се, �ритежава� док�мент 
за достъ� до класифицирана информация.

Богдана Василева Златкова – висше обра�
зование – с�ециалност „Икономика и ��равле�
ние на транс�орта“, тр�дов стаж – 8 години, 
месторабота – „Водоснабдяване и канализа�
ция“ – ЕООД, Благоевград, заемана длъж�
ност – вътрешен одитор, �ритежаван сертификат 
за вътрешен одитор в ��бличния сектор.

Весела Георгиева Николова – висше образова�
ние, с�ециалност „Счетоводство и контрол“, без�
работна, тр�дов стаж – 26 години, до�ълнителна 
квалификация – оценител на недвижими имоти.

Александър Пламенов Динчев – висше обра�
зование – с�ециалност „Счетоводство и контрол“, 
месторабота – Областна администрация – Благо�
евград, заемана длъжност – главен счетоводител, 
тр�дов стаж – 6 години.

Мария Христова Дес�одска – висше образова�
ние, с�ециалност „Счетоводна отчетност“, �енси�
онер, до�ълнителна квалификация – оценител на 
стоки и �сл�ги, тр�дов стаж – 35 години.

Живка Василева Бикова – Пенева – висше 
образоване, с�ециалност – икономист, �лано�
вик/синтетик, месторабота – Омб�дсман на РБ, 
началник�отдел (ФСС) и главен счетоводител, 
тр�дов стаж – 37 години.

Галя Асенова Стоилова – висше образование, 
с�ециалност „Икономика на вътрешната търго�
вия“, с�ециализация – икономика, ��равление, 
организация и технология на търговската дейност, 
тр�дов стаж – 35 години.

Албена Фердинандова Сотирова – висше обра�
зование, с�ециалност „Организация на �роизвод�
ството и ��равление на �ромишлеността“, след�
ди�ломна квалификация – съдебно�счетоводен 
екс�ерт, сертификат – Межд�народни счетоводни 
стандарти, месторабота – „Благо�стройствени 
строежи“ – ООД, Благоевград – отчетник – сче�
товодство, тр�дов стаж – 30 години.

Виолета Иванова Док�зова, висше образо�
вание, с�ециалност – икономист – финанси и 
кредит, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана 
длъжност – ��равител, тр�дов стаж – 36 години, 
оценител на цели държавни и об�ински �ред�
�риятия, �реобраз�вани или не�реобраз�вани в 
търговски др�жества; оценител на недвижими 
имоти, оценка на машини и съоръжения, акти�
ви – движимо им��ество, методология, �роблеми 
и ас�екти.

Костадин Петров Михайлов, висше образо�
вание, с�ециалност – икономист�счетоводител, 
месторабота – Професионална гимназия �о транс�
�орт, заемана длъжност – главен счетоводител, 
тр�дов стаж – 30 години.

Костадин Борисов Ш�мантов – висше образо�
вание, с�ециалност „Счетоводна отчетност“, до�

�ълнителна квалификация – съдебно�счетоводни 
екс�ертизи, тр�дов стаж – 35 години, безработен.

Роза Методиева Христова – висше образо�
вание, с�ециалност „Счетоводство и контрол“, 
тр�дов стаж – 30 години. 

Виолина Стойчова Рангелова – висше об�
разование, с�ециалност „Аграрна икономика“, 
месторабота – „Кор�орекс финанс“ – ЕООД – ���
равител, тр�дов стаж – 11 години.

Полина Димитрова Кавръкова – висше об�
разование – с�ециалност „Счетоводство и кон�
трол“, �ритежава�а разрешение за достъ� до 
класифицирана информация до 2020 г., тр�дов 
стаж – 20 години.

Павлинка Кирилова Иванова – с�ециалност –  
инженер �о горско сто�анство, магистър �о 
„Екология и о�азване на околната среда“; с�ециа�
лизация �о „У�равление на горското сто�анство“, 
„У�равление на администрацията“, „Сто�анско 
��равление“, лицензиран оценител на гори и 
земи; растителен свят, животински свят, �очви, 
ландшафт, �риродни обекти; в�исана в регистъра 
�о ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, 
�очви, растителен свят, ландшафт и �риродни 
обекти; в�исана в регистъра за ��ражняване на 
частна лесовъдска �рактика; оценка на гори и 
на земите в горския фонд.

Екатерина Кирилова Владимирова – висше 
образование, с�ециалност „Счетоводство, контрол 
и финанси“, месторабота – „Актив одит“ – ЕООД, 
заемана длъжност – асистент�одитор, тр�дов 
стаж – 17 години.

Иванка Василева Дж�ндж�рова – висше об�
разование, с�ециалност „Финанси“, месторабота 
„Алианц банк България“ – АД, заемана длъж�
ност – директор Бизнес център Благоевград, 
тр�дов стаж – 12 години.

5. Клас „Съдебни инженернотехнически екс
пертизи“

5.1. Съдебна инженерно�техническа екс�ертиза
Анета Георгиева Сталева – минен инженер�

технолог, здравословни и безо�асни �словия  
на тр�д.

А�остол Иванов Ковачев – ел. машини и 
а�арати, НПГ „Димитър Талев“, �чител �о 
електроника – тр�дов стаж – 30 години, оценка 
на машини и съоръжения на дългооборотни и 
дълготрайни активи.

Валентин Георгиев Юр�ков – с�ециалист 
�о „Геодезия, картография и фотограметрия“, 
стаж – 27 години.

Ваньо Стоянов Гошев – висше образование, 
с�ециалност „Земе�стройство“, месторабота – Об�
ластна администрация – Благоевград, главен 
екс�ерт �о териториално �стройство, стаж – над 
20 години.

Венко Сотиров Манов – висше образова�
ние, с�ециалност „Машинен инженер“, тр�дов 
стаж – 38 години.

Георги Методиев Пасков – висше образова�
ние, с�ециалност „Геодезия“, началник�отдел 
„Държавна собственост“ �ри Областна админи�
страция – 29 години тр�дов стаж.

Димитър Григоров Серафимов – висше обра�
зование, с�ециалност „Машинен инженер“, стаж 
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�о с�ециалността – 6 години, екс�ертизи за мерки 
и измервателни �реди и технически надзор.

Димитър Костадинов Маслински – висше 
образование, с�ециалност „Инженер�геодезист“, 
стаж – 36 години.

Елена Георгиева Р��чина – средно с�ециално 
образование, с�ециалност – среден техник�геоде�
зист, стаж – 20 години.

Иван Георгиев Каймаканов – двигатели с 
вътрешно горене – тр�дов стаж – 23 години, 
до�ълнителна квалификация – оценка на недви�
жими имоти.

Илиана Димитрова Ваканина�Ч�ч�кова –  
с�ециалност „Маркшайдерство и геодезия“, мес�
торабота – „Елитстрой“ – АД, Разлог, и „Строй�
ком“ – ООД, Благоевград, тр�дов стаж – 18 години.

Илия Иванов Ангелов – висше образование, 
с�ециалност „Геодезия, фотограметрия и карто�
графия“, стаж – над 10 години; �рактика, оценител 
на земеделски земи и �одобренията върх� тях, 
технически дейности �ри �рилагане на ЗСПЗЗ 
ЗВСГЗГФ и ПП за тяхното �рилагане, извършване 
на дейности �о кадастъра.

Илияна Борисова Кондева – геодезия, фо�
тограметрия и картография, счетоводство и 
контрол – свободна, оценка на недвижими имоти 
на земеделски земи и �одобренията върх� тях, 
строителен инженер – стаж 26 години, като ве�о 
лице – 10 години.

Мария Иванова Витанова – геодезия и карто�
графия, с�ециалист ТСУ, тр�дов стаж – 23 години.

Николай Василев Вълков – висше образова�
ние – с�ециалност „Въоръжение, бойни �ри�аси 
и о�тически �рибори“, инженер �о технология 
на машиностроенето.

Николай Григоров Мавродиев, висше образо�
вание, с�ециалност – машинен инженер, до�ъл�
нителна квалификация – оценител на недвижими 
имоти, тр�дов стаж – 23 години. 

Николина Методиева Митовска, с�ециалност 
„Инженер �о горско сто�анство“, до�ълнителна 
квалификация – оценка на гори и земи в гор�
ския фонд.

Павлина Кирилова Иванова – с�ециалност 
„Инженер �о горско сто�анство“, с�ециализа�
ция �о „У�равление на горското сто�анство“, 
„У�равление на администрацията“, „Сто�анско 
��равление“, лицензиран оценител на гори и 
земи; растителен свят, животински свят, �очви, 
ландшафт, �риродни обекти. 

Петър Кирилов Захов – висше образова�
ние – с�ециалност електроинженер, ел. снабдя�
ване на �ромишленото �ред�риятие – 33 години 
стаж, до�ълнителна квалификация – оценка на 
машини и съоръжения.

Радко Иванов Р��чин – средно с�ециално об�
разование, с�ециалност – среден техник�геодезист, 
стаж – 25 години.

Симеон Василев Кр�мов – висше образова�
ние, с�ециалност „Геодезия“, инженер�геодезист, 
стаж – 40 години, до�ълнителна квалифика�
ция – „Оценител на недвижими имоти“.

Симеон Т�шев Андонов – с�ециалност „Ма�
шинен инженер“, с�ециалист – машини и а�арати 
за химическа и хранителна �ромишленост, тр�дов 
стаж – 28 години.

Трендафилка Драгомирова Жингова – висше 
образование, с�ециалност „Ел. снабдяване и 
ел. обзавеждане на �ромишлеността“, свобод�
на �рофесия – �роектант, конс�лтант, тр�дов 
стаж – 11 години.

Атанас Михайлов Мазнев – висше образо�
вание, с�ециалност инженер�геодезист, тр�дов 
стаж – над 20 години.

Ваня Мирчова Гатева – средно образование, 
техник�геодезист, тр�дов стаж – 20 години.

Иван Илиев Ангелов – висше образова�
ние, с�ециалност – инженер�геодезист, тр�дов 
стаж – 15 години.

Вергиния Смиленова Стойчева – висше обра�
зование, с�ециалност „Промишлено и гражданско 
строителство“, тр�дов стаж – 38 години.

Илонка Данчева Минкова – висше образова�
ние, с�ециалност „Геодезия, фотограметрия и кар�
тография“, до�ълнителни квалификации – оцени�
тел на земеделски земи, оценка на недвижими 
имоти, тр�дов стаж – 35 години.

Радой Манчев Хаджиев – висше образование, 
с�ециалност „Геодезия, фотограметрия и кар�
тография“, месторабота – Об�ина Благоевград, 
главен екс�ерт „КРЗ“, тр�дов стаж – 36 години.

Фидана Костадинова По�ова�Граздилова –  
вис ше образование, с�ециалност „Промишлено 
и гражданско строителство“, �ритежава�а ли�
ценз – оценка на недвижими имоти, тр�дов стаж 
�о с�ециалността – 26 години.

Михаил Стойчев Мазнев – висше образование, 
с�ециалност „Машинен инженер“, следди�лом�
на квалификация – �едагогика, сертификат за 
автоекс�ерт�оценител и оценител на машини и 
съоръжения, активи – движимо им��ество, мето�
дология, �роблеми и ас�екти, месторабота – ПГ �о 
транс�орт – Разлог, заемана длъжност – старши 
въз�итател, тр�дов стаж – 5 години.

Донка Георгиева Милкова – висше образова�
ние, с�ециалност „Про�чване на �олезни изко�
�аеми“, квалификация – инженер�геолог – �ро�
�чвател и �реквалификация – „Застрахователен 
мениджмънт“, оценител на машини и съоръ�
жения в сферата на минната �ромишленост 
и строителството, тр�дов стаж – в сферата на 
�ромишлеността – 7 години, и в сферата на за�
страховането – 10 години.

Иван Николов Евтимов – висше образование, 
с�ециалност „Геодезия“, тр�дов стаж – 38 години, 
�енсионер.

Кирилка Кирилова Стойчева – висше обра�
зование, с�ециалност „Строителство на сгради 
и съоръжения“, тр�дов стаж – 15 години, мес�
торабота – Об�инска администрация – Стр��
мяни – главен инженер в дирекция „ОССИД“, 
�рофесионална квалификация – „Проблеми на 
��равлението на об�инските �ъти�а“.

Иван Николов Иванов – висше образование, 
с�ециалност „То�линна и масообменна техни�
ка“ – машинен инженер, месторабота – ��ражня�
ва свободна �рофесия като независим оценител 
и �редставител �о инд�стриална собственост 
(�атенти, марки и �ромишлен дизайн), тр�дов 
стаж – 22 години; до�ълнителна квалифика�
ция – ди�лома за �атентно�лицензионна дейност 
на изобретения и �олезни модели; марки, гео�
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графски означения и �ромишлен дизайн; оценка 
на �рава на интелект�алната и инд�стриалната 
собственост и др�ги фактически отношения.

Любен Андреев Терзийски – висше образова�
ние, с�ециалност „Електротехника и енергетика, 
електроника, електронна и ком�ютърна техника“, 
до�ълнителна квалификация – безо�асност на 
тр�да, магистър�инженер �о с�ециалност „Съдебни 
инженерно�технически екс�ертизи и техническа 
безо�асност“, �ритежава� сертификат – „Правила 
за �оведение �ри земетресение, наводнение и 
инциденти с о�асни ве�ества“, месторабота – Об�
�ина Благоевград, заемана длъжност – екс�ерт 
�о „Отбранително�мобилизационна �одготовка“, 
тр�дов стаж – 28 години.

Даринка Георгиева Николова – висше образо�
вание, с�ециалност – ПГС „строителен инженер“, 
тр�дов стаж – 36 години.

Зоя Серафимова Месьова – висше образование, 
с�ециалност „Инженер �о маркшайдерство и 
геодезия“, месторабота „ЕЛИ�Т“ – ЕООД – сл��
жител, референция от Об�ина Якор�да – отдел 
„ТСУ“, тр�дов стаж – 14 години.

Асен Димитров Низамов – висше образова�
ние, с�ециалност „Промишлено и гражданско 
строителство“, месторабота – „Банка ДСК“ – АД, 
заемана длъжност – технически инс�ектор, тр�дов 
стаж – 10 години.

Стоян Димитров Вретенаров – висше образо�
вание – с�ециалност „Промишлено и гражданско 
строителство“, месторабота – „Билдех“ – ЕООД, 
София, заемана длъжност – технически ръково�
дител, тр�дов стаж – 24 години.

Юлиян Димитров Македонски – висше об�
разование, с�ециалност „Архитект�ра“, �енси�
онер, тр�дов стаж – 8 години, стаж като ве�о 
лице – 4 години.

Илинка Янчова Митева – висше образова�
ние – с�ециалност „Промишлено и гражданско 
строителство“, �ритежава�а �достоверение за 
регистрация в Камарата на инженерите в инвести�
ционното �роектиране № 07644, лиценз за оценка 
на недвижими имоти, сертификат за оценителска 
�равос�особност № 100100568/14.12.2009 г., мес�
торабота „Явлена – Благоевград“ – ООД – ��ра�
вител, тр�дов стаж – 25 години.

Асен Стоянов Трендафилов – висше образо�
вание – с�ециалност „Промишлена то�лотехни�
ка“ – машинен инженер, �достоверение за �ълна 
�роектантска �равос�особност № 06803, свободна 
�рофесия – �роектант, тр�дов стаж – 20 години.

5.2. Съдебна автотехническа екс�ертиза
Асен Йорданов Димитров – екс�ерт към 

НИКК �о дактилоско�ия, трасология, балистика, 
�очеркови и технически екс�ертизи на док�менти, 
стаж в ОД на МВР – 31 години, до�ълнителна 
квалификация – сертификат за автоекс�ерт.

Вангелия Георгиева Миленкова – висше об�
разование – с�ециалност „Машинен инженер“, 
технология на машиностроенето – 27 години, 
сертификат № 18/3.09.2005 г. за автотехничес�
ки екс�ертизи – �роблеми, методика, �азарна 
стойност. 

Владимир Никифоров Ненков – висше обра�
зование, с�ециалност „Технология и организация 

на автомобилния транс�орт, �оддръжка и ремонт 
на МПС“, до�ълнителна квалификация – к�рс 
„Оценител на оборотни и дълготрайни матери�
ални активи“, стаж като ве�о лице – 5 години.

Гълъб Стоянов Доклев, �ол�висше образова�
ние, с�ециалност „Пре�одавател – инстр�ктор“.

Живко Митков Стаменов – висше образо�
вание „Автомобилен транс�орт, трактори и 
кари“, сертификат за автотехнически екс�ер�
тизи – �роблеми, методика, �азарна стойност, 
с�ециализация „Организация и безо�асност на 
движението“, стаж – 24 години.

