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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 496 
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на финансите 

за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разхо-
ди в размер 172 000 000 лв. по бюджета на 
Министерството на финансите за 2022 г. за 
финансиране на фискални антиинфлационни 
мерки.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят 
чрез преструктуриране на разходите и/или 
трансферите по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. По бюджета на Министерството 
на финансите за 2022 г. по „Политика в об-
ластта на ефективното събиране на всички 
държавни приходи“, бюджетна програма 
„Администриране на държавните приходи“, 
се създава администриран разходен параграф 
„Финансиране на фискални антиинфлационни 
мерки“ в размер на сумата по чл. 1, ал. 1. 

Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджета на Министер-
ството на финансите за 2022 г. по „Политика 
в областта на ефективното събиране на всич-
ки държавни приходи“, бюджетна програма 
„Администриране на държавните приходи“, 
и показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

Чл. 4. (1) За извършване на плащанията 
по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметка 
за чужди средства на Министерството на 
финансите.

(2) Преведените до 31 декември 2022 г. по 
сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпъл-

нението на съответните разходни показатели 
по бюджета на Министерството на финансите 
за 2022 г.

Чл. 5. Икономията в показателите по чл. 9, 
ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Ре-
публика България за 2022 г. не може да се 
използва за поемането на нови ангажименти 
и нови задължения за разходи за други цели.

Чл. 6. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на финансите за 2022 г. и по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 74, ал. 1 от Закона за държав-
ния бюджет на Република България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на финансите.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
29 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

8366

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 497 
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за определяне размера на минималната ра-
ботна заплата за страната

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

Член единствен. (1) Определя от 1 януа-
ри 2023 г. размер на минималната месечна 
работна заплата за страната 780 лв. и на 
минималната часова работна заплата 4,72 лв. 
при нормална продължителност на работното 
време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

(2) Размерът на минималната месечна ра-
ботна заплата по ал. 1 се определя за пълен 
работен месец.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66 

на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово 
осигуряване на някои дейности в бюджетните 
организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. 
и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., 
бр. 53 и 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 
от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 
80 и 103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от 
2013 г., бр. 2 и 105 от 2014 г., бр. 42 от 2015 г., 
бр. 1 и 103 от 2016 г., бр. 11, 58 и 102 от 2017 г., 
бр. 107 от 2018 г., бр. 101 от 2019 г., бр. 103 от 
2020 г., бр. 102 от 2021 г. и бр. 25, 36 и 99 от 
2022 г.) думите „710 лв. от 1 април 2022 г.“ 
се заменят със „780 лв. от 1 януари 2023 г.“.

ПРЕЗИДЕНТ 
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 1
На основание чл. 99, ал. 2 от Конституцията 

на Република България 

П О С Т А Н О В Я В А М :
Възлагам на кандидата за министър-пред-

седател Николай Денков Денков да състави 
правителство.

Издаден в София на 3 януари 2023 г. 

Президент на Републиката:  
Румен Радев
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§ 2. В Наредбата за заплатите на служите-
лите в държавната администрация, приета с 
Постановление № 129 на Министерския съвет 
от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и 
доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., 
бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1, 32, 
36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44, 58 и 102 
от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5, 93 и 101 
от 2019 г., бр. 9, 18, 66, 78, 93 и 103 от 2020 г., 
бр. 21 от 2021 г. и бр. 25, 37, 55, 57, 60, 62 и 
70 от 2022 г.), в приложение № 1 към чл. 3, 
ал. 2 и в приложение № 2 към чл. 4 навсякъде 
числата „710“, „720“, „730“, „735“, „740“, „750“, 
„760“ и „770“ се заменят със „780“.

§ 3. Необходимите средства за изпълнението 
на постановлението в организациите по § 1, 
т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона 
за публичните финанси се осигуряват в рам-
ките на утвърдените по бюджетите им разходи.

§ 4. До приемането на Националния план за 
действие по заетостта за 2023 г. субсидираното 
от държавния бюджет трудово възнагражде-
ние на лицата, наети на минимална работна 
заплата по насърчителната мярка по чл. 55в 
от Закона за насърчаване на заетостта и по 
програми за заетост по Закона за насърчаване 
на заетостта, както и за наетите лица с висше 
образование на длъжности, за заемането на 
които минималното образователно и квали-
фикационно ниво съгласно НКПД 2011 г. е 
определено като завършена степен на висше 
образование по Национална програма „По-
мощ за пенсиониране“, Национална програма 
„Мелпомена“ и Националната програма за 
обучение и заетост на хора с трайни уврежда-
ния, се определя от 1 януари 2023 г. в размер 
780 лв. за пълен работен месец при осемчасов 
работен ден и 4,72 лв. часова работна заплата.

§ 5. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.

§ 6. Постановлението влиза в сила от 
1 януари 2023 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

8391

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 498 
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на нормативни 
актове на Министерския съвет

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

§ 1. В Постановление № 93 на Министер-
ския съвет от 2022 г. за одобряване на допълни-
телни разходи по бюджета на Министерството 
на туризма за 2022 г. за авансово финансиране 
на разходи по Програмата за ползване на ху-
манитарна помощ за лица, търсещи временна 
закрила в Република България вследствие на 
военните действия в Украйна, приета с Реше-

ние № 145 на Министерския съвет от 2022 г., 
изменена и допълнена с решения № 181, 239, 
241 и 298 от 2022 г. (ДВ, бр. 41 от 2022 г.), в 
чл. 5 ал. 1 се изменя така:

„Чл. 5. (1) След предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 
министърът на туризма извършва за верифи-
цираните средства от съответната оперативна 
програма намаление на разходите по „Поли-
тика в областта на устойчивото развитие на 
туризма“, бюджетна програма „Подобряване 
на политиките и регулациите в сектора на 
туризма“, по бюджета на Министерството на 
туризма и уведомява министъра на финансите.

Разходите за ДДС, трансферите към бю-
джетните организации, участвали по реда 
на Програмата за ползване на хуманитарна 
помощ за лица, търсещи временна закрила в 
Република България вследствие на военните 
действия в Украйна, и недопустимите разходи 
по условията на съответната оперативна про-
грама са за сметка на средствата по чл. 1.“

§ 2. В Постановление № 146 на Министер-
ския съвет от 2022 г. за одобряване на допълни-
телни разходи по бюджета на Министерството 
на туризма за 2022 г. за авансово финансиране 
на разходи по Програмата за ползване на ху-
манитарна помощ за лица, търсещи временна 
закрила в Република България вследствие на 
военните действия в Украйна (ДВ, бр. 51 от 
2022 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
„Чл. 5. (1) След предоставяне на безвъз-

мездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 
и Оперативна програма „Добро управление“ 
министърът на туризма извършва за верифи-
цираните средства от съответната оперативна 
програма намаление на разходите по „Поли-
тика в областта на устойчивото развитие на 
туризма“, бюджетна програма „Подобряване 
на политиките и регулациите в сектора на 
туризма“, по бюджета на Министерството на 
туризма и уведомява министъра на финансите.