Нано Божидаров Р�шанов – висше образо�
вание, с�ециалност „Инженер �о транс�орта“, 
стаж – 6 години, автотехнически екс�ертизи.

Райка Асенова Чингова – висше образование, 
с�ециалност „Технология и организация на авто�
мобилните �ревози“, сертификат № 15/20.05.2010 г. 
за автоекс�ерт, работи в ЮЗУ „Неофит Рил�
ски“ – Благоевград – �ре�одавател, стаж – 15 го�
дини, 16 години стаж като ве�о лице. 

Светослав Методиев Миленков – висше об�
разование – машинен инженер, сертификат 
№ 16/2005 г. за автотехнически екс�ертизи – �ро�
блеми, методика, �азарна стойност, лиценз 
№ 7074/12.05.1998 г. – оценка на машини и съ�
оръжения, �рофесионална квалификация – авто�
техническа екс�ертиза, от Технически �ниверситет 
№ 24143/7.11.2004 г.

Севдалин Здравков Арна�дов – ди�лома за 
�реквалификация – ремонт и екс�лоатация на 
автомобилна техника, сертификат за автоекс�ерт, 
тр�дов стаж – 7 години.

Р�мен Борисов Ш�манов – висше образование, 
с�ециалност „Автомобилен транс�орт, трактори 
и кари“, тр�дов стаж – 7 години, оценител на 
машини и съоръжения, сертификат в областта 
на ценообраз�ването на недвижимите имоти и 
строителството.

Иван Славчов Палев  – висше образование, 
с�ециалност „Транс�ортна техника и технологии“, 
тр�дов стаж – 10 години.

Михаил Стойчев Мазнев – висше образование, 
с�ециалност „Машинен инженер“, следди�лом�
на квалификация – �едагогика, сертификат за 
автоекс�ерт�оценител и оценител на машини и 
съоръжения, активи – движимо им��ество, мето�
дология, �роблеми и ас�екти, месторабота – ПГ �о 
транс�орт – Разлог, заемана длъжност – старши 
въз�итател, тр�дов стаж – 5 години.

Вангел Кирилов По�ов – висше образование, 
с�ециалност „Двигатели с вътрешно горене“, 
квалификация – машинен инженер, тр�дов стаж 
�о с�ециалността – 20 години, сертификат за 
автоекс�ерт�оценител.

Светослав Маринов Михайлов – висше об�
разование, с�ециалност „Двигатели с вътрешно 
горене“, квалификация – машинен инжнер, �ен�
сионер, тр�дов стаж – 40 години, �ритежава� 
сертификат – автоекс�ерт�оценител, съдебен 
екс�ерт – оценител на оборотни и дълготрайни 
активи и оценка на машини и съоръжения.

Иван Георгиев Каймаканов – двигатели с 
вътрешно горене – тр�дов стаж – 23 години, 
сертификат за автоекс�ерт�оценител – автотехни�
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ческа екс�ертиза – �роблеми, методика, �азарна 
стойност; до�ълнителна квалификация – оценка 
на машини и съоръжения.

Стефан Атанасов Павлов – висше образова�
ние, �рофесионална квалификация „Машинен 
инженер“, тр�дов стаж – 14 години.

Любен Андреев Терзийски – висше образова�
ние, с�ециалност „Електротехника и енергетика, 
електроника, електронна и ком�ютърна техника“, 
до�ълнителна квалификация – безо�асност на 
тр�да, магистър�инженер �о с�ециалност „Съдебни 
инженерно�технически екс�ертизи и техническа 
безо�асност“, �ритежава� сертификат – „Прави�
ла за �оведение �ри земетресение, наводнение 
и инциденти с о�асни ве�ества“, Сл�жебна 
бележка от Б�ргаския свободен �ниверситет за 
об�чение �о �рактически модели за изследване, 
анализиране и изготвяне на �ътнотранс�ортна 
и автотехническа екс�ертиза; месторабота – Об�
�ина Благоевград, заемана длъжност – екс�ерт 
�о „Отбранително�мобилизационна �одготовка“, 
тр�дов стаж – 28 години.

5.3. Съдебна инженерно�технологична екс�
�ертиза

Анета Георгива Сталева – минен инженер�тех�
нолог, здравословни и безо�асни �словия на тр�д.

Ивко Пенков Иванов – технология на металите 
и металообработва�а техника, НИК – катедра 
МТМ, на�чен сътр�дник – 14 години, дефектоско�
�ия, виз�ално�о�тична, електронна микроско�ия 
на от�ечатъци, фактодиагностика.

Николай Василев Вълков – висше образова�
ние – с�ециалност „Въоръжение, бойни �ри�аси 
и о�тически �рибори“, инженер �о технология 
на машиностроенето.

Даринка Георгиева Николова – висше образо�
вание, с�ециалност – ПГС „строителен инженер“, 
тр�дов стаж – 36 години.

Митко Иванов Самарджиев – висше образо�
вание, с�ециалност „Инженер �о �ромишлено и 
гражданско строителство“, тр�дов стаж – 17 го�
дини.

Петър Костадинов Тигалонов – висше обра�
зование, с�ециалност „Строителен инженер �о 
�ромишлено и гражданско строителство“, тр�дов 
стаж – 22 години, до�ълнителна квалифика�
ция – оценител на земеделски земи.

Асен Димитров Низамов – висше образова�
ние, с�ециалност „Промишлено и гражданско 
строителство“, месторабота – „Банка ДСК“ – АД, 
заемана длъжност – технически инс�ектор, тр�дов 
стаж – 10 години.

Стоян Димитров Вретенаров – висше образо�
вание – с�ециалност „Промишлено и гражданско 
строителство“, месторабота – „Билдех“ – ЕООД, 
София, заемана длъжност – технически ръково�
дител, тр�дов стаж – 24 години.

5.4. Съдебна ком�ютърнотехническа екс�
�ертиза

Владимир Димитров Стойков – висше образо�
вание, с�ециалност „Електроника и автоматика“, 
20 години стаж в областта на електрониката и 
7 години стаж в областта на строителството.

Елена Димитрова Ташкова – висше образова�
ние, с�ециалност „Ком�ютърни системи и тех�

нологии“, месторабота „Стефиели“ – ЕООД – ���
равител, тр�дов стаж – 6 години.

Трендафил Борисов Хаджиев – висше образо�
вание, с�ециалност „Машинен инженер“, с�еци�
ализация – автоматизация и ком�ютризация на 
�ромишленото �роизводство, месторабота – ТБА 
„Конс�лт“ – ЕООД, заемана длъжност – ��рави�
тел, тр�дов стаж – 15 години.

Любомир Стефанов Т�лев – висше обра�
зование, с�ециалност „Противодействие на 
�рестъ�ността и о�азване на об�ествения ред“, 
сертификат за завършен к�рс от Межд�народната 
академия за об�чение �о киберразследвания на 
тема „Противодействие на високотехнологичните 
�рестъ�ления и новите форми на организирана 
�рестъ�ност“, месторабота – „АМАТАС“ –  
ЕООД, екс�ерт киберсиг�рност, тр�дов стаж –  
7 години.

5.5. Съдебна строителнотехническа екс�ертиза
Вяра Христова Захова – висше образова�

ние – с�ециалност „Строителен инженер �о 
�ътното строителство“, до�ълнителна квалифи�
кация – оценка на недвижими имоти.

Кита Николова Стоилова – висше образова�
ние – с�ециалност „Строителен инженер �о �ро�
мишлено и гражданско строителство“, оценка на 
недвижими имоти, тр�дов стаж – над 30 години.

Кр�мяна Любенова Б�мбарова – висше обра�
зование – с�ециалност „Архитект�ра“, свободно 
�рактик�ва� архитект, тр�дов стаж �о с�ециал�
ността – 28 години, до�ълнителна квалифика�
ция – оценка на недвижими имоти.

Любомир Стоянов Харалам�иев – с�ециал�
ност „Военен инженер �о �ромишлено и граж�
данско строителство“, месторабота ЕТ „Иван Да�
видков“ – технически ръководител – 12 години. 

Марина Петрова Са�аревска, с�ециалност 
„Строителен инженер �о водоснабдяване и ка�
нализация“, �рофил „Пречистване на �итейни 
води“, месторабота В и К – ръководител отдел, 
тр�дов стаж – 11 години, до�ълнителна квалифи�
кация – оценка на недвижими имоти.

Мария Иванова Василева, висше образова�
ние, с�ециалност „Промишлено и гражданско 
строителство“, стаж – 33 години, до�ълнителна 
квалификация – „Оценка на недвижими имоти“.

Павел Александров Михайлов, с�ециалност 
„Строителство и архитект�ра“, тр�дов стаж –  
40 години, до�ълнителна квалификация – оценка 
на недвижими имоти.

Петьо Танев Танев  – висше образование, 
с�ециалност „Строителен инженер �о �ромиш�
лено и гражданско строителство“, до�ълнителна 
квалификация – оценител на недвижими имоти 
и оценител на машини и съоръжения.

Роза Георгиева Каймаканова, хидромелиора�
тивно строителство, свободна �рофесия, тр�дов 
стаж – 31 години, до�ълнителна квалификация 
„Оценка на недвижими имоти“.

Снежана Георгиева Симонска�Ковачева, висше 
образование – финанси и кредит, строителство 
и архитект�ра, 39 години стаж като директор 
на „ФСДУС“, сертификат – оценител на земе�
делски земи.
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Снежанка Григорова Перчеклийска, висше 
образование, с�ециалност „Строителен инже�
нер �о водоснабдяване и канализация“, �рофил 
„ВиК мрежи и съоръжения“, стаж – 26 години, 
до�ълнителна квалификация – оценител на не�
движими имоти.

Станка Василева Маркова, висше образо�
вание – с�ециалност „Строителен инженер �о 
�ромишлено и гражданско строителство“, оцен�
ка на недвижими имоти, оценка на земеделски 
земи, �одобрения и насаждения в тях, тр�дов 
стаж – над 25 години.

Христина Михайлова Стоева – висше обра�
зование – с�ециалност „Строителен инженер 
�о �ромишлено и гражданско строителство“, 
стаж – 29 години, до�ълнителна квалифика�
ция – оценка на недвижими имоти; оценка на 
земеделски земи, �одобренията и насажденията 
върх� тях.

Христо Иванов Георгиев, висше образова�
ние, с�ециалност „Промишлено и гражданско 
строителство“, стаж – 32 години, до�ълнителна 
квалификация, оценка на недвижими имоти, на 
цели държавни об�ински �ред�риятия, �ре�
образ�вани или не�реобраз�вани в търговско 
др�жество, на земеделски земи, �одобренията 
и насажденията.

Атанас Михайлов Мазнев – висше образова�
ние, с�ециалност „Инженер�геодезист“, тр�дов 
стаж – над 20 години.

Милена Маринова Ризова – висше образова�
ние, строителен инженер �о �ромишлеността 
и гражданското строителство, тр�дов стаж –  
24 години.

Вергиния Смиленова Стойчева – висше обра�
зование, с�ециалност „Промишлено и гражданско 
строителство“, тр�дов стаж – 38 години.

Владимир Йорданов Милков – висше об�
разование, с�ециалност „Архитект�ра“, тр�дов 
стаж – 32 години.

Катя Аврамова Симеонова�Гошева – висше 
образование, с�ециалност „Архитект“, тр�дов 
стаж – 22 години.

Андон Славчев Ризов – висше образование, 
с�ециалност „Промишлено и гражданско строи�
телство“ – технология; настоя�а месторабо�
та – Об�ински съвет – гр. Сандански, тр�дов 
стаж – 28 години.

Вяра Николаева Златева – висше образование, 
с�ециалност „Промишлено и гражданско строи�
телство“, до�ълнителни квалификации – ��рав�
ление на земи и имоти, оценка на недвижими 
имоти, тр�дов стаж – 15 години.

Петър Иванов Боюклиев – висше образование, 
с�ециалност „Строителен инженер �о �ромишлено 
и гражданско строителство“, настоя�а местора�
бота – „Вили Дюзова – ПБ“ – ЕООД, заемана 
длъжност – ��равител, тр�дов стаж – 23 години. 

Фидана Костадинова По�ова�Граздилова –  
вис ше образование, с�ециалност „Промишлено 
и гражданско строителство“, �ритежава� ли�
ценз – оценка на недвижими имоти, тр�дов стаж 
�о с�ециалността – 26 години.

Лефтер Стоянов Александров – висше обра�
зование, с�ециалност „Промишлено и граждан�
ско строителство“, месторабота – „Стройкон�
с�лт“ – ООД, заемана длъжност – ��равител и 
��ражнява� строителен надзор �о част „Строи�
телна“, �ритежава лиценз за извършване на строи�
телен надзор, лиценз за оценка на недвижими 
имоти, тр�дов стаж – 39 години.

Красимир Бориславов Стайков – висше об�
разоване, с�ециалност „Техник�геодезист – гео�
дезия, фотограметрия и картография“, тр�дов 
стаж – 8 години, до�ълнителна квалифика�
ция – оценител на недвижими имоти.

Васка Стоянова Терзиева�Рачова – висше об�
разование, с�ециалност „Архитект“, настоя�а 
месторабота – ОбА – гр. Сандански, заемана 
длъжност – главен архитект и директор на ди�
рекция „Устройство на територията и инвести�
ционната �олитика“, тр�дов стаж – 14 години.

Стилияна Иванова Ерделска – висше обра�
зование, с�ециалност „Строителен инженер �о 
�ромишлено и гражданско строителство“ – тех�
нология, настоя�а месторабота – Об�ина Бла�
гоевград, заемана длъжност – началник�отдел 
„Архитект�рно�строителен контрол“, тр�дов 
стаж – 26 години.

Асен Георгиев Ерделски – средно с�ециално 
образование – техник �о строителство и архитек�
т�ра, тр�дов стаж – 31 години, �енсионер.

Кирилка Кирилова Стойчева – висше обра�
зование, с�ециалност „Строителство на сгради 
и съоръжения“, тр�дов стаж – 15 години, мес�
торабота – Об�инска администрация – Стр��
мяни – главен инженер в дирекция „ОССИД“, 
�рофесионална квалификация – „Проблеми на 
��равлението на об�инските �ъти�а“.

Елена Маринова Цветкова – висше образова�
ние, с�ециалност „Водоснабдяване и канализа�
ция“, месторабота – Пред�риятие за ��равление 
на дейностите �о о�азване на околната среда – Со�
фия, заемана длъжност – главен екс�ерт, тр�дов 
стаж – 30 години, �ритежава� сертификат и 
лиценз – оценител на недвижими имоти.

Анелия Павлова Параскова – висше обра�
зование, с�ециалност „Архитект�ра“, член на 
Камарата на архитектите в България, местора�
бота – „Ади �роект“ – ООД – ��равител, тр�дов 
стаж – 15 години.

Ан�шка Кръстева Костадинова – висше об�
разование, с�ециалност „Архитект�ра“, член на 
Камарата на архитектите в България, в�исана 
в ��бличния регистър, съгласно Закона за к�л�
т�рното наследство в областите на дейност �о 
консервация и реставрация, свързани с о�азването 
на следните к�лт�рни ценности – архитект�рно�
строителни, археологически, �арково�градинско 
изк�ство, сели�ни стр�кт�ри и територии, както 
и етнографски с тези характеристики, месторабо�
та – „ПА Алтернатива АМ“ – ООД – ��равител, 
тр�дов стаж – 11 години.

Йорданка Стефанова Николова – висше 
образование, с�ециалност „Промишлено и 
гражданско строителство“, месторабота – „Кон�
зол“ – ООД, София, заемана длъжност – инже�
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нер строителство на сгради и съоръжения, тр�дов 
стаж – 38 години.

Теодора Панайотова Карагьозова – висше 
образоване, с�ециалност „Архитект�ра“, настоя�
�а работа – Архитект�рно бюро „ А§Т Казако�
ва“ – ЕООД, тр�дов стаж – 37 години. 

Виолета Илиева С�асова – висше образова�
ние, с�ециалност „Архитект�ра“, тр�дов стаж –  
35 години.

Зоя Серафимова Месьова – висше образование, 
с�ециалност „Инженер �о маркшайдерство и 
геодезия“, месторабота „ЕЛИ�Т“ – ЕООД – сл��
жител, референция от Об�ина Якор�да – отдел 
„ТСУ“, тр�дов стаж – 14 години.

Екатерина Боянова Баханова�Лазарова – вис�
ше образование, с�ециалност „Архитект�ра“, 
месторабота – Об�ина Кочериново, заемана 
длъжност – главен архитект; в�исана като член 
на Камарата на архитектите в България, тр�дов 
стаж �о с�ециалността – 36 години.