Разходите за ДДС, трансферите към бю-
джетните организации, участвали по реда 
на Програмата за ползване на хуманитарна 
помощ за лица, търсещи временна закрила в 
Република България вследствие на военните 
действия в Украйна, и недопустимите разходи 
по условията на съответната оперативна про-
грама са за сметка на средствата по чл. 1.“

2. Параграф 1 се отменя.
§ 3. В Постановление № 193 на Министер-

ския съвет от 2022 г. за одобряване на допълни-
телни разходи по бюджета на Министерството 
на туризма за 2022 г. за авансово финансиране 
на разходи по Програмата за ползване на ху-
манитарна помощ за лица, търсещи временна 
закрила в Република България вследствие на 
военните действия в Украйна (ДВ, бр. 58 от 
2022 г.), в чл. 5 ал. 1 се изменя така:
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„Чл. 5. (1) След предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ по Оперативна про-
грама „Иновации и конкурентоспособност“, 
Оперативна програма „Добро управление“, 
Оперативна програма „Околна среда“, Опе-
ративна програма „Транспорт и транспортна 
инфраструктура“ и Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ министъ-
рът на туризма извършва за верифицираните 
средства от съответната оперативна програма 
намаление на разходите по „Политика в об-
ластта на устойчивото развитие на туризма“, 
бюджетна програма „Подобряване на поли-
тиките и регулациите в сектора на туризма“, 
по бюджета на Министерството на туризма и 
уведомява министъра на финансите.

Разходите за ДДС, трансферите към бю-
джетните организации, участвали по реда 
на Програмата за ползване на хуманитарна 
помощ за лица, търсещи временна закрила в 
Република България вследствие на военните 
действия в Украйна, и недопустимите разходи 
по условията на съответната оперативна про-
грама са за сметка на средствата по чл. 1.“

§ 4. В Постановление № 200 на Минис-
терския съвет от 2022 г. за одобряване на 
допълнителни разходи по бюджета на Минис-
терството на туризма за 2022 г. за авансово 
финансиране на разходи по Програмата за 
хуманитарно подпомагане на разселени лица 
от Украйна с предоставена временна закри-
ла в Република България, приета с Решение 
№ 317 на Министерския съвет от 2022 г. (ДВ, 
бр. 61 от 2022 г.), в чл. 5 ал. 1 се изменя така:

„Чл. 5. (1) След предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Околна среда“ министърът на туриз-
ма извършва за верифицираните средства от 
съответната оперативна програма намаление 
на разходите по „Политика в областта на 
устойчивото развитие на туризма“, бюджетна 
програма „Подобряване на политиките и ре-
гулациите в сектора на туризма“, по бюджета 
на Министерството на туризма и уведомява 
министъра на финансите.

Разходите за ДДС, трансферите към бю-
джетните организации, участвали по реда на 
Програмата за хуманитарно подпомагане на 
разселени лица от Украйна с предоставена 
временна закрила в Република България 
вследствие на военните действия в Украйна, 
и недопустимите разходи по условията на съ-
ответната оперативна програма са за сметка 
на средствата по чл. 1.“

§ 5. В Постановление № 251 на Министер-
ския съвет от 2022 г. за одобряване на допълни-
телни разходи по бюджета на Министерството 
на туризма за 2022 г. за авансово финансиране 
на разходи по Програмата за ползване на ху-
манитарна помощ за лица, търсещи временна 
закрила в Република България вследствие на 
военните действия в Украйна (ДВ, бр. 68 от 
2022 г.), в чл. 5 ал. 1 се изменя така:

„Чл. 5. (1) След предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ по Оперативна про-
грама „Иновации и конкурентоспособност“, 
Оперативна програма „Добро управление“, 
Оперативна програма „Околна среда“, Опе-
ративна програма „Транспорт и транспортна 
инфраструктура“ и Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ министъ-
рът на туризма извършва за верифицираните 
средства от съответната оперативна програма 
намаление на разходите по „Политика в об-
ластта на устойчивото развитие на туризма“, 
бюджетна програма „Подобряване на поли-
тиките и регулациите в сектора на туризма“, 
по бюджета на Министерството на туризма и 
уведомява министъра на финансите.

Разходите за ДДС, трансферите към бю-
джетните организации, участвали по реда 
на Програмата за ползване на хуманитарна 
помощ за лица, търсещи временна закрила в 
Република България вследствие на военните 
действия в Украйна, и недопустимите разходи 
по условията на съответната оперативна про-
грама са за сметка на средствата по чл. 1.“

§ 6. В Постановление № 271 на Минис-
терския съвет от 2022 г. за одобряване на 
допълнителни разходи по бюджета на Минис-
терството на туризма за 2022 г. за авансово 
финансиране на разходи по Програмата за 
хуманитарно подпомагане на разселени лица 
от Украйна с предоставена временна закрила 
в Република България (ДВ, бр. 73 от 2022 г.) 
в чл. 5 ал. 1 се изменя така:

„Чл. 5. (1) След предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Добро управление“, Оперативна 
програма „Околна среда“, Оперативна про-
грама „Транспорт и транспортна инфраструк-
тура“ и Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ министърът на туризма 
извършва за верифицираните средства от 
съответната оперативна програма намаление 
на разходите по „Политика в областта на 
устойчивото развитие на туризма“, бюджетна 
програма „Подобряване на политиките и ре-
гулациите в сектора на туризма“, по бюджета 
на Министерството на туризма и уведомява 
министъра на финансите.

Разходите за ДДС, трансферите към бю-
джетните организации, участвали по реда на 
Програмата за хуманитарно подпомагане на 
разселени лица от Украйна с предоставена 
временна закрила в Република България, и 
недопустимите разходи по условията на съ-
ответната оперативна програма са за сметка 
на средствата по чл. 1.“

§ 7. В Постановление № 282 на Минис-
терския съвет от 2022 г. за одобряване на 
допълнителни разходи по бюджета на Минис-
терството на туризма за 2022 г. за авансово 
финансиране на разходи по Програмата за 
хуманитарно подпомагане на разселени лица 
от Украйна с предоставена временна закрила 
в Република България (ДВ, бр. 75 от 2022 г.), 
в чл. 5 ал. 1 се изменя така:
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„Чл. 5. (1) След предоставяне на безвъзмезд-
на финансова помощ по Оперативна програма 
„Добро управление“, Оперативна програма 
„Околна среда“, Оперативна програма „Транс-
порт и транспортна инфраструктура“ и по 
Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ министърът на туризма извършва за 
верифицираните средства от съответната опе-
ративна програма намаление на разходите по 
„Политика в областта на устойчивото развитие 
на туризма“, бюджетна програма „Подобряване 
на политиките и регулациите в сектора на 
туризма“, по бюджета на Министерството на 
туризма и уведомява министъра на финансите.

Разходите за ДДС, трансферите към бю-
джетните организации, участвали по реда на 
Програмата за хуманитарно подпомагане на 
разселени лица от Украйна с предоставена 
временна закрила в Република България, и 
недопустимите разходи по условията на съот-
ветната оперативна програма са за сметка на 
средствата по чл. 1.“

§ 8. В Постановление № 336 на Минис-
терския съвет от 2022 г. за одобряване на 
допълнителни разходи по бюджета на Минис-
терството на туризма за 2022 г. за авансово 
финансиране на разходи по Програмата за 
хуманитарно подпомагане на разселени лица 
от Украйна с предоставена временна закрила 
в Република България (ДВ, бр. 85 от 2022 г.), 
в чл. 5 ал. 1 се изменя така:

„Чл. 5. (1) След предоставяне на безвъзмезд-
на финансова помощ по Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ при 
налични свободни средства, по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ и/
или Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 
(ФУМИ) министърът на туризма извършва 
за верифицираните средства от съответната 
оперативна програма и/или фонд намаление 
на разходите по „Политика в областта на 
устойчивото развитие на туризма“, бюджетна 
програма „Подобряване на политиките и ре-
гулациите в сектора на туризма“, по бюджета 
на Министерството на туризма и уведомява 
министъра на финансите.

Разходите за ДДС, когато са недопустими, 
трансферите към бюджетните организации, 
участвали по реда на Програмата за хуманитар-
но подпомагане на разселени лица от Украйна 
с предоставена временна закрила в Република 
България, и недопустимите разходи по условия-
та на съответната оперативна програма/фонд 
са за сметка на средствата по чл. 1.“

Заключителни разпоредби
§ 9. Изпълнението на постановлението се 

възлага на министъра на туризма.
§ 10. Постановлението влиза в сила от 

30 декември 2022 г.
Министър-председател:  

Гълъб Донев
За главен секретар на Министерския съвет:  

Росен Кожухаров
8393

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Дипломатическия институт към министъра 

на външните работи

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят струк-
турата и организацията на дейността на Ди-
пломатическия институт, наричан по-нататък 
„института“.

Чл. 2. (1) Институтът е юридическо лице 
към министъра на външните работи със 
седалище в гр. София 1040, ул. Александър 
Жендов 2. 

(2) Директорът на Дипломатическия инсти-
тут е второстепенен разпоредител с бюджет 
по бюджета на Министерството на външните 
работи.

Чл. 3. (1) Издръжката на института се 
формира от бюджетни средства и от приходи 
от собствена дейност.

(2) Институтът е администратор на собст-
вени приходи от:

1. средства от международни програми и 
проекти;

2. средства от такси за участие в курсове, 
специализации и преквалификации;

3. приходи от издателска дейност;
4. приходи от консултантска дейност;
5. дарения и спонсорство;
6. други приходи.
Чл. 4. Институтът осъществява своята дей-

ност самостоятелно или съвместно с държавни 
органи и ведомства, физически и юридически 
лица в страната и в чужбина.

Чл. 5. Служителите в Дипломатическия 
институт са служители в дипломатическата 
служба по смисъла на чл. 4 от Закона за ди-
пломатическата служба.

Г л а в а  в т о р а

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Дипломатическият институт:
1. организира и провежда стажа и обуче-

нието на стажант-аташетата; 
2. организира и провежда различни видове 

обучения за повишаване на професионалната 
квалификация на служителите на Министер-
ството на външните работи;

3. организира и провежда различни видове 
обучения за повишаване на професионалната 
квалификация на служители в други бюджет-
ни организации, чиято работа е свързана със 
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задачите на дипломатическата служба и про-
веждането на българската външна политика;

4. организира и провежда курсове по 
чуждоезиково обучение за служители на 
Министерството на външните работи, само-
стоятелно или съвместно с езикови школи у 
нас и в чужбина;

5. подготвя, осигурява и провежда курсове 
по дипломатическо обучение за служители 
на чуждестранни дипломатически служби и 
чуждестранни държавни администрации по 
ред и условия, утвърдени от министъра на 
външните работи;

6. изгражда и поддържа мрежа от меж-
дународни сътрудничества и партньорства 
с водещи европейски и световни диплома-
тически школи и институти, международни 
организации, университети, изследователски 
и информационни центрове и сдружения 
с нестопанска цел, работещи в сферата на 
международните отношения;

7. изгражда и поддържа мрежа от сът-
рудничества и партньорства и с български 
органи, правителствени и неправителствени 
организации и академични институции, които 
работят в сферата на външната политика;

8. организира и осъществява изследова-
телски програми и проекти в съответствие 
с най-добрите и утвърдени вече практики на 
водещите школи в света, самостоятелно или 
съвместно с български и чуждестранни парт-
ньори, като резултатите от изследователската 
дейност предоставя на Народното събрание, 
президента на Република България, Минис-
терския съвет, министри и др.;

9. развива многостранни публични дей-
ности, издателска дейност, библиотечна и 
информационна дейност, поддържа интернет 
страница на български и английски език и 
при необходимост и на други чужди езици.

Г л а в а  т р е т а

УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА 

Чл. 7. (1) Институтът се ръководи и пред-
ставлява от директор.

(2) Директорът на института се назначава 
от министъра на външните работи след про-
веждане на конкурс.

Чл. 8. (1) Директорът организира, коор-
динира и контролира цялостната дейност на 
института, като: 

1. представлява института пред български 
и чуждестранни държавни органи, ведомства, 
местна власт, юридически и физически лица;

2. ръководи и отговаря за цялостната 
дейност на института в съответствие с нор-
мативните актове на Република България и 
с настоящия правилник;

3. организира разработването и изпълнени-
ето на програмите за обучение и повишаване 
на професионалната квалификация;

4. подготвя проекта на бюджет на института 
и го представя на министъра на външните 
работи за утвърждаване;

5. изготвя предложение до министъра на 
външните работи за ежегоден план за дей-
ността на института;

6. представя на министъра на външните 
работи ежегоден доклад за дейността и със-
тоянието на института;

7. сключва договори и споразумения, свър-
зани с дейността на института;

8. обявява и провежда конкурси и общест-
вени поръчки;

9. утвърждава длъжностното разписание и 
длъжностните характеристики на служителите 
в института;

10. назначава и освобождава държавните 
служители в института;

11. сключва, изменя и прекратява трудовите 
договори с лицата, работещи в института по 
трудово правоотношение;

12. командирова със заповед служителите 
на института в страната и в чужбина;

13. утвърждава образец на печата на ин-
ститута;

14. издава сертификати за завършен курс на 
обучение по предварително одобрен образец;

15. ръководи дейността на Консултативния 
съвет на Дипломатическия институт;

16. координира връзките с членовете на 
почетния Международен консултативен съвет;

17. изпълнява и други функции, възложени 
му с нормативни актове или от министъра 
на външните работи.

(2) При осъществяване на дейността си 
директорът издава заповеди, инструкции и 
правила, свързани с дейността на института.

(3) При отсъствие на директора той се 
замества от определен от него с писмена 
заповед служител на института.

Чл. 9. (1) При изпълнение на своите функ-
ции директорът се подпомага от Национален 
консултативен съвет на Дипломатическия 
институт.

(2) Членовете на Националния консулта-
тивен съвет се определят от министъра на 
външните работи по предложение на дирек-
тора и за срок, определен от министъра на 
външните работи.

(3) За членове на Националния консултати-
вен съвет могат да бъдат определени старши 
дипломати, бивши посланици, хабилитирани 
преподаватели от академични общности и 
водещи експерти и общественици.