Асен Димитров Низамов – висше образова�
ние, с�ециалност „Промишлено и гражданско 
строителство“, месторабота – „Банка ДСК“ – АД, 
заемана длъжност – технически инс�ектор, тр�дов 
стаж – 10 години.

Стоян Димитров Вретенаров – висше образо�
вание – с�ециалност „Промишлено и гражданско 
строителство“, месторабота – „Билдех“ – ЕООД, 
София, заемана длъжност – технически ръково�
дител, тр�дов стаж – 24 години.

5.6. Съдебна �ожаротехническа екс�ертиза
Веселин Георгиев Младенов – висше образо�

вание, с�ециалност „Противо�ожарна техника и 
безо�асност“, тр�дов стаж – 30 години.

5.7. Съдебно�енергийна екс�ертиза
5.8. Съдебнооценителска автотехническа 

екс�ертиза
Р�мен Борисов Ш�манов – висше образование, 

с�ециалност „Автомобилен транс�орт, трактори 
и кари“, тр�дов стаж – 7 години, оценител на 
машини и съоръжения, сертификат в областта 
на ценообраз�ването на недвижимите имоти 
и строителството, сертификат за автоекс�ерт 
№ 20/13.09.2011 г.

Светослав Методиев Миленков – висше об�
разование – машинен инженер, сертификат 
№ 16/2005 г. за автотехнически екс�ертизи – �ро�
блеми, методика, �азарна стойност, лиценз 
№ 7074/12.05.1998 г. – оценка на машини и съ�
оръжения, �рофесионална квалификация – авто�
техническа екс�ертиза, от Технически �ниверситет 
№ 24143/7.11.2004 г.

Вангелия Георгиева Миленкова – висше об�
разование – с�ециалност „Машинен инженер“, 
технология на машиностроенето – 27 години, 
сертификат № 18/3.09.2005 г. за автотехниче�
ски екс�ертизи – �роблеми, методика, �азарна 
стойност. 

Райка Асенова Чингова – висше образование, 
с�ециалност „Технология и организация на авто�
мобилните �ревози“, сертификат № 15/20.05.2010 г. 
за автоекс�ерт, работи в ЮЗУ „Неофит Рилски“ –  
Благоевград – �ре�одавател, стаж – 15 години, 
16 години стаж като ве�о лице.

6. Клас „Съдебнобиологични експертизи“
6.1. Съдебно�ботаническа екс�ертиза
Павлинка Кирилова Иванова – с�ециалност 

„Инженер �о горско сто�анство“, магистър �о 
Екология и о�азване на околната среда; с�ециа�
лизация �о „У�равление на горското сто�анство“, 
„У�равление на администрацията“, „Сто�анско 
��равление“, лицензиран оценител на гори и 
земи; растителен свят, животински свят, �очви, 
ландшафт, �риродни обекти, в�исана в регистъра 
�о ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, 
�очви, растителен свят, ландшафт и �риродни 
обекти; в�исана в регистъра за ��ражняване на 
частна лесовъдска �рактика; оценка на гори и 
на земите в горския фонд.

6.2. Съдебно�зоологическа екс�ертиза
Павлинка Кирилова Иванова – с�ециалност 

„Инженер �о горско сто�анство“, магистър �о 
Екология и о�азване на околната среда; с�ециа�
лизация �о „У�равление на горското сто�анство“, 
„У�равление на администрацията“, „Сто�анско 
��равление“, лицензиран оценител на гори и 
земи; растителен свят, животински свят, �очви, 
ландшафт, �риродни обекти, в�исана в регистъра 
�о ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, 
�очви, растителен свят, ландшафт и �риродни 
обекти; в�исана в регистъра за ��ражняване на 
частна лесовъдска �рактика; оценка на гори и 
на земите в горския фонд.

6.3. Съдебна микробиологична екс�ертиза
Мая Иванова Кичева, екс�ерт ДНК анализи; 

кандидат на биологичните на�ки; с�ециалист �о 
молек�лярна и ф�нкционална биология, биохи�
мик – клиничен химик. 

6.4. Съдебно�ентомологична екс�ертиза
6.5. Съдебно�екологична екс�ертиза
Емил Светославов Солачки – висше образова�

ние, с�ециалност „Горско сто�анство“ и „Екология 
и о�азване на околната среда“, �рофесионална 
квалификация – „Оценка на гори и на земи 
от горския фонд“ и „Пазарът на дървесината“, 
месторабота – Държавно горско сто�анство – Си�
митли, заемана длъжност – лесничей, тр�дов 
стаж – 12 години.

Ани Кирилова Василева – висше образование, 
„Екология, о�азване и възстановяване на �ри�
родната среда“ с �рофесионална квалификация 
инженер �о екология, тр�дов стаж – 11 години.

Людмила Сотирова Зашева – висше образова�
ние, с�ециалност „Инженер �о горско сто�анство“, 
месторабота – РИОСВ – Благоевград, главен 
екс�ерт �о околна среда, тр�дов стаж – 12 години.

Павлинка Кирилова Иванова – с�ециалност 
„Инженер �о горско сто�анство“, магистър �о 
Екология и о�азване на околната среда; с�ециа�
лизация �о „У�равление на горското сто�анство“, 
„У�равление на администрацията“, „Сто�анско 
��равление“, лицензиран оценител на гори и 
земи; растителен свят, животински свят, �очви, 
ландшафт, �риродни обекти, в�исана в регистъра 
�о ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, 
�очви, растителен свят, ландшафт и �риродни 
обекти; в�исана в регистъра за ��ражняване на 
частна лесовъдска �рактика; оценка на гори и 
на земите в горския фонд.



БРОЙ 21  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  83   

7. Клас „Експертизи на материали, вещества 
и изделия“

7.1. Съдебно�химическа екс�ертиза
Петър Димитров Петров – висше образование, 

квалификация – инженер�химик – технология на 
горивата, 32 години тр�дов стаж.

Мая Иванова Кичева  – висше образование, 
с�ециалност „Молек�лярна и ф�нкционална био�
логия“, квалификация – биохимик – клиничен 
химик, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана 
длъжност – ��равител и екс�ерт, тр�дов стаж 
24 години. 

7.2. Съдебно�физическа екс�ертиза
7.3. Съдебна физико�химическа екс�ертиза
Мая Иванова Кичева – висше образование, 

с�ециалност „Молек�лярна и ф�нкционална би�
ология“, квалификация – биохимик – клиничен 
химик, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана 
длъжност – ��равител и екс�ерт, тр�дов стаж 
24 години. 

7.4. Съдебна химико�токсикологична (токси�
кохимична) екс�ертиза

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска екс�

�ертиза
Стоян Петров Мавродиев – висше образование, 

с�ециалност „Ветеринарна медицина“, тр�дов 
стаж – 10 години.

Енчо Костадинов Чобанов – висше образо�
вание, с�ециалност „Ветеринарна медицина“, 
месторабота – ОДБХ – Благоевград, заемана 
длъжност – главен инс�ектор – отдел „ЗЖ“, тр��
дов стаж �о с�ециалността – 8 години.

8.2. Съдебна агротехническа екс�ертиза
Димитър Владимиров Николов – висше об�

разование, с�ециалност „Икономика и органи�
зация на селското сто�анство“, квалификация 
„Аграрикономист“, стаж – 10 години, оценител 
на животни и екс�ертизи в животновъдството.

Цонка Иванова Марина  – с�ециалност – агро�
ном��олевъд, оценител на земеделски земи.

Андон Костадинов Б�лакиев – висше образо�
вание, с�ециалност „Полевъдство“, квалифика�
ция – инженер�агроном, тр�дов стаж – 27 години, 
�енсионер.

Велин Стоилов Кръстев – висше образование, 
с�ециалност „Аграрикономист“, до�ълнителна 
квалификация – външен екс�ерт �о мярка 143 
„Предоставяне на съвети и конс�лтиране в земе�
делието в България и Р�мъния“ �о ПРСР, тр�дов 
стаж – 22 години.

Йорданка Радойчева Андонова – висше обра�
зование, с�ециалност – инженер�агроном, тр�дов 
стаж – 17 години.

Павлинка Кирилова Иванова – с�ециалност 
„Инженер �о горско сто�анство“, магистър �о 
Екология и о�азване на околната среда; с�ециа�
лизация �о „У�равление на горското сто�анство“, 
„У�равление на администрацията“, „Сто�анско 
��равление“, лицензиран оценител на гори и 
земи; растителен свят, животински свят, �очви, 
ландшафт, �риродни обекти, в�исана в регистъра 
�о ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, 
�очви, растителен свят, ландшафт и �риродни 

обекти; в�исана в регистъра за ��ражняване на 
частна лесовъдска �рактика; оценка на гори и 
на земите в горския фонд.

9. Клас „Съдебни изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Оценителни експертизи“
10.1. Оценка на недвижими имоти
Р�мен Борисов Ш�манов – висше образование, 

с�ециалност „Автомобилен транс�орт, трактори 
и кари“, тр�дов стаж – 7 години, оценител на 
машини и съоръжения, сертификат в областта 
на ценообраз�ването на недвижимите имоти 
и строителството, сертификат за автоекс�ерт 
№ 20/13.09.2011 г.

Илияна Борисова Кондева, геодезия, фо�
тограметрия и картография, счетоводство и 
контрол – свободна, сертификат за оценка на 
недвижими имоти № 100101397/14.12.2009 г., 
сертификат за оценка на земеделски земи и 
трайни насаждения № 810100260/1.08.2011 г., 
строителен инженер, стаж – 26 години, като ве�о 
лице – 10 години.

Мария Иванова Василева, висше образова�
ние, с�ециалност „Промишлено и гражданско 
строителство“, стаж – 33 години, до�ълнителна 
квалификация – „Оценка на недвижими имоти“.

Петьо Танев Танев – висше образование, с�е�
циалност „Строителен инженер �о �ромишлено 
и гражданско строителство“, до�ълнителна ква�
лификация, сертификат № 810100345/16.08.2011 г. 
за оценка на земеделски земи и трайни насаж�
дения; сертификат № 300100434/14.12.2009 г. за 
оценка на машини и съоръжения и сертификат 
№ 100101184/14.12.2009 г. за оценка на недви�
жими имоти.

Станка Василева Маркова, висше образова�
ние – с�ециалност „Строителен инженер �о �ро�
мишлено и гражданско строителство“, сертификат 
№ 100100053/14.12.2009 г. за оценка на недвижими 
имоти, оценка на земеделски земи, �одобрения и 
насаждения в тях, тр�дов стаж – над 25 години.

Ваня Сотирова Симеонова, висше образование, 
сертификат № 100101183/14.12.2009 г. за оценител 
на недвижими имоти.

Виктор Томов Рашев – висше образование, 
счетоводство и контрол, до�ълнителна квали�
фикация – лицензиран оценител на недвижими 
имоти, тр�дов стаж – 25 години. 

Вяра Христова Захова – висше образова�
ние – с�ециалност „Строителен инженер �о 
�ътното строителство“, до�ълнителна квалифи�
кация – оценка на недвижими имоти.

Кита Николова Стоилова, висше образова�
ние – с�ециалност „Строителен инженер �о �ро�
мишлено и гражданско строителство“, оценка на 
недвижими имоти, тр�дов стаж – над 30 години.

Кр�мяна Любенова Б�мбарова – висше обра�
зование – с�ециалност „Архитект�ра“, свободно 
�рактик�ва� – архитект, тр�дов стаж �о с�еци�
алността – 28 години, до�ълнителна квалифика�
ция – оценка на недвижими имоти.

Лазар Андреев Андреев – висше образование, 
с�ециалност „Финанси“, до�ълнителна квалифи�
кация – оценка на недвижими имоти.

Марина Петрова Са�аревска, с�ециалност 
„Строителен инженер �о водоснабдяване и ка�
нализация“, �рофил „Пречистване на �итейни 
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води“, месторабота – В и К – ръководител�отдел, 
тр�дов стаж – 11 години, до�ълнителна квалифи�
кация – оценка на недвижими имоти.

Николай Григоров Мавродиев, висше образо�
вание, с�ециалност „Машинен инженер“, до�ъл�
нителна квалификация – оценител на недвижими 
имоти, тр�дов стаж – 23 години. 

Павел Александров Михайлов, с�ециалност 
„Строителство и архитект�ра“, тр�дов стаж –  
40 години, до�ълнителна квалификация – оценка 
на недвижими имоти.

Роза Георгиева Каймаканова, хидромелиора�
тивно строителство, свободна �рофесия, тр�дов 
стаж – 31 години, до�ълнителна квалификация –  
оценка на недвижими имоти.

Симеон Василев Кр�мов – висше образование, 
с�ециалност „Геодезия“, инженер�геодезист, стаж –  
40 години, до�ълнителна квалификация – оце�
нител на недвижими имоти.

Христина Михайлова Стоева – висше обра�
зование – с�ециалност „Строителен инженер 
�о �ромишлено и гражданско строителство“, 
стаж – 29 години, до�ълнителна квалифика�
ция – оценка на недвижими имоти; оценка на 
земеделски земи, �одобренията и насажденията 
върх� тях.

Илонка Данчева Минкова – висше образова�
ние, с�ециалност „Геодезия, фотограметрия и кар�
тография“, до�ълнителни квалификации – оцени�
тел на земеделски земи, оценка на недвижими 
имоти, тр�дов стаж – 35 години.

Вяра Николаева Златева – висше образование, 
с�ециалност „Промишлено и гражданско строи�
телство“, до�ълнителни квалификации – ��рав�
ление на земи и имоти, оценка на недвижими 
имоти, тр�дов стаж – 15 години.

Георги Ас�ар�хов Янков – висше образование, 
с�ециалност „Финанси“, до�ълнителна квалифи�
кация – оценка на недвижими имоти, �ритежава� 
сертификат – „Екс�ерт �о съдебно�счетоводни и 
финансово�ценови екс�ертизи“.

Фидана Костадинова По�ова�Граздилова –  
вис ше образование, с�ециалност „Промишлено 
и гражданско строителство“, �ритежава�а ли�
ценз – оценка на недвижими имоти, тр�дов стаж 
�о с�ециалността – 26 години.

Снежанка Григорова Перчеклийска, висше 
образование, с�ециалност „Строителен инже�
нер �о водоснабдяване и канализация“, �рофил 
„ВиК мрежи и съоръжения“, стаж – 26 години, 
до�ълнителна квалификация – оценител на не�
движими имоти.

Гергана Герасимова Таскова – висше образо�
вание, с�ециалност „Право“, настоя�а местора�
бота – „Бизнес Партньори“ – ЕООД – юрискон�
с�лт, оценка на недвижими имоти, �ритежаван 
сертификат от 2006 г.

Весела Георгиева Николова – висше образова�
ние, с�ециалност „Счетоводство и контрол“, без�
работна, тр�дов стаж – 26 години, до�ълнителна 
квалификация – оценител на недвижими имоти.

Елена Маринова Цветкова – висше образова�
ние, с�ециалност „Водоснабдяване и канализа�
ция“, месторабота – Пред�риятие за ��равление 
на дейностите �о о�азване на околната среда – Со�

фия, заемана длъжност – главен екс�ерт, тр�дов 
стаж – 30 години, �ритежава� сертификат и 
лиценз – оценител на недвижими имоти.

Иван Костадинов Б�зов – висше образование, 
с�ециалност „Водоснабдяване и канализация, 
�речистване на водите“, месторабота – „Ами�
тех“ – ЕООД, сертификат – оценка на недвижими 
имоти, тр�дов стаж – 16 години.

Гергана Димитрова Маркова – висше образо�
вание, с�ециалност „Биология“, �рофесионална 
квалификация – биолог, сертификат за оценка на 
търговски �ред�риятия и вземания, сертификат 
за оценка на машини и съоръжения, серти�
фикат за оценка на недвижими имоти, тр�дов 
стаж – 6 години.

Виолета Божидарова Божкова – висше об�
разование, с�ециалност „П�блични финанси“, 
сертификат за оценка на недвижими имоти, 
сертификат за оценка на машини и съоръжения, 
сертификат за оценка на търговски �ред�риятия 
и вземания, тр�дов стаж – 6 години.

Николай Георгиев Цонев – висше образова�
ние, с�ециалност „Икономика и ��равление на 
транс�орта“, сертификат за оценка на недвижи�
ми имоти, сертификат за оценка на търговски 
�ред�риятия и вземания, сертификат за оценка 
на �рава на интелект�алната и инд�стриалната 
собственост и др�ги фактически отношения, 
сертификат за оценка на машини и съоръжения, 
сертификат за оценка на финансови активи и 
финансови инстит�ции, сертификат за оценка 
на земеделски земи и трайни насаждения, мес�
торабота – „А�ис трейд“ – ЕООД – ��равител, 
тр�дов стаж – 8 години.