(4) По право членове на Националния кон-
султативен съвет са: определен от министъра 
на външните работи заместник-министър на 
външните работи, постоянният секретар на 
Министерството на външните работи, ди-
ректорът на института и ръководителят на 
звеното за управление на човешките ресурси 
в Министерството на външните работи. 
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(5) Националният консултативен съвет 
дава съвещателно мнение по програмата за 
обучение и другата дейност на института с 
цел подобряване на неговата работа.

(6) Заседанията на Националния консул-
тативен съвет се свикват и председателстват 
от директора на института.

Чл. 10. (1) Институтът се подпомага и от 
почетен Международен консултативен съвет.

(2) Членове на почетния Международен 
консултативен съвет могат да бъдат бивши и 
настоящи чуждестранни външни министри и 
посланици, политици, общественици, дирек-
тори на партньорски дипломатически школи, 
професори и авторитетни изследователи.

(3) Съставът на почетния Международен 
консултативен съвет се определя от министъра 
на външните работи съвместно с директора 
на института.

(4) Членовете на почетния Международен 
консултативен съвет със своите авторитет, 
опит, контакти и препоръки подпомагат ця-
лостната дейност, реномето и развитието на 
института.

Чл. 11. Общата численост на персонала 
на Дипломатическия институт е 21 щатни 
бройки, включително директор.

Чл. 12. (1) Институтът е организиран в 
обща и специализирана администрация.

(2) Структурата на административните зве-
на се утвърждава от директора на института.

(3) Функциите на административните 
звена се определят с функционалните им 
характеристики, утвърдени от директора на 
института.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОФЕСИО- 
НАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Чл. 13. (1) Всяка календарна година ди-
ректорът на института предлага за одобрение 
на министъра на външните работи ежегодния 
план за обучение и повишаване на професио-
налните умения на служителите на Минис-
терството на външните работи.

(2) Планът определя годишните програми 
за обучение, изследователската програма, пуб-
личната дейност и информационната политика 
на Дипломатическия институт.

(3) С плана се определят и видът и начинът 
на обучение и квалификация, броят на курсис-
тите, учебните часове, учебното съдържание, 
изисквания към кандидатите, които желаят 
да участват в обучението или курса, прави-
ла и начин на провеждане и завършване на 
обучението или курса, обхват и съдържание 
на програмата.

(4) Предложенията за обучение и квали-
фикация в института се правят от министъра 
на външните работи, съответните ресорни за-
местник-министри, директорите на дирекции 
и от Кариерната комисия към министъра на 
външните работи.

Чл. 14. Участници в програмите за обучение 
и квалификация в института са:

1. служителите на Министерството на външ-
ните работи;

2. служители на държавната администрация 
в министерства, служби, агенции, областни 
управи;

3. чуждестранни дипломати и служители 
в чуждестранната държавна администрация;

4. други лица, определени от или съгласу-
вани с министъра на външните работи.

Чл. 15. (1) Преподаватели в института 
могат да бъдат настоящи и бивши старши 
дипломати от Министерството на външните 
работи, старши служители от други държавни 
ведомства, представители на университетски 
и академични институции, неправителствени 
организации, изследователи, експерти, журна-
листи международници, мениджъри на водещи 
стопански организации и др.

(2) По покана на министъра на външните 
работи или на директора на института в Дип-
ломатическия институт могат да преподават 
и представители на водещи дипломатически 
школи от мрежата на международните парт-
ньорства на института, представители на 
чуждите посолства в София, чуждестранни 
експерти и общественици.

Чл. 16. Институтът организира и провежда:
1. основен дипломатически курс;
2. курс по консулска дипломация;
3. тематично профилирани курсове за 

служители на Министерството на външните 
работи, на които им предстои дългосрочно 
командироване в чужбина (предмандатна 
подготовка);

4. курсове за дипломатическо обучение и 
квалификация на служители на държавната 
администрация;

5. курс по управленски умения в диплома-
тическата служба;

6. курс за чуждестранни дипломати и чуж-
дестранни държавни служители;

7. курсове по изучаване и усъвършенстване 
на чужди езици за служители на Министер-
ството на външните работи и за служители 
на други държавни ведомства;

8. курсове, семинари, конференции, кръгли 
маси, опреснителни модули и други меро-
приятия, които са от значение за външната 
политика и дипломатическата служба;

9. други курсове и обучения по одобрен от 
министъра на външните работи ежегоден план.

Чл. 17. (1) За всички свои курсове инсти-
тутът разработва учебни стандарти и планове, 
изисквания за участие в курсовете, помагала 
за подготовка на курсистите, критерии за 
оценка на изпитите.

(2) Институтът издава сертификати за за-
вършилите различните курсове и форми на 
обучение на института.
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Г л а в а  п е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Чл. 18. (1) Работното време на служителите 
в института при 5-дневна работна седмица е 
8 часа дневно и 40 часа седмично.

(2) Работното време в Дипломатическия 
институт е с променливи граници от 7,30 ч. 
до 18,30 ч. с период на задължително присъст-
вие от 10,00 ч. до 16,00 ч. и с обедна почивка 
30 минути между 12,00 ч. и 14,00 ч.

(3) Извън времето на задължително при-
съствие с разрешение на директора на инсти-
тута служителите сами определят началото 
и края на работното си време.

(4) При прилагането на ал. 3 служителите 
са длъжни да отработят нормалната 8-часова 
продължителност на работния ден.

Чл. 19. По реда на Закона за държавния 
служител със заповед на директора на ин-
ститута служителите в института могат да 
бъдат награждавани с отличия за образцово 
изпълнение на служебните им задължения.

Чл. 20. Служителите в института изпълня-
ват възложените им задачи съобразно утвър-
дените длъжностни характеристики.

Чл. 21. (1) Входящите и изходящите доку-
менти в института се разпределят и съхра-
няват съгласно номенклатура, утвърдена от 
директора.

(2) При класиране на документите се 
извършва проверка за наличието на всички 
материали, посочени в тях, като се образува 
служебна преписка, която се разпределя и съх-
ранява според адресата или съдържанието є.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание 

чл. 81, ал. 3 от Закона за дипломатическата 
служба.

§ 2. Настоящият Устройствен правилник 
отменя Устройствения правилник на Дипло-
матическия институт от 1 юли 2005 г.

§ 3. Правилникът влиза в сила от датата 
на обнародването му в „Държавен вестник“. 

Министър:  
Николай Милков

8188

МИНИСТЕРСТВО 
НА ПРАВОСЪДИЕТО

Правилник за изменение на Правилника за 
устройството и дейността на Главна дирекция 
„Охрана“ (обн., ДВ, бр. 60 от 2009 г.; изм. и 

доп., бр. 12 от 2017 г. и бр. 21 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 2 ал. 3 се изменя така:
„(3) Дейността на Главна дирекция „Охрана“ 

е насочена към охрана на органите на съдеб-
ната власт, на сградите на Министерството 
на правосъдието, предназначени за централ-
ната администрация, както и на сградата 

на Агенцията по вписванията – Централно 
управление.“

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Точки 1 – 3 се изменят така:
„1. организира и осъществява охраната на 

съдебните сгради и на сградите на Минис-
терството на правосъдието, предназначени 
за централната администрация, както и на 
сградата на Агенцията по вписванията – Цен-
трално управление;

2. осигурява реда в съдебните сгради и 
сигурността на органите на съдебната власт 
при осъществяване на техните правомощия, 
както и реда и сигурността в сградите на Ми-
нистерството на правосъдието, предназначени 
за централната администрация, и в сградата 
на Агенцията по вписванията – Централно 
управление;

3. организира и осъществява охраната на 
съдии, прокурори и следователи – при усло-
вия и по ред, определени с инструкция на 
министъра на правосъдието, съгласувана с 
пленума на Висшия съдебен съвет;“.

2. Точка 6 се изменя така:
„6. конвоира обвиняеми и подсъдими, за 

които се иска или е постановена мярка за не-
отклонение задържане под стража, или лица, 
изтърпяващи наказания в местата за лишаване 
от свобода, до органите на съдебната власт 
и на територията на страната, когато това е 
предвидено в закон;“.

3. Точка 8 се изменя така:
„8. извършва проверки и контролира спаз-

ването на правилата и нормите за охраната и 
безопасността при проектиране, строителство 
и експлоатация на сгради на съдебната власт, 
както и при строителство и експлоатация на 
сградите на Министерството на правосъдието, 
предназначени за централната администрация, 
и на сградата на Агенцията по вписвания-
та – Централно управление;“.

§ 3. Член 4 се изменя така: 
„Чл. 4. (1) При извършване на дейностите 

по чл. 3, т. 1 – 7 Главна дирекция „Охрана“ 
осъществява необходимото взаимодействие с 
административните ръководители на органи-
те на съдебната власт, с пленума на Висшия 
съдебен съвет и с изпълнителния директор 
на Агенцията по вписванията.

(2) При осъществяване на своята дейност 
Главна дирекция „Охрана“ взаимодейства и 
със съответните звена на Министерството на 
правосъдието, Министерството на вътрешните 
работи, Министерството на външните работи, 
Министерството на отбраната, Държавна аген-
ция „Национална сигурност“, Националната 
служба за охрана, Висшия съдебен съвет, 
органите на съдебната власт, на местното 
самоуправление и с други институции.“

§ 4. В чл. 8, ал. 2 т. 11 се изменя така:
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„11. определя със заповед по предложение 
на главния директор на Главна дирекция 
„Охрана“ правила за условията и реда за 
осъществяване на дейностите по призоваване, 
принудително довеждане и задържане на лица 
и правила за вътрешния ред, пропускателния 
режим и сигурността на сгради и обекти на 
съдебната власт;“.

Министър:  
Крум Зарков

8345

МИНИСТЕРСТВО 
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за функциите, задачите и със-
тава на Консултативния съвет по въпросите 
на морското пространствено планиране към 
министъра на регионалното развитие и бла-

гоустройството (ДВ, бр. 79 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 10, ал. 3 се правят следните 
изменения: 

1. Точка 1 се изменя така:
„1. по един заместник-министър на: транс-

порта и съобщенията; външните работи; 
вътрешните работи; отбраната; икономиката 
и индустрията; иновациите и растежа; земе-
делието; туризма; околната среда и водите; 
културата; енергетиката; здравеопазването 
или упълномощени от тях лица;“.

2. В т. 3 думите „чл. 7д“ се заменят с 
„чл. 14“.

§ 2. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Поканата за свикване на за-

седание, предложението за дневен ред и 
материалите за заседанието се изпращат от 
Секретариата на членовете на съвета не по-
късно от 5 работни дни преди заседанието.

(2) Всеки член на съвета може да прави 
допълнителни предложения за включване на 
въпроси в дневния ред не по-късно от 2 ра-
ботни дни преди заседанието. В този случай 
предложението се изпраща до председателя, 
Секретариата и до всички членове на съвета.

(3) Съветът приема дневния ред в началото 
на всяко заседание.

(4) Заседанията на съвета се провеждат 
присъствено – в сградата на Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството 
на ул. Св. св. Кирил и Методий № 17 – 19, 
София, дистанционно – чрез провеждане на 
видеоконферентна среща, или в хибриден 
формат – в комбинация от присъствено и 
дистанционно провеждане.

(5) Съветът може да взема решения и 
чрез писмена процедура при необходимост 
от вземане на решения при наличие на поне 
едно от следните обстоятелства: за решаване 
на неотложни въпроси и/или при наличие на 

ограничения за провеждане на присъствени 
събития, вкл. поради извънредни епидемио-
логични обстоятелства и/или невъзможност 
на председателя или упълномощено от него 
длъжностно лице да участват в заседание 
(присъствено или виртуално) за конкретния 
период от време, когато се налага приемане 
на съответното решение от съвета. Тези об-
стоятелства следва да бъдат обосновани от 
Секретариата при инициирането на всяка 
неприсъствена процедура. 

(6) При провеждане на писмена проце-
дура за вземане на решение председателят 
или упълномощено от него длъжностно лице 
изпраща чрез официална кореспонденция и/
или по електронен път чрез Секретариата до 
членовете на съвета необходимите материали 
във връзка с решението. Всеки член трябва да 
представи писмено становище (чрез официална 
кореспонденция и/или по електронен път) в 
рамките на 7 работни дни от датата на изпра-
щане на материалите, ако в кореспонденцията 
не е посочен друг срок. След обобщаване на 
всички становища председателят/длъжност-
ното лице изпраща на всички членове обоб-
щените становища за разглеждане и вземане 
на информирано решение по предложения 
проект. В срок 3 работни дни от датата на 
изпращане на обобщените становища члено-
вете на съвета изпращат своите окончателни 
становища по предложения проект. При липса 
на писмен отговор от страна на член на съ-
вета се приема, че той съгласува проекта на 
решение без бележки. 

(7) Проектът на решение по ал. 5 се счита 
за приет, когато е съгласуван от повече от 
половината от състава на съвета.

(8) При писмена процедура резултатът .се 
отчита от Секретариата и се съобщава на 
членовете на съвета.“ 

§ 3. В чл. 18 ал. 2 се изменя така:
„(2) След всяко заседание, както и след 

всяка писмена процедура на съвета, се съставя 
протокол, който се съгласува предварително 
от членовете на съвета по електронен път 
преди подписването му от председателя. Към 
протокола се прилагат документите, разгле-
дани на заседанието, или предоставените от 
Секретариата материали при провеждане на 
писмена процедура.“

§ 4. В чл. 19 след думата „Решенията“ се 
добавя „на заседанията“. 

§ 5. В чл. 20 т. 1 се изменя така:
„1. участват лично (присъствено или дис-

танционно) в заседанията на съвета или чрез 
изрично упълномощен от тях представител 
с право на глас; изпращат становища при 
писмена процедура;“.

Министър:  
Иван Шишков

8344
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
Правилник за изменение на Правилника за 
организацията, задачите и функциите на 
специализирания орган на Министерството 
на транспорта, информационните техно-
логии и съобщенията за технически над-
зор на съоръженията с повишена опасност  
(обн., ДВ, бр. 42 от 2014 г.; изм., бр. 29 от 2019 г.)