Деян Георгиев Цонев – висше образование, 
с�ециалност „Агрохимия с фермерство и аг�
робизнес“, сертификат за оценка на машини и 
съоръжения, сертификат за оценка на �рава на 
интелект�алната и инд�стриалната собственост 
и др�ги фактически отношения, сертификат за 
оценка на търговски �ред�риятия и вземания, 
сертификат за оценка на недвижими имоти, серти�
фикат за съдебен екс�ерт �о ком�ютърни системи 
и оценител на селскосто�ански земи, сертификат 
за съдебен екс�ерт �о цени и ценообраз�ване на 
обекти, сгради, машини и съоръжения, местора�
бота – „А�ис трейд“ – ЕООД – оценител, тр�дов 
стаж – 8 години. 

Виолета Иванова Док�зова, висше образо�
вание, с�ециалност – икономист – „Финанси и 
кредит“, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана 
длъжност – ��равител, тр�дов стаж – 36 години, 
оценител на цели държавни и об�ински �ред�
�риятия, �реобраз�вани или не�реобраз�вани в 
търговски др�жества; оценител на недвижими 
имоти, оценка на машини и съоръжения, акти�
ви – движимо им��ество, методология, �роблеми 
и ас�екти.

Илинка Янчова Митева – висше образова�
ние – с�ециалност „Промишлено и гражданско 
строителство“, �ритежава�а �достоверение за 
регистрация в Камарата на инженерите в инвести�
ционното �роектиране № 07644, лиценз за оценка 
на недвижими имоти, сертификат за оценителска 
�равос�особност № 100100568/14.12.2009 г., мес�
торабота „Явлена – Благоевград“ – ООД – ��ра�
вител, тр�дов стаж – 25 години.
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10.2. Оценка на недвижими к�лт�рни ценности
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Р�мен Борисов Ш�манов – висше образование, 

с�ециалност „Автомобилен транс�орт, трактори 
и кари“, тр�дов стаж – 7 години, оценител на 
машини и съоръжения, сертификат в областта 
на ценообраз�ването на недвижимите имоти 
и строителството, сертификат за автоекс�ерт 
№ 20/13.09.2011 г.

Светослав Методиев Миленков – висше об�
разование – машинен инженер, сертификат 
№ 16/2005 г. за автотехнически екс�ертизи –  
�роб леми, методика, �азарна стойност, лиценз 
№ 7074/12.05.1998 г. – оценка на машини и съ�
оръжения, �рофесионална квалификация – авто�
техническа екс�ертиза, от Технически �ниверситет 
№ 24143/7.11.2004 г.

Петьо Танев Танев – висше образование, с�е�
циалност „Строителен инженер �о �ромишлено 
и гражданско строителство“, до�ълнителна ква�
лификация, сертификат № 810100345/16.08.2011 г. 
за оценка на земеделски земи и трайни насаж�
дения; сертификат № 300100434/14.12.2009 г. за 
оценка на машини и съоръжения и сертификат 
№ 100101184/14.12.2009 г. за оценка на недвижи�
ми имоти.

А�остол Иванов Ковачев, ел. машини и 
а�арати, НПГ „Димитър Талев“, �чител �о 
електроника – тр�дов стаж – 30 години, оценка 
на машини и съоръжения на дългооборотни и 
дълготрайни активи.

Иван Георгиев Каймаканов, двигатели с 
вътрешно горене – тр�дов стаж – 23 години, до�
�ълнителна квалификация – оценка на машини 
и съоръжения.

Петър Кирилов Захов, висше образова�
ние – с�ециалност електроинженер, ел. снабдя�
ване на �ромишленото �ред�риятие – 33 години 
стаж, до�ълнителна квалификация – оценка на 
машини и съоръжения.

Стефан Иванов Налджиев – висше образо�
вание – с�ециалност „Счетоводство и контрол“, 
стаж – 9 години, до�ълнителна квалифика�
ция – оценка на машини и съоръжения.

Донка Георгиева Милкова – висше образова�
ние, с�ециалност – �ро�чване на �олезни изко�
�аеми, квалификация – инженер�геолог – �ро�
�чвател, и �реквалификация – „Застрахователен 
мениджмънт“, оценител на машини и съоръ�
жения в сферата на минната �ромишленост 
и строителството, тр�дов стаж – в сферата на 
�ромишлеността – 7 години, и в сферата на за�
страховането – 10 години. 

Светослав Маринов Михайлов – висше об�
разование, с�ециалност – двигатели с вътрешно 
горене, квалификация – машинен инженер, �ен�
сионер, тр�дов стаж – 40 години, �ритежава� 
сертификат – автоекс�ерт�оценител, съдебен 
екс�ерт�оценител на оборотни и дълготрайни 
активи и оценка на машини и съоръжения.

Гергана Димитрова Маркова – висше образо�
вание, с�ециалност „Биология“, �рофесионална 
квалификация – биолог, сертификат за оценка на 
търговски �ред�риятия и вземания, сертификат 
за оценка на машини и съоръжения, серти�
фикат за оценка на недвижими имоти, тр�дов 
стаж – 6 години.

Виолета Божидарова Божкова – висше об�
разование, с�ециалност „П�блични финанси“, 
сертификат за оценка на недвижими имоти, 
сертификат за оценка на машини и съоръжения, 
сертификат за оценка на търговски �ред�риятия 
и вземания, тр�дов стаж – 6 години.

Николай Георгиев Цонев – висше образова�
ние, с�ециалност „Икономика и ��равление на 
транс�орта“, сертификат за оценка на недвижи�
ми имоти, сертификат за оценка на търговски 
�ред�риятия и вземания, сертификат за оценка 
на �рава на интелект�алната и инд�стриалната 
собственост и др�ги фактически отношения, 
сертификат за оценка на машини и съоръжения, 
сертификат за оценка на финансови активи и 
финансови инстит�ции, сертификат за оценка 
на земеделски земи и трайни насаждения, мес�
торабота – „А�ис трейд“ – ЕООД – ��равител, 
тр�дов стаж – 8 години.

Деян Георгиев Цонев – висше образование, 
с�ециалност „Агрохимия с фермерство и аг�
робизнес“, сертификат за оценка на машини и 
съоръжения, сертификат за оценка на �рава на 
интелект�алната и инд�стриалната собственост 
и др�ги фактически отношения, сертификат за 
оценка на търговски �ред�риятия и вземания, 
сертификат за оценка на недвижими имоти, серти�
фикат за съдебен екс�ерт �о ком�ютърни системи 
и оценител на селскосто�ански земи, сертификат 
за съдебен екс�ерт �о цени и ценообраз�ване на 
обекти, сгради, машини и съоръжения, местора�
бота – „А�ис трейд“ – ЕООД – оценител, тр�дов 
стаж – 8 години. 

Виолета Иванова Док�зова, висше образование, 
с�ециалност – икономист – „Финанси и кредит“, 
месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана длъж�
ност – ��равител, тр�дов стаж – 36 години, оцени�
тел на цели държавни и об�ински �ред�риятия, 
�реобраз�вани или не�реобраз�вани в търговски 
др�жества; оценител на недвижими имоти, оцен�
ка на машини и съоръжения, активи – движимо 
им��ество, методология, �роблеми и ас�екти.

10.4. Оценка на �рава на интелект�алната и 
инд�стриалната собственост и др�ги фактически 
отношения

Иван Николов Иванов – висше образование, 
с�ециалност – машинен инженер, ��ражнява сво�
бодна �рофесия като �редставител �о инд�стриална 
собственост (�атенти, марки и �ромишлен дизайн), 
сертификат за оценка на �рава на интелект�алната 
и инд�стриалната собственост и др�ги фактически 
отношения, марки, географски означения и �ро�
мишлен дизайн, тр�дов стаж – 12 години.

Николай Георгиев Цонев – висше образова�
ние, с�ециалност „Икономика и ��равление на 
транс�орта“, сертификат за оценка на недвижи�
ми имоти, сертификат за оценка на търговски 
�ред�риятия и вземания, сертификат за оценка 
на �рава на интелект�алната и инд�стриалната 
собственост и др�ги фактически отношения, 
сертификат за оценка на машини и съоръжения, 
сертификат за оценка на финансови активи и 
финансови инстит�ции, сертификат за оценка 
на земеделски земи и трайни насаждения, мес�
торабота – „А�ис трейд“ – ЕООД – ��равител, 
тр�дов стаж – 8 години.

Деян Георгиев Цонев – висше образование, 
с�ециалност „Агрохимия с фермерство и аг�
робизнес“, сертификат за оценка на машини и 
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съоръжения, сертификат за оценка на �рава на 
интелект�алната и инд�стриалната собственост 
и др�ги фактически отношения, сертификат за 
оценка на търговски �ред�риятия и вземания, 
сертификат за оценка на недвижими имоти, серти�
фикат за съдебен екс�ерт �о ком�ютърни системи 
и оценител на селскосто�ански земи, сертификат 
за съдебен екс�ерт �о цени и ценообраз�ване на 
обекти, сгради, машини и съоръжения, местора�
бота – „А�ис трейд“ – ЕООД – оценител, тр�дов 
стаж – 8 години. 

10.5. Оценка на търговски �ред�риятия и 
вземания

Бранимира Георгиева Христова – висше об�
разование, с�ециалност „Организация на �роиз�
водството и ��равлението в �ромишлеността“, 
до�ълнителна квалификация „Проектиране на 
АСУ“; „Оценител на цели държавни и об�ински 
�ред�риятия“, стаж – 25 години.

Венетка Костадинова Йовчева�Харизанова –  
висше образование, счетоводна отчетност, 
стаж – 23 години, оценка на държавни и об�ински 
�ред�риятия, �реобраз�вани или не�реобраз�вани 
в търговски др�жества.

Димитър Владимиров Николов – висше обра�
зование, с�ециалност „Икономика и организация 
на селското сто�анство“, оценител на земеделски 
земи и оценител на цели държавни и об�ински 
�ред�риятия, оценител на животни и екс�ертизи 
в животновъдството. 

Христо Иванов Георгиев, висше образование, 
с�ециалност „Промишлено и гражданско строи�
телство“, стаж – 32 години, до�ълнителна квали�
фикация, оценка на недвижими имоти, на цели 
държавни об�ински �ред�риятия, �реобраз�вани 
или не�реобраз�вани в търговско др�жество, на 
земеделски земи, �одобренията и насажденията.

Виолета Божидарова Божкова – висше об�
разование, с�ециалност „П�блични финанси“, 
сертификат за оценка на недвижими имоти, 
сертификат за оценка на машини и съоръжения, 
сертификат за оценка на търговски �ред�риятия 
и вземания, тр�дов стаж – 6 години.

Николай Георгиев Цонев – висше образова�
ние, с�ециалност „Икономика и ��равление на 
транс�орта“, сертификат за оценка на недвижи�
ми имоти, сертификат за оценка на търговски 
�ред�риятия и вземания, сертификат за оценка 
на �рава на интелект�алната и инд�стриалната 
собственост и др�ги фактически отношения, 
сертификат за оценка на машини и съоръжения, 
сертификат за оценка на финансови активи и 
финансови инстит�ции, сертификат за оценка 
на земеделски земи и трайни насаждения, мес�
торабота – „А�ис трейд“ – ЕООД – ��равител, 
тр�дов стаж – 8 години.

Деян Георгиев Цонев – висше образование, 
с�ециалност „Агрохимия с фермерство и аг�
робизнес“, сертификат за оценка на машини и 
съоръжения, сертификат за оценка на �рава на 
интелект�алната и инд�стриалната собственост 
и др�ги фактически отношения, сертификат за 
оценка на търговски �ред�риятия и вземания, 
сертификат за оценка на недвижими имоти, серти�
фикат за съдебен екс�ерт �о ком�ютърни системи 
и оценител на селскосто�ански земи, сертификат 
за съдебен екс�ерт �о цени и ценообраз�ване на 

обекти, сгради, машини и съоръжения, местора�
бота – „А�ис трейд“ – ЕООД – оценител, тр�дов 
стаж – 8 години. 

Виолета Иванова Док�зова, висше образо�
вание, с�ециалност – икономист – „Финанси и 
кредит“, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана 
длъжност – ��равител, тр�дов стаж – 36 години, 
оценител на цели държавни и об�ински �ред�
�риятия, �реобраз�вани или не�реобраз�вани н 
търговски др�жества; оценител на недвижими 
имоти, оценка на машини и съоръжения, акти�
ви – движимо им��ество, методология, �роблеми 
и ас�екти.

10.6. Оценка на финансови активи и финан�
сови инстит�ции

Софрони Георгиев Атанасов – висше обра�
зование, с�ециалност „Счетоводна отчетност“, 
стаж – 17 години, до�ълнителна квалифика�
ция – оценител на финансови инстит�ции.

Николай Георгиев Цонев – висше образова�
ние, с�ециалност „Икономика и ��равление на 
транс�орта“, сертификат за оценка на недвижи�
ми имоти, сертификат за оценка на търговски 
�ред�риятия и вземания, сертификат за оценка 
на �рава на интелект�алната и инд�стриалната 
собственост и др�ги фактически отношения, 
сертификат за оценка на машини и съоръжения, 
сертификат за оценка на финансови активи и 
финансови инстит�ции, сертификат за оценка 
на земеделски земи и трайни насаждения, мес�
торабота – „А�ис трейд“ – ЕООД – ��равител, 
тр�дов стаж – 8 години.

10.7. Оценка на др�ги активи, включително 
�роизведения на изк�ството, които не са движими 
к�лт�рни ценности

Владимир Никифоров Ненков, висше образо�
вание, с�ециалност „Технология и организация 
на автомобилния транс�орт, �оддръжка и ремонт 
на МПС“, до�ълнителна квалификация – к�рс 
„Оценител на оборотни и дълготрайни матери�
ални активи“, стаж като ве�о лице – 5 години.

Мария Христова Дес�одска – висше образова�
ние, с�ециалност „Счетоводна отчетност“, �енсио�
нер, до�ълнителна квалификация – оценител на 
стоки и �сл�ги, тр�дов стаж – 35 години.

10.8. Оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения

Петьо Танев Танев – висше образование, с�е�
циалност „Строителен инженер �о �ромишлено 
и гражданско строителство“, до�ълнителна ква�
лификация, сертификат № 810100345/16.08.2011 г. 
за оценка на земеделски земи и трайни насаж�
дения, сертификат № 300100434/14.12.2009 г. за 
оценка на машини и съоръжения и сертификат 
№ 100101184/14.12.2009 г. за оценка на недвижими 
имоти.

Димитър Владимиров Николов – висше обра�
зование, с�ециалност „Икономика и организация 
на селското сто�анство“, оценител на земеделски 
земи и оценител на цели държавни и об�ински 
�ред�риятия, оценител на животни и екс�ертизи 
в животновъдството. 

Илия Иванов Ангелов, висше образование, 
с�ециалност „Геодезия, фотограметрия и карто�
графия“, стаж – над 10 години; �рактика, оценител 
на земеделски земи и �одобренията върх� тях, 
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технически дейности �ри �рилагане на ЗСПЗЗ, 
ЗВСГЗГФ и ПП за тяхното �рилагане, извършване 
на дейности �о кадастъра.

Снежана Георгиева Симонска�Ковачева, висше 
образование „Финанси и кредит“, строителство 
и архитект�ра, 39 години стаж като директор 
на „ФСДУС“, сертификат – оценител на земе�
делски земи.

Христина Михайлова Стоева – висше обра�
зование – с�ециалност „Строителен инженер 
�о �ромишлено и гражданско строителство“, 
стаж – 29 години, до�ълнителна квалифика�
ция – оценка на недвижими имоти; оценка на 
земеделски земи, �одобренията и насажденията 
върх� тях.

Христо Иванов Георгиев, висше образование, 
с�ециалност „Промишлено и гражданско строи�
телство“, стаж – 32 години, до�ълнителна квали�
фикация, оценка на недвижими имоти, на цели 
държавни об�ински �ред�риятия, �реобраз�вани 
или не�реобраз�вани в търговско др�жество, на 
земеделски земи, �одобренията и насажденията.

Цонка Иванова Марина – с�ециалност – агро�
ном��олевъд, оценител на земеделски земи.

Петър Костадинов Тигалонов, висше обра�
зование, с�ециалност „Строителен инженер �о 
�ромишлено и гражданско строителство“, тр�дов 
стаж – 22 години, до�ълнителна квалифика�
ция – оценител на земеделски земи.