Параграф единствен. Навсякъде думите 
„министърът на транспорта, информацион-
ните технологии и съобщенията“, „министъра 
на транспорта, информационните техноло-
гии и съобщенията“ и „Министерството на 
транспорта, информационните технологии 
и съобщенията“ се заменят съответно с 
„министърът на транспорта и съобщенията“, 
„министъра на транспорта и съобщенията“ и 
„Министерството на транспорта и съобще-
нията“, а абревиатурата „МТИТС“ се заменя 
с „МТС“.

Министър:  
Христо Алексиев

8363

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване 
на железопътната инфраструктура (обн., ДВ, 
бр. 64 от 2001 г.; доп., бр. 50 от 2003 г.; изм. и 
доп., бр. 87 от 2006 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 44 
от 2009 г.; изм., бр. 36 и 88 от 2011 г.; доп., 
бр. 110 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2016 г., 

бр. 45 от 2019 г.; изм., бр. 104 от 2020 г.)

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

1. В ал. 1 след думите „модернизация на 
железопътната инфраструктура“ се добавя 
„по прозрачен и недискриминационен начин“.

2. В ал. 2 след думите „железопътни пред-
приятия“ се добавя „и поема пълна отговорност 
за изпълнение на функциите си“.

3. Създава се ал. 2а:
„(2а) Управителите на железопътна инфра-

структура – Национална компания „Железо-
пътна инфраструктура“, и търговците – конце-
сионери по чл. 3, ал. 1 от ЗЖТ, извършващи 
дейности по чл. 10, ал. 1 от ЗЖТ, носят от-
говорност за изпълнение на тези дейности.“

§ 2. В чл. 5 се създава ал. 8:
„(8) Управителят на железопътната инфра-

структура може да сключи споразумения за 
сътрудничество с едно или повече железопътни 
предприятия на недискриминационна основа 
за осигуряване на предимства за клиентите, 
като по-ниски цени или по-висока ефективност 
в рамките на мрежата, обхваната от споразу-

мението. Надзорът по тези споразумения се 
упражнява от Изпълнителна агенция „Желе-
зопътна администрация“, която в обоснова-
ни случаи може да постанови становище за 
тяхното прекратяване.“

§ 3. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) Управителят на железопътната 

инфраструктура разработва механизъм за 
координация между управителите на инфра-
структурата и всички заинтересовани желе-
зопътни предприятия и заявителите. Когато 
е уместно, представителите на ползвателите 
на железопътни товарни и пътнически услу-
ги и централните и териториалните органи 
на изпълнителната власт се приканват да 
участват.

(2) Координацията по ал. 1 обхваща след-
ните въпроси:

1. нуждите на заявителите, свързани с 
поддържането и развитието на инфраструк-
турния капацитет;

2. съдържанието на ориентираните към 
ползвателите цели за ефективност, стимулите 
и тяхното прилагане;

3. съдържанието и прилагането на рефе-
рентния документ;

4. интермодалността и оперативната съв-
местимост;

5. всеки друг въпрос, свързан с условията 
на достъп, с използването на инфраструктурата 
и с качеството на услугите, предоставяни от 
управителя на инфраструктурата.

(3) Съгласувано със заинтересованите 
страни, управителят на железопътната ин-
фраструктура изготвя и публикува насоки за 
координацията. Дейността по координацията 
по ал. 1 и 2 се осъществява най-малко веднъж 
годишно чрез организиране на работни срещи, 
размяна на становища по електронен път или 
по друг подходящ начин, като управителят 
на инфраструктура публикува на уебсайта си 
преглед на дейностите, предприети съгласно 
настоящия член. 

(4) Изпълнителна агенция „Железопътна 
администрация“ в качеството си на регула-
торен орган може да участва в дейността по 
координация като наблюдател.

(5) Координацията се извършва по начин, 
който не засяга:

1. правото на заявителите да подават жалби 
пред регулаторния орган;

2. правомощията на регулаторния орган.“
§ 4. В чл. 12 се създава ал. 7: 
„(7) Изготвянето на разписанието за 

планирани и непредвидени работи по под-
дръжката на железопътната инфраструктура 
се извършва на справедлива и недискримина-
ционна основа при спазване на действащото 
законодателство.“
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§ 5. В чл. 30 се създава ал. 5:
„(5) Въз основа на счетоводната информация 

по ал. 4 регулаторният орган може да прави 
заключения по отношение на въпроси, свър-
зани с държавните помощи, които той трябва 
да докладва на съответните компетентни ор-
гани съгласно действащото законодателство. 
Финансовите потоци, заемите и дълговете 
подлежат на наблюдение от регулаторния 
орган.“

Министър:  
Христо Алексиев

8364

Наредба за изменение и допълнение на  
Наредба № 43 от 11.09.2001 г. за железопътен 
превоз на пътници, багажи и колетни пратки  
(обн., ДВ, бр. 86 от 2001 г.; доп., бр. 62 от 
2006 г.; изм. и доп., бр. 20 от 2010 г., бр. 40 

от 2015 г., бр. 81 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 8 ал. 4 се изменя така:
„(4) На недискриминационна основа же-

лезопътните превозвачи могат да участват в 
обща информационна и интегрирана билетна 
схема за издаване на билети, директни би-
лети и за извършване на резервации, която 
се ръководи от сдружение на железопътните 
предприятия, участващи в нея.“

Преходна разпоредба
§ 2. Член 8, параграфи 2 и 3, чл. 13, 

чл. 16 – 18, чл. 19, параграф 1, чл. 21, пара-
граф 1 – по отношение на управителите на 
железопътна инфраструктура, чл. 6 от Прило-
жение I, чл. 32, параграф 1 от Приложение I на 
Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. 
относно правата и задълженията на пътни-
ците, използващи железопътен транспорт, се 
прилагат от 4 декември 2024 г.

Министър: 
Христо Алексиев

8365

МИНИСТЕРСТВО 
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 8121з-311 от 17 юли 2014 г. за реда за 
прекратяване на служебното правоотношение 
на държавните служители в Министерството 
на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 60 от 
2014 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2015 г., бр. 19 от 

2017 г.; изм., бр. 93 от 2020 г.)

Параграф единствен. В чл. 8, ал. 1 думи-
те „чрез непосредствения си ръководител“ 
се заличават и се създава изречение второ: 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, 
разпределение и процедурите по първично и 
вторично предоставяне за ползване, резер-
виране и отнемане на номерационни ресурси  
(обн., ДВ, бр. 64 от 2010 г.; изм., бр. 12 от 
2011 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2012 г., бр. 28 
от 2014 г., бр. 91 от 2015 г., бр. 10 от 2019 г.; 
изм., бр. 36 от 2019 г., бр. 20 от 2020 г.; изм. 

и доп., бр. 64 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 3 се създава ал. 3:
„(3) Разрешения за ползване на номераци-

онни ресурси могат да бъдат издавани и на 
предприятия, които осъществяват електронни 
съобщения чрез електронни съобщителни 
мрежи за собствени нужди, когато се изисква 
мрежата им да бъде свързана с обществена 
електронна съобщителна мрежа при условия 
на ограничения в ползването, определени в 
разрешението.“

§ 2. В чл. 30 ал. 4 се отменя.
§ 3. В чл. 42, ал. 1 се създава изречение вто-

ро: „В случай на отказ от ползване на блок от 
национално значими номера след национален 
код за достъп до цифрова мобилна наземна 
електронна съобщителна мрежа пренесените 
номера се предоставят в групи по 1000, като 
всички групи от блока с еднаква първа цифра 
след кода за достъп се предоставят на едно 
предприятие.“

§ 4. В чл. 56, ал. 1 се създава изречение 
второ: „В случай че с разрешението е пре-
доставен за ползване блок от национално 
значими номера след национален код за 
достъп до цифрова мобилна наземна елек-
тронна съобщителна мрежа, пренесените 
номера се предоставят в групи по 1000, като 
всички групи от блока с еднаква първа цифра 
след кода за достъп се предоставят на едно 
предприятие.“

Заключителна разпоредба 
§ 5. Тази наредба е приета с Решение № 425 

от 14.12.2022 г. на основание чл. 133а от Закона 
за електронните съобщения.

Председател:  
Иван Димитров

8316

„Когато заявлението е до органа по чл. 158 
ЗМВР, то се отправя чрез ръководителя на 
структурата по чл. 37 ЗМВР.“

Министър:  
Иван Демерджиев

8346
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НАЦИОНАЛЕН 
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Инструкция за изменение и допълнение на 
Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приема-
не и съхраняване на ведомости за заплати 
и трудовоправни документи на прекратени 
осигурители без правоприемник (обн., ДВ, 
бр. 57 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2007 г., 
бр. 109 от 2008 г.; изм., бр. 49 от 2009 г.; изм. и 
доп., бр. 12 от 2011 г., бр. 34 от 2012 г., бр. 107 
от 2013 г., бр. 6 от 2015 г., бр. 52 от 2016 г. и 

бр. 110 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 17 ал. 1 се изменя така:
„(1) В ТП на НОИ и в регионалните ар-

хивни центрове се приемат само хартиени 
документи, които са обработени съобразно 
посочените в раздел II изисквания, както и 
електронни документи, които са подготвени 
съгласно чл. 14а.“

§ 2. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. Въз основа на приетите по реда 

на раздел III документи по чл. 1 се издават 
следните документи:

1. удостоверение по образец, утвърден от 
управителя на НОИ:

а) за осигурителен стаж;
б) за осигурителен доход;
в) за трудов стаж;
г) по чл. 5, ал. 2 от Закона за установяване 

на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред;
2. служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от 

Закона за данъците върху доходите на физи-
ческите лица.“

§ 3. В чл. 29а думите „под формата на 
електронно досие на всеки осигурител“ се 
заличават.

§ 4. В чл. 32, ал. 1 думата „удостоверение“ 
се заменя с „документ“.

§ 5. В § 1, т. 4 от допълнителната разпо-
редба се създава буква „ж“:

„ж) Регионален архивен център към ТП на 
НОИ – Хасково, за ТП на НОИ – Хасково, ТП 
на НОИ – Кърджали, ТП на НОИ – Бургас, ТП 
на НОИ – Сливен, и ТП на НОИ – Ямбол.“ 

Заключителна разпоредба
§ 6. Тази инструкция се издава на основание 

чл. 5, ал. 13 във връзка с чл. 37, ал. 5, т. 2 от 
Кодекса за социално осигуряване.

Управител:  
Ивайло Иванов

8333
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,  
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-233 
от 5 декември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизиранaтa територия в землището на с. 
Вещица, община Белоградчик, област Видин.  

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 16.03.2022 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Видин. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8370

ЗАПОВЕД № РД-18-234 
от 5 декември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизиранaтa територия в землището на с. 
Върба, община Белоградчик, област Видин.  

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 16.03.2022 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Видин. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8371

ЗАПОВЕД № КД-14-39 
от 12 декември 2022 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявления рег. № 09-228387-25.10.2022 г., 
09-228344-25.10.2022 г.,  09-238863-4.11.2022 г.  и 
09-238877-4.11.2022 г.  на  СГКК – Видин,  и  при-
ложените към тях документи и материали, оп-
ределени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 
от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създа-
ването и поддържането на кадастралната карта 
и кадастралните регистри, и за отстраняване на 
явна фактическа грешка одобрявам изменението 
в кадастралната карта и кадастралните регистри 
(КККР) на:

I. С. Големаново, EKATTE 15415, община Кула, 
одобрени със Заповед № РД-18-206 от 4.04.2019 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 15415.62.12: 
нива, собственост на „Агро Поа Инвест“ – АД, 
площ  преди  промяната:  5001 кв. м,  площ  след 
промяната: 5000 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15415.62.13: 
нива,  собственост  на  „Сортови  семена  Вар-
дим“ – ЕАД, площ преди промяната: 6201 кв. м, 
площ след промяната: 5363 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15415.62.15: 
нива,  собственост  на  „Сортови  семена  Вар-
дим“ – ЕАД, площ преди промяната: 13 104 кв. м, 
площ след промяната: 13 097 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15415.62.114: 
пасище, собственост на Велко Иков Цоков, площ 
преди промяната: 5201 кв. м, площ след промя-
ната: 3333 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15415.72.111: 
пасище, собственост на Община Кула, площ пре-
ди промяната: 5788 кв. м, площ след промяната: 
5304 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  15415.79.8: 
нива, собственост на Община Кула, площ преди 
промяната:  4691 кв. м,  площ  след  промяната: 
4488 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15415.79.232: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Кула, площ преди промяната: 
4194 кв. м, площ след промяната: 4468 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15415.80.51: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 2551 кв. м, площ след промяната: 1325 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15415.108.26: 
нива, собственост на Пеко Нинов Нишов, площ 
преди промяната: 4001 кв. м, площ след промя-
ната: 4000 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор  15415.109.1: 
нива, ДПФ, площ преди промяната: 16 005 кв. м, 
площ след промяната: 13 751 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15415.109.303: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Кула, площ преди промяната: 
4135 кв. м, площ след промяната: 3790 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15415.171.74: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Кула, площ преди промяната: 
2173 кв. м, площ след промяната: 2221 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  15415.177.1: 
пасище, собственост на Община Кула, площ преди 
промяната: 17 172 кв. м, площ след промяната: 
17 173 кв. м.