Илонка Данчева Минкова – висше образова�
ние, с�ециалност „Геодезия, фотограметрия и кар�
тография“, до�ълнителни квалификации – оцени�
тел на земеделски земи, оценка на недвижими 
имоти, тр�дов стаж – 35 години.

Николай Георгиев Цонев – висше образова�
ние, с�ециалност „Икономика и ��равление на 
транс�орта“, сертификат за оценка на недвижи�
ми имоти, сертификат за оценка на търговски 
�ред�риятия и вземания, сертификат за оценка 
на �рава на интелект�алната и инд�стриалната 
собственост и др�ги фактически отношения, 
сертификат за оценка на машини и съоръжения, 
сертификат за оценка на финансови активи и 
финансови инстит�ции, сертификат за оценка 
на земеделски земи и трайни насаждения, мес�
торабота – „А�ис трейд“ – ЕООД – ��равител, 
тр�дов стаж – 8 години.

Деян Георгиев Цонев – висше образование, 
с�ециалност „Агрохимия с фермерство и аг�
робизнес“, сертификат за оценка на машини и 
съоръжения, сертификат за оценка на �рава на 
интелект�алната и инд�стриалната собственост 
и др�ги фактически отношения, сертификат за 
оценка на търговски �ред�риятия и вземания, 
сертификат за оценка на недвижими имоти, серти�
фикат за съдебен екс�ерт �о ком�ютърни системи 
и оценител на селскосто�ански земи, сертификат 
за съдебен екс�ерт �о цени и ценообраз�ване на 
обекти, сгради, машини и съоръжения, местора�
бота – „А�ис трейд“ – ЕООД – оценител, тр�дов 
стаж – 8 години. 

10.9. Оценка на �оземлени имоти в горски 
територии

Николина Методиева Митовска – с�ециалност 
инженер �о горско сто�анство, до�ълнителна 
квалификация – оценка на гори и земи в гор�
ския фонд.

Павлина Кирилова Иванова – с�ециалност 
инженер �о горско сто�анство, магистър �о 
„Екология и о�азване на околната среда“; с�ециа�
лизация �о „У�равление на горското сто�анство“, 
„У�равление на администрацията“, „Сто�анско 
��равление“, лицензиран оценител на гори и 
земи; растителен свят, животински свят, �очви, 
ландшафт, �риродни обекти, в�исана в регистъра 
�о ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, 
�очви, растителен свят, ландшафт и �риродни 
обекти; в�исана в регистъра за ��ражняване на 
частна лесовъдска �рактика; оценка на гори и 
на земите в горския фонд. 

Емил Светославов Солачки – висше образова�
ние, с�ециалност „Горско сто�анство“ и „Екология 
и о�азване на околната среда“, �рофесионална 
квалификация – „Оценка на гори и на земи 
от горския фонд“ и „Пазарът на дървесината“, 
месторабота – Държавно горско сто�анство – Си�
митли, заемана длъжност – лесничей, тр�дов 
стаж – 12 години.

11. Клас „Други съдебни експертизи“
Анета Георгива Сталева, минен инженер�тех�

нолог, здравословни и безо�асни �словия на тр�д.
Васил Дамянов Чобанов – инженер�химик, 

с�ециалност „Ергономия“, до�ълнителна квали�
фикация – безо�асност и хигиена на тр�да. 

Веселин Кр�мов Чамев, висше образование, 
с�ециалност „Разработка на �олезни изко�аеми“, 
до�ълнителна квалификация – минен инженер, 
тр�дов стаж – 25 години, охрана на тр�да в �ро�
мишлеността, строителството и минното дело.

Виолета Стоянова Костова – �чител �о френ�
ски език – �реводач.

Добри С�асов Панд�рски – висше образова�
ние, с�ециалност „Право“, работи в Комисията 
за за�ита на личните данни – стаж – 5 години, 
екс�ерт в областта за за�ита на личните данни.

Любен Андреев Терзийски – с�ециалност 
„Електротехника и енергетика, електроника, 
електронна и ком�ютърна техника“, до�ълни�
телна квалификация – безо�асност на тр�да, 
магистър�инженер �о с�ециалност „Съдебни 
инженерно�технически екс�ертизи и техническа 
безо�асност“, �ритежава� сертификат „Правила 
за �оведение �ри земетресение, наводнение и 
инциденти с о�асни ве�ества“, месторабота – Об�
�ина Благоевград, заемана длъжност – екс�ерт 
�о „Отбранително�мобилизационна �одготовка“.

Надежда Самоилова Палагийна, тр�дово�рав�
ни, застрахователни и осиг�рителни �роблеми.

Рая Тодорова Барб�лска, начална �едагоги�
ка – 23 години �едагогически стаж.

Асен Любенов Николов – средно с�ециално 
образование, с�ециалност – лесовъд, тр�дов 
стаж – 20 години.

Йордан Христофоров Владов – висше образо�
вание, с�ециалност – инженер �о горско сто�ан�
ство, тр�дов стаж – 36 години. 

Димитър Петров Гешев – висше образование, 
с�ециалност „Инженер �о горско сто�анство“, 
тр�дов стаж – 40 години.

Исталиана Мирчова Стоилкова – висше 
образование, с�ециалност „Водоснабдяване и 
канализация – мрежи и съоръжения“, тр�дов 
стаж – 34 години.

Красимир Борисов Граченов – висше образо�
вание, Висша школа за �одготовка на �ерсонал 
за взривни работи, с�ециалност �о ръчно огне�
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стрелно оръжие, оръжие и бое�ри�аси, револвери 
и �истолети, газ�сигнално оръжие, бое�ри�аси 
за огнестрелно оръжие, ловно оръжие, �иротех�
ника, с�ециални взривни работи, годност на 
лекострелково оръжие, тр�дов стаж – 5 години.

Димка Василева По�стоянова – висше об�
разование, с�ециалност – с�ециалист �о р�ска 
филология и �чител �о р�ски език и литерат�ра, 
тр�дов стаж – 22 години.

Маргарита Сотирова Пишева – висше образо�
вание, с�ециалност „Технология на електрохимиче�
ските �роизводства“, квалификация – инженер�хи�
мик, екология – о�азване на околната среда – води 
и възд�х, �редотвратяване или намаляване на 
вредното въздействие върх� околната среда от 
образ�ване и ��равление на от�адъците, ��отреба 
и съхранение на о�асни химични ве�ества, тр�дов 
стаж – 41 години, конс�лтант екология.

Христина Чавдарова Цонева – висше обра�
зование, с�ециалност – история, до�ълнителна 
квалификация от Университет Виена – класи�
ческа археология, археологически �редмети, 
датира�и от �оне 100 години, които са открити 
�ри разко�ки и находки на с�ша или �од водата, 
археологически обекти, археологически колекции, 
тр�дов стаж – 6 години, месторабота – Региона�
лен исторически м�зей.

Велик Стоянов Сотиров – висше образование, 
с�ециалност „Горско сто�анство“, квалифика�
ция – инженер �о горско сто�анство, тр�дов 
стаж �о с�ециалността – 36 години, в�исан в 
��бличния регистър на физическите лица за 
��ражняване на лесовъдска �рактика.

Анелия Личева Иванова – висше образование, 
с�ециалност „Горско сто�анство“, с�ециализа�
ция – сто�анисване на гори, месторабота – „Юго�
за�адно държавно �ред�риятие“ ДП – заемана 
длъжност – главен екс�ерт „Инвентаризация 
на горски територии – държавна собственост“, 
тр�дов стаж – 15 години.

Кр�м Лазаров Иванов – висше образование, 
с�ециалност „Филмово и телевизионно о�ератор�
ство“, �рофесионална квалификация – филмов 
и телевизионен о�ератор, месторабота – ЮЗУ 
„Неофит Рилски“ – Благоевград, заемана длъж�
ност – �ре�одавател �о филмово и телевизионно 
о�ераторство, тр�дов стаж – 11 години.

Иван Николов Иванов – висше образование, 
с�ециалност „То�линна и масообменна техни�
ка“ – машинен инженер, месторабота – ��ражня�
ва свободна �рофесия като независим оценител 
и �редставител �о инд�стриална собственост 
(�атенти, марки и �ромишлен дизайн), тр�дов 
стаж – 22 години; до�ълнителна квалифика�
ция – ди�лома за �атентно�лицензионна дейност 
на изобретения и �олезни модели; марки, гео�
графски означения и �ромишлен дизайн; оценка 
на �рава на интелект�алната и инд�стриалната 
собственост и др�ги фактически отношения.

Емил Светославов Солачки – висше образова�
ние, с�ециалност „Горско сто�анство“ и „Екология 
и о�азване на околната среда“, �рофесионална 
квалификация – „Оценка на гори и на земи 
от горския фонд“ и „Пазарът на дървесината“, 
месторабота – Държавно горско сто�анство – Си�
митли, заемана длъжност – лесничей, тр�дов 
стаж – 12 години.

Ибрахим Адем Молла – средно с�ециално об�
разование, с�ециалност „Механизация в горското 
сто�анство“, тр�дов стаж – 11 години.

Екс�ертиза в сферата на ��равление на здра�
вео�азването

Анатоли Михайлов Тачов – висше образо�
вание – медицина, с�ециалност – лекар, тр�дов 
стаж – 13 години.

Молек�лярно�генетичен анализ за �становя�
ване и количествено о�ределяне на генномоди�
фицирани организми

Мая Иванова Кичева – 10 години стаж в об�
ластта на из�олзването на ДНК анализ.

Молек�лярно�генетичен анализ за идентифи�
кация и �становяване на �роизход за животински 
видове

Мая Иванова Кичева – 10 години стаж в об�
ластта на из�олзването на ДНК анализ.

Молек�лярно�генетичен анализ за �становява�
не състава на животински и растителни �род�кти

Мая Иванова Кичева – 10 години стаж в об�
ластта на из�олзването на ДНК анализ.

Молек�лярно�генетичен анализ за доказване 
и количествено о�ределяне на �атогенни органи, 
организми, �ричинява�и инфекции – вир�си, 
бактерии, �аразити

Мая Иванова Кичева – 10 години стаж в об�
ластта на из�олзването на ДНК анализ. 

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни прево-
дачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при Ок-
ръжния съд – Благоевград, и Административния 

съд – Благоевград, за 2020 г.

Преводачи – английски език
Елена Иванова Божанина – висше образо�

вание, с�ециалност – маркетинг, месторабо�
та – „Интербилд“ – ООД, заемана длъжност – ���
равител, �ритежава� сертификат за межд�народен 
английски за лица, говоре�и др�г език – С1, от 
17.06.2007 г.

Кристина Веселинова Младенова – висше 
образование, с�ециалност „Английска фило�
логия“ (магистър), месторабота – „Младенови 
конс�лт“ – ЕООД, заемана длъжност – �реводач 
с английски език.

Димка Василева По�стоянова – висше обра�
зование, с�ециалност „Английска филология“, 
месторабота ЕТ „Димка Колчагова – Васили�
на“ – ��равител.

Зарка Тодорова Захариева – висше образо�
вание, с�ециалност „Английска филология“, 
месторабота ЕТ „Димка Колчагова – Васили�
на“ – �реводач.

Красимира Методиева Митева – висше обра�
зование – межд�народни отношения с �оложен 
държавен из�ит �о английски.

Мария Р�менова Каменичка – висше образо�
вание – английска филология.

Иванка Славчова Сакарева – висше обра�
зование – английска филология и �риложна 
лингвистика, месторабота – ЮЗУ „Неофит Рил�
ски“ – Благоевград, заемана длъжност – главен 
асистент �о английски език, докторант �о юри�
дически английски, тр�дов стаж – 12 години.
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Р�мяна Стойчева Петкова – висше образова�
ние, с�ециалност „Английска филология“, мес�
торабота „Високоговорители“ – АД, Благоевград, 
заемана длъжност – технически секретар. 

Благица Арезанова – висше образование, с�е�
циалност „Английска филология“, �ритежава�а 
док�мент от Министерството на �равосъдието на 
Ре��блика Македония за основен �реводач в съда 
от македонски на английски и български и обратно. 

Юлияна Николова – висше образование, с�е�
циалност „Английска филология“.

Красимир Георгиев Мицин – висше образо�
вание, с�ециалност – английски език, �рофесио�
нална квалификация – �чител �о английски език 
в средно �чили�е, тр�дов стаж като �чител �о 
английски език – 7 години.

Стела Атанасова Ташкова – висше образова�
ние, с�ециалност „Английска филология“, мес�
торабота – Езиков център „Стелич“.

Николай Борисов Пъйков – висше образова ние, 
английска филология, месторабота – ПГЕЕ – Бан�
ско, �чител �о английски език и �реводач към 
фирма „НИК ЕМ 95“ – ЕООД.

Анна Божидарова Илиева – висше образова�
ние, английска филология, работи като �реводач, 
тр�дов стаж – 7 години.

Преводачи – Гръцки език
Николай Стоянов Лазаров – висше образова�

ние, с�ециалност – инженер �о радиотехника, 
месторабота – ЕТ „Николай Лазаров“, заемана 
длъжност – ��равител, �ритежава� �достове�
рение за владеене на гръцки език – ниво С2, от 
2.09.2016 г. съгласно Об�ата евро�ейска езикова 
рамка.

Илчо Георгиев Илиев – висше военно образо�
вание, �енсионер, �ритежава� �достоверение за 
владеене на гръцки език – ниво С1, от 20.09.2006 г. 
съгласно Об�ата евро�ейска езикова рамка.

Любомир Митков Георгиев – висше образова�
ние, с�ециалност „Право“, ниво на владеене на 
гръцки език – ниво С2 съгласно Об�ата евро�
�ейска езикова рамка, �реводач, стаж – 3 години.

Преводачи – Македонски език
Латинка Мановска – висше образование, с�е�

циалност „Психология“, �ритежава� док�мент от 
Министерството на �равосъдието на Ре��блика 
Македония за основен �реводач в съда от маке�
донски на български и обратно. 

Благица Арезанова – висше образование, с�е�
циалност „Английска филология“, �ритежава�а 
док�мент от Министерството на �равосъдието 
на Ре��блика Македония за основен �реводач в 
съда от македонски на български и английски 
и обратно. 

Юлияна Николова – висше образование, с�е�
циалност „Английска филология“ и ди�лома за 
завършено гимназиално образование в Ре��блика 
Македония.

Преводачи – Руски език
Димка Василева По�стоянова – висше образо�

вание, с�ециалност „Р�ска филология“, месторабо�
та ЕТ „Димка Колчагова – Василина“ – ��равител.

Преводачи – Турски език
Бейхан Неджиб М�стафа – висше образо�

вание, ниво на владеене на т�рски език – С2 
съгласно Об�ата евро�ейска езикова рамка, 

месторабота „Тюрк�аз БГ“ – ЕООД, заемана 
длъж ност – ��равител.

Преводачи – Немски език
Атанас Николов Челебиев – висше образова�

ние, доктор  – инженер в областта на Микроком�
�ютърна техника от Техническия �ниверситет 
в Дрезден, Германия, �реводач на свободна 
�рактика към Съда на ЕС в Люксемб�рг, Евро�
�ейския �арламент в Страсб�рг и Евро�ейската 
комисия и Съвета на ЕС в Брюксел, местора�
бота – ��равител на ЕТ „Минерва – Атанас 
Челебиев“, София.

Преводачи – Полски език
Десислава Ян�шова Желязкова – висше обра�

зование, �ниверситет „Адам Мицкевич“ в Познан, 
Полша, месторабота „Дес Пол“ – ЕООД – Аген�
ция за �реводи – ��равител, фирма „Дес Пол“ –  
ЕООД, е регистрирана �ри Министерството 
на външните работи, дирекция „Конс�лски от�
ношения“. 

Преводачи – Италиански език
Кристина Михова Михова – висше образова�

ние, с�ециалност „Български език и литерат�ра“ 
и „Право“, �ритежава� сертификат за владеене 
на италиански език – ниво С2, издаден от Уни�
верситета за ч�жденци в Пер�джа – Италия, 
включена в с�исъка на физическите лица за 
извършване на �ревод на италиански език към 
Министерството на външните работи, дирекция 
„Конс�лски отношения“, тр�дов стаж като �ре�
водач – 14 години.

Преводачи – Испански език
Татяна Томова Тренева – средно образование, 

сертификат за владеене на ис�ански език – ниво С2.
Преводачи – Сръбски език
Илка Иванова Енчева – висше образование, 

славянска филология – сръбски�хърватски език и 
сръбска, хърватска и словенска литерат�ра, �рите�
жава�а Потвърждение № 00202�1/13.03.2018 г. от 
Министерството на външните работи, дирекция 
„Конс�лски отношения“, че е включена в с�исъка 
на физическите лица, които извършват �реводи 
на док�менти и др�ги книжа на български език 
от и на словенски, сръбски и хърватски.

Преводачи – Хърватски език
Илка Иванова Енчева – висше образование, 

славянска филология – сръбски�хърватски език и 
сръбска, хърватска и словенска литерат�ра, �рите�
жава�а Потвърждение № 00202�1/13.03.2018 г. от 
Министерството на външните работи, дирекция 
„Конс�лски отношения“, че е включена в с�исъка 
на физическите лица, които извършват �реводи 
на док�менти и др�ги книжа на български език 
от и на словенски, сръбски и хърватски.

Преводачи – Словенски език
Илка Иванова Енчева – висше образование, 

славянска филология – сръбски�хърватски език и 
сръбска, хърватска и словенска литерат�ра, �рите�
жава�а Потвърждение № 00202�1/13.03.2018 г. от 
Министерството на външните работи, дирекция 
„Конс�лски отношения“, че е включена в с�исъка 
на физическите лица, които извършват �реводи 
на док�менти и др�ги книжа на български език 
и от на словенски, сръбски и хърватски.
2284
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23. – Министърът на енергетиката на ос�
нование �остъ�ило заявление за �ро�чване на 
�одземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, 
т. 3 от Закона за �одземните богатства открива 
�роизводство �о �редоставяне на разрешение за 
�ро�чване на �одземни богатства �о чл. 2, ал. 1, 
т. 6 от Закона за �одземните богатства – скално�
облицовъчни материали, в �ло� „Марго“, раз�
�оложена в земли�ето на с. Царевец и с. Горна 
Бешовица, об�ина Мездра, област Враца, о�исана 
със следните гранични точки в координатна 
система БГС 2005, зона 35:

№ Х (m) Y (m)

1. 4787859 240156

2. 4787829 240811

3. 4787531 241643

4. 4786291 241587

5. 4786305 241287

6. 4786134 241079

7. 4786180 240080
2272

10. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 
от Закона за �стройство на територията (ЗУТ) 
съоб�ава, че е издал Разрешение за строеж 
№ РС�13 от 5.03.2020 г. за обект: АМ Стр�ма 
ЛОТ 3.1 „Благоевград – Кр��ник“, обособена 
�озиция № 2, �од�частък № 2 от км 366+720 до 
км 369+000, включително обсл�жва� т�нелен 
�ът �ри южния �ортал на т�нел „Железница“ 
и �ло�адка за хелико�тери, �одобект: �ло�ад�
ка за хелико�тери, �ри �словията на чл. 60 на 
Административно�роцес�алния кодекс. Предва�
рителното из�ълнение може да се обжалва �ред 
Върховния административен съд в 3�дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез 
Министерството на регионалното развитие и 
благо�стройството. На основание чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж �одлежи на 
обжалване от заинтерес�ваните лица �ред Вър�
ховния административен съд в 14�дневен срок 
от обнародването на съоб�ението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благо�стройството.
2351

93. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Бургас, на основа�
ние чл. 251 – 253 от ДОПК с �остановление за 
възлагане на недвижим имот № С200002�091�
0000041/6.02.2020 г. възлага на Красимир Петков с 
адрес: Поморие, �л. Лазар Маджаров № 5, следната 
недвижима ве�: �оземлен имот с идентификатор 
57491.510.20, съставлява� имот № 130023, мест�
ност Хонят, в земли�ето на гр. Поморие с �ло� 
7990 кв. м, трайно �редназначение на територи�
ята: �рбанизирана; начин на трайно �олзване: за 
сто�ански двор; граници: 57491.510.29, 57491.510.28, 
57491.13.146, 57491.510.21, 57491.510.19, 57491.510.1, 
57491.511.9, ведно с �остроената в имота сграда 
с идентификатор 57491.510.20.1, �редставлява�а 
краварник – телчарник № 23, която се състои от 
боксове за животни, �леи за доставка на храна и 
вода, битови и работни �оме�ения; брой етажи: 
1, �ло� на сградата: 832 кв. м; �редназначение: 
селскосто�анска сграда.
2222

3. – Софийският университет „Св. Климент 
Охридски“ обявява конк�рси за: професор �о 
�рофесионално на�равление: 1.1. Теория и 
��равление на образованието (У�равление на 
образованието) – един за н�ждите на ФП; 1.2. 
Педагогика (Педагогика, анимация и образова�
ние) – един за н�ждите на ФП; 3.1. Социология, 
антро�ология и на�ки за к�лт�рата (Теория и 
история на к�лт�рата. Устна история и к�лт��
рологични изследвания на �аметта) – един за 
н�ждите на ФФ; 4.5. Математика (Вероятности 
и статистика) – един за н�ждите на ФМИ; 4.5. 
Математика (Изследване на о�ерациите) – един 
за н�ждите на ФМИ; 2.1. Филология (Я�онска 
литерат�ра и к�лт�ра) – един за н�ждите на 
ФКНФ; 4.4. На�ки за земята (Биогеография и 
география на �очвите) – един за н�ждите на ГГФ; 
1.3. Педагогика на об�чението �о… (Физическо 
въз�итание и с�орт – ф�тбол) – един за н�ждите 
на ДС; доцент �о �рофесионално на�равление: 
3.5. Об�ествени ком�никации и информаци�
онни на�ки (У�равление на медийно съдържа�
ние) – един за н�ждите на ФЖМК с изискване 
към кандидатите: миним�м две години о�ит в 
медиите и ком�никациите; 3.7. Администрация 
и ��равление (У�равление, Организационно 
�оведение, Лидерство – на български и англий�
ски език) – един за н�ждите на СФ; 3.6. Право 
(Финансово и данъчно �раво) – един за н�ждите 
на СФ; 2.1. Филология (Литерат�ра на народите 
от Евро�а, Америка, Азия, Африка и Австра�
лия – Новогръцка литерат�ра) – един за н�ждите 
на ФСлФ; 7.3. Фармация (Социална медицина и 
организация на здравео�азването и фармация�
та) – един за н�ждите на ФХФ; 4.2. Химически 
на�ки (Неорганична химия) – един за н�ждите 
на ФХФ; 4.5. Математика (Геометрия) – един за 
н�ждите на ФМИ; 2.1. Филология (Приложно 
езикознание – икономически немски и бизнес 
ком�никация) – един за н�ждите на ФКНФ; 2.1. 
Филология (Я�онска литерат�ра) – един за н�ж�
дите на ФКНФ; главен асистент �о �рофесионал�
но на�равление: 3.5. Об�ествени ком�никации 
и информационни на�ки (Телевизия) – един за 
н�ждите на ФЖМК с изискване към кандидати�
те: миним�м две години ж�рналистически о�ит 
в телевизия; 3.7. Администрация и ��равление 
(У�равление, Стратегическо ��равление, Межд��
народен мениджмънт – на български и английски 
език) – един за н�ждите на СФ; 1.3. Педагогика 
на об�чението �о… (Български език и литера�
т�ра в началните класове) – един за н�ждите 
на ФНОИ; 1.3. Педагогика на об�чението �о… 
(Методика на об�чението �о физическо въз�и�
тание и с�орт и гимнастика) – един за н�ждите 
на ФНОИ; 1.2. Педагогика (Начална �чили�на 
�едагогика – �едагогика на езика) – един за 
н�ждите на ФНОИ; 3.8. Икономика (Регионален 
бизнес мениджмънт. Кор�оративна отчетност и 
сиг�рност) – един за н�ждите на ГГФ; 1.3. Педа�
гогика на об�чението �о… (Физическо въз�итание 
и с�орт – тенис на маса) – един за н�ждите на 
ДС, всички със срок за �одаване на док�менти 
2 месеца от обнародването в „Държавен вест�
ник“. С�исъкът с необходимите док�менти е 
о�ределен в Правилника за �словията и реда 
за �ридобиване на на�чни сте�ени и заемане 
на академични длъжности в СУ „Св. Климент 
Охридски“. Док�менти се �одават в ректората, 



БРОЙ 21  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  91   

информационен център, отдел „Човешки рес�рси“, 
стая № 2, София 1504, б�л. Цар Освободител № 15, 
тел. 02/986�11�83. Приемно време: от 15 до 17 ч.
2309

5. – Техническият университет – София, 
обявява конк�рс за Инженерно��едагогическия 
фак�лтет в Сливен за главен асистент �о �рофеси�
онално на�равление 5.4. Енергетика, с�ециалност 
„Теоретична то�лотехника“ – един, за н�ждите 
на катедра „Механика, машиностроене и то�ло�
техника“ със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Док�менти се �одават в 
отдел „Човешки рес�рси“, тел. 044 667 323.
2303

488. – Медицинският университет – София, 
Факултет по дентална медицина, обявява конк�рси 
за заемане на академични длъжности, както следва: 
доцент в област на висше образование 7. Здравео�
�азване и с�орт, �рофесионално на�равление 7.2. 
Дентална медицина, на�чна с�ециалност „Детска 
дентална медицина“, за н�ждите на катедра „Детска 
дентална медицина“ – един; главни асистенти: в 
област на висше образование 7. Здравео�азване и 
с�орт, �рофесионално на�равление 7.2. Дентална 
медицина, на�чна с�ециалност „Детска дентална 
медицина“, за н�ждите на катедра „Детска дентална 
медицина“ – един; в област на висше образование 
7. Здравео�азване и с�орт; �рофесионално на�рав�
ление 7.2. Дентална медицина, на�чна с�ециалност 
„Дентална, орална и лицево�челюстна хир�ргия“, 
за н�ждите на катедра „Дентална, орална и ли�
цево�челюстна хир�ргия“ – един. Конк�рсите са 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Прием на док�менти – в Деканата на 
Фак�лтета �о дентална медицина, �л. Св. Георги 
Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 
14 ч., тел. 02/952 22 10.
2304

206. – Националният институт по геофизика, 
геодезия и география – БАН, София, обявява 
конк�рси за следните академични длъжности: 
�рофесор �о �рофесионално на�равление 4.4. 
На�ки за Земята, на�чна с�ециалност „Физи�
ческа география, ландшафтознание и ГИС“, за 
н�ждите на де�артамент „География“ – един; 
главен асистент �о �рофесионално на�равление 
4.4. На�ки за Земята, на�чна с�ециалност „Кар�
тография и ГИС“, за н�ждите на де�артамент 
„География“ – двама, всички със срок 2 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“. Док��
менти – в канцеларията на инстит�та  – София 
1113, �л. Акад. Г. Бончев, бл. 3, тел. 02/979 3322.
2210

6. – Институтът за изследване на изкуствата 
при БАН, София, обявява конк�рси за заемане 
на академичната длъжност главен асистент �о: 
05.08.04. Изк�ствознание и изобразителни изк��
ства (църковна �твар), област на висше образо�
вание 8. Изк�ства, �рофесионално на�равление 
8.1. Теория на изк�ствата – един за н�ждите на 
сектор „Изобразителни изк�ства“, и 05.08.02. 
М�зикознание и м�зикално изк�ство (м�зикална 
естетика: м�зикални стилове и интер�ретации), 
област на висше образование 8. Изк�ства, �рофе�
сионално на�равление 8.3. М�зикално и танцово 
изк�ство – един за н�ждите на сектор „М�зика“, 
и двата със срок 2 месеца от обнародване на 
обявата в „Държавен вестник“. Док�менти се 
�одават в инстит�та, �л. Кракра № 21; с�равки 
на тел. 02/944�24�14.
2273

79. – Институтът по електроника „Акад. Емил 
Джаков“ – БАН, София, обявява конк�рс за за�
емане на академична длъжност главен асистент 
�о �рофесионално на�равление 4.1. Физически 
на�ки, на�чна с�ециалност „Физика на �лазмата 
и газовия разряд“ за н�ждите на лаборатория 
„Физика и техника на �лазмата“ – един, със срок 
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
С�равки и док�менти – в канцеларията на ин�
стит�та на адрес: София 1784, б�л. Цариградско 
шосе № 72, тел. 02/875�00�77.
2274

183. – Институтът за исторически изслед-
вания при БАН – София, обявява конк�рс за 
заемане на академичната длъжност �рофесор 
�о �рофесионално на�равление 2.2. История и 
археология, с�ециалност „История на България“ 
(Нова българска история – социална �олитика, 
инстит�ции, об�ествени организации), за н�ждите 
на секция „Нова българска история“ със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Условията за �частие в конк�рса са о�ределени в 
Правилника за �словията и реда за �ридобиване 
на на�чни сте�ени и за заемане на академични 
длъжности в Инстит�та за исторически изслед�
вания �ри БАН. Док�менти – в отдел „Човешки 
рес�рси“ на инстит�та: 1113 София, б�л. Ши��
ченски �роход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 
0899 09 02 16; 02/870 8513.
2305

13. – Столичната община на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съоб�ава, че с Решение 
№ 52 �о �ротокол № 8 от 6.02.2020 г. на Сто�
личния об�ински съвет е одобрен �роект за 
изменение на �лан за �лична рег�лация межд� 
о.т. 116а и о.т. 117 (�л. Кокиче) с цел откриване 
на нова задънена �лица от о.т. 117а (нова) до 
о.т. 117б (нова), м. С. Иваняне, район „Банкя“, и 
изменение на �лан за рег�лация и застрояване на 
УПИ V�124 в обхвата на �оземлен имот с иден�
тификатор 32216.2291.124 за образ�ване на нови 
УПИ V�124 – „За ЖС“, и УПИ ХVІІ�124 – „За 
ЖС“, кв. 20, м. С. Иваняне, район „Банкя“. 
Решението може да бъде обжалвано �о реда на 
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ �ред Административния 
съд – София�град, в 30�дневен срок от обнародва�
нето в „Държавен вестник“. Жалбите се �одават в 
район „Банкя“ и се из�ра�ат в Административния 
съд – София�град, от отдел „Правно�нормативно 
обсл�жване“ в дирекция „Правно�нормативно, 
информационно и финансово обсл�жване“ към 
На�равление „Архитект�ра и градо�стройство“ 
на Столичната об�ина.
2275

16. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съоб�ава, че е изработен �роект за 
�одробен �стройствен �лан – ПРЗ на м. Вол�як –  
гарата, кв. 113б, нов УПИ VІ�4 – „За безвредно 
�роизводство, офиси, складове, работилници, 
об�ежития, авто�арк и ТП“, ПИ с идентифи�
катор 12084.2757.4 �о КККР на м. Вол�як; ПУР 
от о.т. 7б до о.т. 528в, която осиг�рява връзка 
межд� м. Вол�як – гарата, м. Ре��блика – 2, и 
м. Квартали межд� Ре��блика и Толева махала; 
�лан�схеми за мрежите и съоръженията на тех�
ническата инфрастр�кт�ра �о част ВиК и ТКП. 
Проектът е изложен в район „Връбница“. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за�
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интерес�ваните лица могат да на�равят �исмени 
възражения, �редложения и искания �о �роекта 
до главния архитект на Столичната об�ина чрез 
район „Връбница“.
2276

98. – Община Аксаково на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съоб�ава, че с Решение № 7.25 от 
27.02.2020 г. на Об�инския съвет – гр. Аксаково, 
е одобрена �лан�схема към действа�ия рег�лаци�
онен �лан на гр. Аксаково за обект: „Сградно ка�
белно електрозахранване 0,4 kV от съ�еств�ва� 
ШК�5 �ред УПИ XXV�2672, кв. 102, до ново ЕТ 
�ред УПИ XXVII�2672, кв. 102“, с териториален 
обхват: �лица межд� о.т. 180 – 181. Решението 
�одлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4  
от ЗУТ чрез Об�инския съвет – гр. Аксаково, 
�ред Административния съд – Варна, в 30�дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2233

99. – Община Аксаково на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съоб�ава, че с Решение № 7.26 от 
27.02.2020 г. на Об�инския съвет – гр. Аксаково, 
е одобрен �одробен �стройствен �лан – �арцела�
рен �лан (ПУП – ПП) за обект: „Пътна връзка 
за ПИ с идентификатор 32278.30.61 �о КККР на 
гр. Игнатиево, об�ина Аксаково, област Варна“, 
с териториален обхват, съгласно одобрената 
със За�овед № РД�18�912 от 13.12.2017 г. на из�
�ълнителния директор на АГКК кадастрална 
карта за не�рбанизираната територия, имот с 
идентификатор 32278.30.171 – за селскосто�ански, 
горски, ведомствен �ът, собственост на об�ина 
Аксаково. Решението �одлежи на обжалване съ�
гласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Об�инския 
съвет – гр. Аксаково, �ред Административния 
съд – Варна, в 30�дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“.
2234

7. – Община гр. Брезово, област Пловдив, 
на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ съоб�ава, че 
с Решение № 54 от 13.02.2020 г. на Об�инския 
съвет – гр. Брезово, е одобрен �роект за �одробен 
�стройствен �лан – �арцеларен �лан (ПУП – ПП) 
за трасе на външен водо�ровод от съ�еств�ва� 
водо�ровод от �личната мрежа на гр. Брезово до 
УПИ 012056 – за �роизводствена дейност, иден�
тичен с ПИ 012140, местност Селското �о КВС 
на гр. Брезово, об�ина Брезово, за захранване с 
�итейна вода на обект „Пред�риятие за обработка 
на �ера и �ло�адка за ком�ост“. Заинтересованите 
лица могат да обжалват решението в 30�дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
чрез Об�ина Брезово �ред Административния 
съд – Пловдив.
2223

1. – Община Гоце Делчев на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съоб�ава, че е изготвен �роект за 
�одробен �стройствен �лан – �арцеларен �лан за 
трасе на о�тично кабелно захранване на �рием�
но��редавателна станция SO 1616, �оземлен имот 
№ 050024, местност Горилата, ЕКАТТЕ 17395, 
ТВ ретранслатор, гр. Гоце Делчев, об�ина Гоце 
Делчев“, �реминава�о �рез имоти: �лици с осови 
точки 648�647�1089�1084�1084�1083�1082�1081�1076�
1075; имот с идентификатор 17395.501.763, гр. Гоце 
Делчев, об�ина Гоце Делчев, НТП – за обект, 
ком�лекс за здравео�азване; имот с идентифи�
катор 17395.49.184, земли�е на гр. Гоце Делчев, 
об�ина Гоце Делчев, НТП – за селскосто�ански, 
горски, ведомствен �ът; имот с идентификатор 
17395.50.22, местност Горила, земли�е на гр. Гоце 

Делчев, об�ина Гоце Делчев, НТП – гори и храсти 
в земеделска земя. Проектната док�ментация се 
намира в об�инската администрация, гр. Гоце 
Делчев, стая 101. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да на�равят �исмени възражения, �редложения и 
искания �о �роекта до об�инската администра�
ция – гр. Гоце Делчев.
2308

25. – Община Пловдив на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съоб�ава, че с Решение № 13 (�), 
взето с �ротокол № 2 от 30.01.2020 г. на Об�ин�
ския съвет  – гр. Пловдив, е одобрен �роект за 
�одробен �стройствен �лан – �лан за рег�лация на 
Фили�ово, гр. Пловдив, с Правила и нормативи 
за �рилагане на �лана и �ланове�схеми: Ком�ни�
кационно�транс�ортна схема и Трансформация на 
собствеността, �ри граници: от север – южната 
рег�лационна граница �о �лана на Северната 
инд�стриална зона – гр. Пловдив, ж� ареал и 
нова �лица IIIА клас Северна тангента �о ТКС; от 
изток – за�адната рег�лационна граница �о �лана 
на Северната инд�стриална зона – гр. Пловдив, 
�лица II клас �о ТКС – Пловдив; от юг – рег�ла�
ционна граница �о �лана на Северно от �анаирни 
�алати и б�л. Д�нав (IV клас �о ТКС – Пловдив); 
на за�ад – б�л. Васил А�рилов от б�л. Д�нав до 
рег�лационната граница на СИЗ. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението �одлежи на 
обжалване чрез Об�инския съвет – гр. Плов�
див, �ред Административния съд – Пловдив, в 
30�дневен срок от обнародването м� в „Държавен 
вестник“, като в �осочения срок �роектът е изло�
жен за за�ознаване в район „Северен“, сградата 
на районната администрация, �л. Цар Борис III 
Обединител № 22a, Пловдив.
2224

11. – Община Сухиндол на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани 
лица, че е изготвен �роект за с�ециализиран �од�
робен �стройствен �лан и регистър на засегнати 
имоти: 70295.142; 70295.21.811; 70295.22.18; 70295.21; 
70295.22.23; 70295.22.24; 70295.22.35; 70295.22.26; 
70295.22.28; 70295.22.29; 70295.22.30; 70295.22.34; 
70295.22.35; 70295.22.123; 70295.22.132; 70295.22.135; 
70295.22.144; 70295.23.1; 70295.23.2; 70295.23.3; 
70295.23.4; 70295.23.5; 70295.23.6; 70295.23.7; 
70295.23.8; 70295.23.10; 70295.23.11; 70295.23.23; 
70295.23.37; 70295.23.38; 70295.39; 70295.23.40;  
70295.23.41; 70295.23.81; 70295.23.129; 70295.23.181, 
от концесионната �ло� на находи�е „Станчова 
могила“, �частък „Северен“, земли�е гр. С�хин�
дол, об�ина С�хиндол, област Велико Търново. 
Проектът се намира в об�инската администрация, 
стая № 23. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
заинтересованите лица могат да на�равят �исмени 
възражения, �редложения и искания �о �роекта 
до кмета на об�ина С�хиндол в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2260

45. – Община Трън на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ съоб�ава, че е изработен �роект за изме�
нение на ПУП – �лан за рег�лация на УПИ XI�59, 
кв. 9, и �лица с о.т. 41�42�43 �о ПУП на с. Банкя, 
об�ина Трън. Проектната док�ментация е на 
раз�оложение в стая № 18 на об�инската адми�
нистрация – гр. Трън. Заинтерес�ваните страни 
на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
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могат да се за�ознаят с �роекта и да на�равят 
�исмени възражения, �редложения и искания до 
об�инската администрация.
2262

30. – Община Харманли на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съоб�ава на заинтересованите, че 
на основание Решение № 95 от 12.02.2020 г., �ро�
токол № 6 на Об�инския съвет – гр. Харманли, 
са одобрени: 1. ПУП – ПЗ – �лан за застрояване 
за изграждане на „Автоцентър“ в ПИ 175001, 
м. Карамановия дола�, земли�е на с. Рогозиново, 
об�ина Харманли; 2. ПУП – с�ециализирана 
�лан�схема за израждане на обект „Кабелна ли�
ния 1 kV до ПИ 175001, м. Карамановия дола�, 
земли�е на с. Рогозиново, об�ина Харманли“; 
3. ПУП – �арцеларен �лан за изграждане на 
трасе на обект „Кабелна линия 1 kV за външно 
електрозахранване на „Автоцентър“ в ПИ 175001, 
м. Карамановия дола�, земли�е на с. Рогозино�
во, об�ина Харманли“. Решението �одлежи на 
обжалване �о реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
в 30�дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Об�ина Харманли �ред Админист�
ративния съд – Хасково.
2261

8. – Община Хисаря на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ �ведомява заинтересованите �о чл. 131 
от ЗУТ, че във връзка с Решение № 818, взето 
с �ротокол № 84 от 29.08.2019 г. от Об�инския 
съвет – гр. Хисаря, Решение № 14, взето с �ро�
токол № 5 от 6.02.2020 г. от ЕСУТ �ри Об�ина 
Хисаря, е до��снат за съоб�аване �роект за 
ПУП – �арцеларен �лан на �личен водо�ровод 
PE�HD ∅ 90 от съ�еств�ва� водо�ровод PE�HD 
∅ 90 до обекти в УПИ 046004, 046005, за складова 
дейност, УПИ 046018, 046019, за �роизводствена 
и складова дейност (�ред�риятие за �реработка 
на �лодове и зеленч�ци), УПИ 046022, 046036, 
за хотел, УПИ 046025, за жили�но застроява�
не, УПИ 046026, за жили�но застрояване, м. 
Вранъкови исаци�02, ЕКАТТЕ 77270, земли�е 
гр. Хисаря, об�ина Хисаря, област Пловдив, 
�реминава�о �рез �оземлени имоти 77270.1.12 
(стар номер 000580) и 77270.46.235 (стар номер 
000235), об�инска собственост, �о кадастралната 
карта на земли�е гр. Хисаря, съгласно линии в 
тъмносиньо за трасето и ��нктири в светлосиньо 
за сервит�та на �риложения �роект. Пре�иската 
се намира в сградата на об�инската администра�
ция – Хисаря, ет. 2, отдел „УТСТИ“, и може да 
се разгледа всеки �рисъствен ден. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод�
ването в „Държавен вестник“ заинтересованите 
лица могат да на�равят �исмени възражения, 
�редложения и искания �о �роекта до об�инската 
администрация – Хисаря.
2313

9. – Община Хисаря на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ �ведомява заинтересованите �о 
чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 818, 
взето с �ротокол № 84 от 29.08.2019 г. от Об�
�инския съвет – гр. Хисаря, Решение № 15, 
взето с �ротокол № 5 от 6.02.2020 г. от ЕСУТ 
�ри Об�ина Хисаря, е до��снат за съоб�аване 
�роект за ПУП – �арцеларен �лан на �личен 
канал от съ�еств�ва� �личен канал до обекти в 
УПИ 046004, 046005, за складова дейност, УПИ 
046018, 046019, за �роизводствена и складова 
дейност (�ред�риятие за �реработка на �лодове 
и зеленч�ци), УПИ 046022, 046036, за хотел, УПИ 
046025, за жили�но застрояване, УПИ 046026, за 

жили�но застрояване, м. Вранъкови исаци�02, 
ЕКАТТЕ 77270, земли�е гр. Хисаря, об�ина 
Хисаря, област Пловдив, �реминава�о �рез 
�оземлени имоти 77270.1.12 (стар номер 000580) 
и 77270.46.235 (стар номер 000235), об�инска 
собственост, �о кадастралната карта на земли�е 
гр. Хисаря, съгласно ��нктири в тъмносиньо за 
трасето и ��нктири в светлосиньо за сервит�та 
на �риложения �роект. Пре�иската се намира в 
сградата на об�инската администрация – Хиса�
ря, ет. 2, отдел „УТСТИ“, и може да се разгледа 
всеки �рисъствен ден. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да на�равят �исмени възражения, �редложения 
и искания �о �роекта до об�инската админи�
страция – Хисаря.
2314

10. – Община Хисаря на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ �ведомява заинтересованите �о 
чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 819, 
взето с �ротокол № 84 от 29.08.2019 г. от Об�ин�
ския съвет – гр. Хисаря, Решение № 16, взето с 
�ротокол № 5 от 6.02.2020 г. от ЕСУТ �ри Об�и�
на Хисаря, е до��снат за съоб�аване �роект за 
ПУП – �арцеларен �лан на кабелна линия 20 kV 
от нов ЖР стълб № 29А до обекти в УПИ 046004, 
046005, за складова дейност, УПИ 046018, 046019, 
за �роизводствена и складова дейност (�ред�ри�
ятие за �реработка на �лодове и зеленч�ци), 
УПИ 046022, 046036, за хотел, УПИ 046025, за 
жили�но застрояване, УПИ 046026, за жили�но 
застрояване, м. Вранъкови исаци�02, ЕКАТТЕ 
77270, земли�е гр. Хисаря, об�ина Хисаря, област 
Пловдив, �реминава�о �рез �оземлени имоти 
77270.1.12 (стар номер 000580), 77270.1.368 (стар 
номер 001368) и 77270.46.235 (стар номер 000235), 
об�инска собственост, �о кадастралната карта на 
земли�е гр. Хисаря, съгласно линии в червено за 
трасето и ��нктири в светлосиньо за сервит�та 
на �риложения �роект. Пре�иската се намира в 
сградата на об�инската администрация – Хиса�
ря, ет. 2, отдел „УТСТИ“, и може да се разгледа 
всеки �рисъствен ден. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да на�равят �исмени възражения, �редложения 
и искания �о �роекта до об�инската админи�
страция – Хисаря.
2315

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Благоевград, на ос�
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1, чл. 189, 
ал. 1 и чл. 192 АПК съоб�ава, че �о �ротест на 
�рок�рор �ри Окръжна �рок�рат�ра – Благо�
евград, �ротив Наредба № 9 за осиг�ряване на 
�ротиво�ожарния ред на територията на об�ина 
Гоце Делчев, �риета с Решение № 246 �о �ротокол 
№ 17/29.12.2016 г. на Об�инския съвет – гр. Гоце 
Делчев, в Административния съд – Благоевград, 
е образ�вано адм. дело № 168/2020 г., което е 
насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание на 10.04.2020 г. от 11,20 ч.
2216

Административният съд – Бургас, на осно�
вание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Админи�
стративно�роцес�алния кодекс съоб�ава, че е 
�остъ�ила жалба от Иван Живков Киров с искане 
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за отмяна на За�овед № РД�58 от 29.01.2020 г. 
на из�ълнителния директор на Из�ълнителната 
агенция �о рибарство и аквак�лт�ри. По ос�ор�
ването е образ�вано адм.д. № 384/2020 г., което 
е насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание на 16.04.2020 г. от 10,10 ч.
2287

Административният съд – Кюстендил, на ос�
нование чл. 181 �о �ре�ратка от чл. 188 от АПК 
обявява, че е де�озиран �ротест на �рок�рор �ри 
Кюстендилската окръжна �рок�рат�ра сре�� 
Наредбата за о�ределяне размера на местните 
данъци на територията на об�ина Кочериново 
в частта на чл. 11, 40, чл. 46, ал. 1 и 3, чл. 52, 
ал. 1, т. 2 и 4 и чл. 57а, ал. 13. Иска се отмяната 
им като незаконосъобразни �оради �ротиворе�
чието им с нормативен акт от �о�висока сте�ен. 
По �ротеста е образ�вано адм. д. № 89/2020 г. �о 
о�иса на Административния съд – Кюстендил. По 
делото е насрочено открито съдебно заседание 
на 22.04.2020 г. от 10 ч.
2255

Административният съд – Пазарджик, на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 
и 2 от АПК съоб�ава, че е �остъ�ила жалба 
на Фондация „Гринберг“, ЕИК 205966183, със 
седали�е и адрес на ��равление Пловдив 4000, 
район „Централен“, �л. Райко Даскалов № 53, 
ет. 1, офис 1, чрез адв. Иван Йорданов �ротив 
Наредбата за организацията, финансирането и 
дейността на кл�бовете за �енсионери и лица с 
�вреждания на територията на об�ина Панагю�
ри�е, �риета с Решение № 432 от 21.11.2017 г. на 
Об�инския съвет – гр. Панагюри�е. По жалбата 
е образ�вано адм.д. № 284 �о о�иса на Адми�
нистративния съд – Пазарджик, за 2020 г. и е 
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 8.04.2020 г. 
от 10,30 ч.
2256

Административният съд – Пазарджик, ХІ 
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, 
ал. 1 и 2 от АПК съоб�ава, че е �остъ�ила жал�
ба на Фондация „Гринберг“, ЕИК 205966183, със 
седали�е и адрес на ��равление Пловдив 4000, 
район „Централен“, �л. Райко Даскалов № 53, 
ет. 1, офис 1, чрез адв. Иван Йорданов �ротив 
Наредбата за издаване на карти за �аркиране на 
хора с �вреждания, �рестой и �аркиране на �ре�
возни средства, ��равлявани или �ревозва�и лица 
с трайни �вреждания, живее�и на територията 
на об�ина Белово. По ос�орването е образ�вано 
адм. д. № 297/2020 г. �о о�иса на Администра�
тивния съд – Пазарджик, и е насрочено за о.с.з. 
на 8.04.2020 г. в 10,30 ч.
2288

Административният съд – Пазарджик, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съоб�ава, че 
е �остъ�ил �ротест на �рок�рор �ри Окръжната 
�рок�рат�ра – Пазарджик, �ротив Наредбата за 
о�ределяне на местните данъци на територията 
на об�ина Стрелча, �риета с Решение № 40 от 
28.02.2008 г. на Об�инския съвет – гр. Стрелча. 
По �ротеста е образ�вано адм. д. № 265 �о о�и�
са на Административния съд – Пазарджик, за 
2020 г., насрочено за разглеждане на 18.03.2020 г.
2289

Административният съд – Пазарджик, на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 
от АПК съоб�ава, че е �остъ�ил �ротест на �ро�
к�рор �ри Окръжната �рок�рат�ра – Пазарджик, 
�одаден �ротив Наредбата за �ожарната безо�ас�

ност на територията на об�ина Сърница, �риета 
с Решение № 52 от 28.04.2016 г. на Об�инския 
съвет – гр. Сърница. По �ротеста е образ�вано 
адм. д. № 270 �о о�иса на Административния 
съд – Пазарджик, за 2020 г.
2290

Административният съд – Пазарджик, на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 
2 от АПК съоб�ава, че е �остъ�ил �ротест на 
�рок�рор �ри Окръжната �рок�рат�ра – Пазар�
джик, �одаден �ротив Наредбата �о чл. 1, ал. 2 
от ЗМДТ, �риета с Решение № 24 от 14.02.2008 г. 
на Об�инския съвет – Велинград, в�оследствие 
до�ълвана и изменяна. По �ротеста е образ�вано 
адм. д. № 208 �о о�иса на Административния 
съд – Пазарджик, за 2020 г.
2291

Административният съд – Пазарджик, на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 
от АПК съоб�ава, че е �остъ�ил �ротест на �ро�
к�рор �ри Окръжната �рок�рат�ра – Пазарджик, 
�одаден �ротив Наредбата за �словията и реда за 
издаване на разрешителни за водовземане, водо�
�ренос/водо�одаване �о об�ински водо�роводи за 
минерална вода и �чредяване сервит�тни �рава и 
�раво на �рокарване на водо�роводи за минерална 
вода на територията на об�ина Стрелча, �риета 
с Решение № 161 от 26.04.2012 г. на Об�инския 
съвет – гр. Стрелча. По �ротеста е образ�вано 
адм. д. № 258 �о о�иса на Административния 
съд – Пазарджик, за 2020 г.
2292

Административният съд – Плевен, на основа�
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК 
съоб�ава, че е �одаден �ротест от �рок�рор �ри 
Окръжната �рок�рат�ра – Плевен, �ротив раз�о�
редбата на чл. 71, ал. 1 в частта „или сключен 
договор с кмета на об�ина Кнежа за извършване 
на тези дейности“, на чл. 88, 90, 91, 92 и 93 от 
Наредба № 24 за о�азване на околната среда и 
��равление на от�адъците на територията на 
об�ина Кнежа, �о който �ротест е образ�вано 
адм. д. № 152/2020 г. �о о�иса на Администра�
тивния съд – Плевен.
2218

Административният съд – Плевен, на осно�
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
Административно�роцес�алния кодекс съоб�ава, 
че е �одаден �ротест от �рок�рор �ри Окръжната 
�рок�рат�ра – Плевен, сре�� чл. 32, ал. 3, чл. 41, 
ал. 2 и чл. 57г, ал. 2 от Наредба № 20 за о�ределяне 
размера на местните данъци на територията на об�
�ина Искър, �риета с Решение № 47 от 15.02.2008 г. 
на ОбС – гр. Искър, �оследно изменена с Решение 
№ 36 от 27.12.2019 г. на ОбС – гр. Искър, �о който 
е образ�вано адм. дело № 99/2020 г. �о о�иса на 
Административния съд – Плевен.
2257

Административният съд – София-град, IV 
тричленен състав, на основание чл. 181, aл. 1 и 2 
от АПК съоб�ава, че е �остъ�ило ос�орване от 
Мартин Ванев По�ов от София сре�� Наредбата 
за организация на движението на територията на 
Столичната об�ина в частта є относно раз�оред�
бите на чл. 19, ал. 1, чл. 58, чл. 118, т. 1 и 2, чл. 119 
и 128 – само в частта им относно �редвиденото 
за�ла�ане на „такса за отговорно �азене“, �о което 
е образ�вано адм. д. № 1194/2020 г., насрочено 
за разглеждане в открито съдебно заседание на 
3.04.2020 г. от 9,45 ч.
2219
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Административният съд – София област, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съоб�ава, 
че е образ�вано адм. д. 233/2020 г. �о �ротест 
на �рок�рор от Окръжна �рок�рат�ра – София, 
�ротив Наредбата за �ожарна и аварийна без�
о�асност на територията на об�ина Чело�еч, 
�риета с Решение № 336 �о �ротокол № 44 от 
28.02.2007 г. на Об�инския съвет – с. Чело�еч. 
Делото е насрочено в открито съдебно заседание 
на 13.05.2020 г. от 10 ч.
2311

Административният съд – Стара Загора, на 
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК 
съоб�ава, че е �остъ�ил �ротест на �рок�рор в 
Окръжната �рок�рат�ра – Стара Загора, с който 
са ос�орени като незаконосъобразни раз�оред�
бите на чл. 15, 40, чл. 41, ал. 1, изр. �оследно 
и ал. 5, 7 и 8 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Наредбата 
за о�ределяне размера на местните данъци на 
територията на об�ина Павел баня, �о който е 
образ�вано адм. д. № 74/2020 г. �о о�иса на Ад�
министративния съд – Стара Загора, насрочено 
за 9.04.2020 г. от 11,30 ч.
2220

Административният съд – Стара Загора, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от 
АПК съоб�ава, че е �остъ�ила жалба от Фондация 
„Гринберг“, Пловдив, с искане за отмяна на чл. 15 
и чл. 43, ал. 2 от Наредба № 4 за реда за с�иране, 
�рестой и �аркиране на ППС на територията на 
об�ина Казанлък, �о което е образ�вано адм. д. 
№ 138/2020 г. �о о�иса на Административния 
съд – Стара Загора, и е насрочено за 1.04.2020 г.
2294

Административният съд – Стара Загора, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 
от АПК съоб�ава, че е �остъ�ила жалба от 
Фондация „Гринберг“, Пловдив, с искане за 
отмяна като незаконосъобразна на Наредбата 
за организацията и дейността на кл�бовете за 
�енсионерите и инвалидите в об�ина Г�рково, 
�о което е образ�вано адм. д. № 146/2020 г. �о 
о�иса на Административния съд – Стара Загора, 
и е насрочено за 1.04.2020 г.
2295

Административният съд – Стара Загора, на 
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК 
съоб�ава, че е �остъ�ил �ротест на �рок�рор в 
Окръжната �рок�рат�ра – Стара Загора, с който 
са ос�орени като незаконосъобразни раз�оредбите 
на чл. 11, ал. 2, чл. 40, ал. 2, чл. 41, ал. 2, 9 и 10, 
чл. 45, ал. 5, изр. �ърво, чл. 52, ал. 1, т. 4 и чл. 64, 
ал. 2 от Наредба № 10 за о�ределяне размера на 
местните данъци на територията на об�ина О�ан, 
�о което е образ�вано адм. д. № 103/2020 г. �о 
о�иса на Административния съд – Стара Загора, 
насрочено за 23.04.2020 г. от 11,30 ч.
2293

Районният съд – Пазарджик, връчва на 
Наталья Юрьевна Б�тенко, с неизвестен адрес, 
съоб�ение �о чл. 131 от ГПК като ответница �о 
гр.д. № 4296/2019 г. с основание на иска чл. 49 от 
СК, заведено от Димитър Константинов Димит�
ров. В дв�седмичен срок от обнародването на 
съоб�ението в „Държавен вестник“ ответницата 
да се яви в канцеларията на съда за �ол�чаване 
на �ре�ис от исковата молба и �риложенията 
към нея за отговор �о чл. 131 от ГПК, като в 
�ротивен сл�чай на основание чл. 48, ал. 2 от 
ГПК �е є бъде назначен особен �редставител.
2296

Районният съд – Пирдоп, на основание чл. 48, 
ал. 1 от ГПК съоб�ава на Хакан Юнлю, ЛНЧ 
1003660228 – гражданин на Ре��блика Т�рция, 
без регистриран �остоянен и настоя� адрес на 
територията на Ре��блика България, че в съда 
има образ�вано гр.д. № 4/2020 г. �о искова мол�
ба от Гергана Иванова Юнлю, ЕГН 8203027270, 
адрес: гр. Пирдо�, об�ина Пирдо�, �л. Цар Ос�
вободител № 57, бл. 56, вх. Б, ет. 4, а�. 7, сре�� 
Хакан Юнлю за развод �о чл. 49, ал. 1 от СК. 
Указва на Хакан Юнлю, че в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ следва 
да се яви в деловодството на съда, за да �ол�чи 
�ре�иси от исковата молба и �риложенията, 
като �ри неявяване �е м� бъде назначен особен 
�редставител.
2297

Разградският районен съд �ризовава Абдел�
карим Мохамед Лафкал, с неизвестен адрес, 
роден на 13.09.1974 г., гражданин на Кралство 
Мароко, да се яви в съда на 23.04.2020 г. в 9 ч. 
като ответник �о гр.д. № 65/2020 г., заведено от 
Нела Недкова Костадинова на основание чл. 49 
от СК. Ответникът да �осочи съдебен адрес, в 
�ротивен сл�чай делото �е се гледа �ри �словията 
на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2258

Районният съд – Русе, VІ гр. състав, съоб�
�ава на Василика Че�ари Маринова, родена 
на 9.12.1978 г., гражданка на Р�мъния, сега с 
неизвестен адрес, че в дв�седмичен срок от об�
народване на обявлението в „Държавен вестник“ 
следва да се яви в канцеларията на РсРС на ад�
рес: Р�се, �л. Александровска № 57, в качеството 
на ответник �о гр.д. № 233/2020 г. �о о�иса на 
РсРС, за да �ол�чи �ре�ис от исковата молба и 
�риложените към нея �исмени доказателства, 
�одадена от Калоян Йорданов Маринов от Р�се, 
�л. Босилеград № 1�Б, ет. 2. Ако в �казания срок 
ответницата не се яви, за да �ол�чи �ре�иси от 
исковата молба и �риложенията или не �осочи 
съдебен адрес, делото �е се гледа �ри �словията 
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2214

Районният съд – Русе, 1 гр. състав, �ризо�
вава Горан Джорджевич, с неизвестен адрес, да 
се яви в дв�седмичен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ в деловодството на съда 
за �ол�чаване на �ре�ис от исковата молба и 
доказателствата за отговор �о чл. 131 ГПК �о 
гр.д. № 5073/2020 г. на РС – Р�се, заведено от 
Драган Джорджевич и др�ги, иск за издръжка, 
в �ротивен сл�чай делото �е се гледа �ри �сло�
вията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като м� се назначи 
особен �редставител.
2215

Софийският районен съд, ІІІ ГО, 144 със�
тав, съоб�ава, че на �роизводство е ч.гр.д. 
№ 6609/2020 г., образ�вано �о заявление за изда�
ване на евро�ейско �достоверение за наследство 
�о Регламент (ЕС) № 650/2012 на Евро�ейския 
�арламент и на Съвета, де�озирано от заяви�
теля Стоян Димитров Храбов, като наследник 
(братовчед) на Иван Петков Чернаев, роден на 
12.04.1935 г. в гр. София, България, �очинал на 
4.07.2019 г. в гр. Хаген, Ре��блика Германия, с 
декларирана цел на �олзване на �достоверение�
то – за �становяване качеството на наследник в 
Ре��блика Германия. Софийският районен съд 
�казва на бенефициерите възможността им в 
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едноседмичен срок от обнародването в „Държа�
вен вестник“ да де�озират �о делото �исмени 
станови�а �о искането.
2221

Софийският градски съд на основание чл. 17, 
ал. 1, т. 8 от ЗПП в�исва �ромени �о ф.д. 
№ 875/2012 г. на �олитическа �артия „Народна 
�артия свобода и достойнство“, както следва: 
В�исва Даниела Маринова Костадинова и Васил 
Венциславов Новков за членове на Из�ълнителния 
�олитически съвет.
2265

Софийският градски съд на основание чл. 17, 
ал. 1, т. 8 от ЗПП в�исва �ромени във вече 
в�исани обстоятелства �о ф.д. № 875/2012 г. на 
�олитическа �артия „Народна �артия свобода и 
достойнство“, както следва: Заличава С�зан Ваит 
Зечири, Рейхан Ридван Вели и Али Али Хати� 
като членове на Из�ълнителния �олитически 
съвет. В�исва Урал Мехмед Кязим, Али Хюсеин 
Мехмедкяйе и Алиш Сали Хасан за членове на Из�
�ълнителния �олитически съвет на �олитическа 
�артия „Народна �артия свобода и достойнство“.
2266

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел за осъществяване на обществе-
но-полезна дейност „Световна шотокан карате-до 
федерация – България“, София, на основание 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 29 от �става 
на сдр�жението и решение от 26.02.2020 г. свиква 
редовно об�о събрание на 22.04.2020 г. в 10 ч. 
в София на адрес: район „Младост“, ж.к. Мла�
дост 3, бл. 352, вх. В, ет. 4, а�. 80, �ри следния 
дневен ред: 1. �риемане на годишен доклад за 
дейността на сдр�жението за 2019 г.; 2. �риемане 
на годишен финансов отчет на сдр�жението за 
2019 г. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка 
с чл. 32 от �става на сдр�жението �ри ли�са на 
квор�м об�ото събрание �е се �роведе един час 
�о�късно на съ�ото място и �ри съ�ия дневен 
ред, колкото и членове на сдр�жението да се явят.
2310

8. – Управителният съвет на Научно-техничес-
кия съюз по текстил, облекло и кожи – София, 
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква об�о съб�
рание на 24.04.2020 г. в 10 ч. в Дома на на�ката 
и техниката, София, �л. Г. С. Раковски № 108, 
зала 105А, �ри следния дневен ред: 1. отчет на 
УС на НТС �о ТОК за 2019 г.; 2. отчет на реви�
зионната комисия на НТС �о ТОК за 2019 г.; 3. 
�твърждаване на �лан��рограма на сдр�жението 
за 2020 г.; 4. �твърждаване на бюджет на сдр��
жението за 2020 г.
2316

10. – Върховният читалищен съвет на сдру-
жение „Съюз на народните читалища“ – София, 
на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ във връзка 
с чл. 9Б, ал. 1 от Закона за народните читали�а 
свиква на 28.04.2020 г. в 10 ч. в София, салона на 
Открита сцена „Сълза и смях“, �л. Г. С. Раковски 
№ 127, редовен XXXV конгрес на сдр�жение „Съюз 
на народните читали�а“ �ри следния дневен ред: 
1. отчет на Върховния читали�ен съвет на сдр��
жение „Съюз на народните читали�а“ за �ериода 
2017 – 2020 г.; 2. доклад на ревизионната комисия 
на сдр�жение „Съюз на народните читали�а“; 3. 
избор на �редседател и на контролен орган на 
сдр�жението; 4. �ромени в �става на сдр�жението; 
5. др�ги/разни. При ли�са на квор�м на основание 
чл. 27 от ЗЮЛНЦ конгресът �е се �роведе съ�ия 
ден един час �о�късно и �ри съ�ия дневен ред.
2277

3. – Управителният съвет на сдружение „Клуб 
на спортисти и туристи ветерани – Янтра 11“ –  
Полски Тръмбеш, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ 
и чл. 23 от �става на сдр�жението свиква об�о 
събрание на 22.04.2020 г. в 10 ч. в �оме�ение 
„Кафе�а�еритив“ в сградата на Об�ина Полски 
Тръмбеш – гр. Полски Тръмбеш, �л. Черно море 
№ 4, �ри следния дневен ред: 1. �риемане на 
годишния финансов отчет и отчета за �риходите 
и разходите за 2017 г.; 2. �риемане на годишния 
финансов отчет и отчета за �риходите и разходите 
за 2018 г.; 3. �риемане на нови членове.
2318

1. – Управителният съвет на сдружение с не-
стопанска цел „Спортен клуб по пожароприложен 
спорт – Сливен“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ 
свиква об�о събрание на 28.04.2020 г. от 9,30 ч. 
в заседателната зала на РСПБЗН – Сливен, на 
адрес: �л. Георги Раковски № 22А, �ри дневен ред: 
�ромяна на �става на сдр�жението. При ли�са на 
квор�м на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събрани�
ето �е се �роведе на 28.04.2020 г. в 10,30 ч., на 
съ�ото място и �ри съ�ия дневен ред. Поканата 
е �оставена на мястото за обявления в сградата, 
в която се намира ��равлението на сдр�жение�
то – Сливен, �л. Георги Раковски № 22А.
2268

3. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел СНЦ „Футболен клуб „Родо-
па – Рибново“ – с. Рибново, област Благоевград, 
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква об�о събра�
ние на членовете на сдр�жението на 17.04.2020 г. 
в 18 ч. на адрес: с. Рибново, �л. Първа № 55 (�чи�
ли�ето), �ри следния дневен ред: 1. акт�ализация 
с�исъка на старите и �риемане на нови членове; 
2. �риемане на нов �став; 3. избор на членове 
на ��равителния съвет; 4. �риемане на ГФО; 5. 
разни. При ли�са на квор�м на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и �е 
се �роведе на съ�ото място и �ри съ�ия дневен 
ред, колкото и членове да се явят.
2312
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