II.  С.  Старопатица,  EKATTE  69002,  общи-
на  Кула,  одобрена  със  Заповед  № РД-18-210 
от  4.04.2019 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен  имот  с  идентификатор  69002.92.4: 

площ: 861 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен  имот  с  идентификатор  69002.97.2: 
площ: 285 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;
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поземлен имот с идентификатор 69002.122.44: 
площ: 2113 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 69002.123.2: 
площ: 629 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

сграда  с  идентификатор  69002.119.3.1:  площ: 
108 кв. м,  промишлена  сграда,  няма  данни  за 
собственост;

сграда  с идентификатор 69002.119.3.2: площ: 
37 кв. м,  промишлена  сграда,  няма  данни  за 
собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен  имот  с  идентификатор  69002.92.1: 
пасище, собственост на Община Кула, площ пре-
ди промяната: 4199 кв. м, площ след промяната: 
4138 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  69002.92.2: 
пасище, собственост на Община Кула, площ преди 
промяната: 15 634 кв. м, площ след промяната: 
15 202 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  69002.92.3: 
пасище, собственост на Община Кула, площ преди 
промяната: 26 247 кв. м, площ след промяната: 
26 092 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.92.79: 
язовир, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди 
промяната: 1 493 911 кв. м, площ след промяната: 
1 494 441 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  69002.97.1: 
пасище, собственост на Община Кула, площ преди 
промяната: 29 149 кв. м, площ след промяната: 
29 648 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.97.358: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Кула, площ преди промяната: 
1369 кв. м, площ след промяната: 1393 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  69002.98.1: 
пасище, собственост на Община Кула, площ преди 
промяната: 38 434 кв. м, площ след промяната: 
39 462 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.98.378: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Кула, площ преди промяната: 
1810 кв. м, площ след промяната: 1858 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  69002.99.1: 
пасище, собственост на Община Кула, площ преди 
промяната: 45 481 кв. м, площ след промяната: 
45 600 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.100.2: 
пасище,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ,  площ  преди 
промяната:  2708 кв. м,  площ  след  промяната: 
2765 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.100.3: 
пасище,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ,  площ  преди 
промяната: 15 792 кв. м, площ след промяната: 
17 769 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.100.5: 
пасище, собственост на Община Кула, площ преди 
промяната: 23 721 кв. м, площ след промяната: 
23 157 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.100.11: 
пасище,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ,  площ  преди 
промяната: 36 876 кв. м, площ след промяната: 
37 766 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.117.1: 
пасище, собственост на Община Кула, площ преди 
промяната: 20 780 кв. м, площ след промяната: 
20 778 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.117.497: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Кула, площ преди промяната: 
2975 кв. м, площ след промяната: 2988 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.117.504: 
водно  течение,  река,  собственост  на  държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 54 019 кв. м, 
площ след промяната: 53 733 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.119.3: 
пасище, собственост на Община Кула, площ преди 
промяната: 105 452 кв. м, площ след промяната: 
105 061 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.119.12: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Кула, площ преди промяната: 
355 кв. м, площ след промяната: 338 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.121.1: 
нива, собственост на Община Кула, площ преди 
промяната:  6690 кв. м,  площ  след  промяната: 
10 180 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.123.76: 
за  местен  път,  собственост  на  Община  Кула, 
площ преди промяната: 71 480 кв. м, площ след 
промяната: 71 994 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.125.1: 
пасище, собственост на Община Кула, площ преди 
промяната: 55 865 кв. м, площ след промяната: 
56 256 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 69002.92.847: 

площ: 3658 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Кула.

III. С. Срацимирово, EKATTE 68268, общи-
на  Грамада,  одобрени  със  Заповед  № РД-18-27 
от  21.01.2019 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 68268.160.89: 

площ: 6660 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 68268.250.12: 
площ: 23 038 кв. м, поземлен имот с недефини-
ран начин на  трайно ползване,  няма  данни  за 
собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 68268.410.11: 
нива, собственост на „ЧЗП – Владимир Петров 
Вълчев“ – ЕООД,  площ  преди  промяната: 
3504 кв. м, площ след промяната: 3042 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.410.12: 
нива,  собственост  на  Нино  Марков  Луканов, 
площ  преди  промяната:  4666 кв. м,  площ  след 
промяната: 3873 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.410.14: 
нива,  собственост  на  Община  Грамада,  площ 
преди промяната: 3205 кв. м, площ след промя-
ната: 2976 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.120.10: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 27 253 кв. м, площ след про-
мяната: 29 883 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 68268.180.13: 
нива,  собственост  на  „Агрофаворит“ – ЕООД, 
площ преди промяната: 13 702 кв. м, площ след 
промяната: 12 991 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.240.210: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Грамада,  площ  преди 
промяната: 14 259 кв. м, площ след промяната: 
12 229 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.250.3: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 31 386 кв. м, площ след про-
мяната: 31 369 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.250.11: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 33 770 кв. м, площ след про-
мяната: 29 942 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.250.154: 
за друг вид застрояване, собственост на с. Сраци-
мирово, площ преди промяната: 562 кв. м, площ 
след промяната: 366 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.300.9: 
нива,  собственост  на  Камен  Вълчев  Вълчев, 
площ  преди  промяната:  1802 кв. м,  площ  след 
промяната: 1801 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.300.19: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 16 835 кв. м, площ след про-
мяната: 9419 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.300.22: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 2506 кв. м, площ след промя-
ната: 2496 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.300.23: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 50 999 кв. м, площ след про-
мяната: 50 144 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.330.207: 
за  път  от  републиканската  пътна  мрежа,  соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
19 929 кв. м, площ след промяната: 20 641 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.340.125: 
зеленчукова  градина,  собственост  на  Община 
Грамада,  площ  преди  промяната:  4937 кв. м, 
площ след промяната: 5583 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.340.128: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 16 286 кв. м, площ след про-
мяната: 15 762 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.402.8: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на  МЗГ – ДЛ/ДДС,  площ  преди  промяната: 
43 132 кв. м, площ след промяната: 42 630 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 68268.120.199: 

площ: 2472 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Срацимирово;

поземлен имот с идентификатор 68268.120.200: 
площ: 1372 кв. м, пасище, собственост на Община 
Грамада;

поземлен имот с идентификатор 68268.240.174: 
площ: 431 кв. м, за друг вид застрояване, собстве-
ност на с. Срацимирово.

IV.  С.  Тошевци,  EKATTE  72919,  община 
Грамада,  одобрени  със  Заповед  № РД-18-544 
от  7.08.2019 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 72919.67.307: 
данни преди промяната: за кръстовище, площ: 
3347 кв. м,  данни  след  промяната:    за местен 
път,  площ:  579 кв. м,  собственост  на  Община  
Грамада;

поземлен имот с идентификатор 72919.84.249: 
за местен път, собственост на Община Грамада, 
площ преди промяната: 10 184 кв. м, площ след 
промяната: 10 276 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72919.84.252: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 3321 кв. м, площ след промя-
ната: 1758 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72919.86.263: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Грамада,  площ  преди 
промяната:  5017 кв. м,  площ  след  промяната: 
4984 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72919.89.237: за 
друг вид застрояване, собственост на с. Тошевци, 
площ  преди  промяната:  4611 кв. м,  площ  след 
промяната: 4749 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72919.89.238: 
гробищен парк, собственост на Община Грамада, 
площ преди промяната: 10 004 кв. м, площ след 
промяната: 10 264 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72919.89.242: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Грамада,  площ  преди 
промяната:  1714 кв. м,  площ  след  промяната: 
1468 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72919.98.220: 
водно  течение,  река,  собственост  на  държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 4274 кв. м, 
площ след промяната: 4339 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72919.120.312: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 216 176 кв. м, площ след про-
мяната: 208 520 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72919.152.205: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 60 749 кв. м, площ след про-
мяната: 60 901 кв. м.

2. Заличени обекти от КККР:
поземлен  имот  с  идентификатор  72919.68.7: 

площ:  2001 кв. м,  друг  вид  земеделска  земя, 
собственост на Петко Иванов Велков;

поземлен  имот  с  идентификатор  72919.68.8: 
площ: 4204 кв. м, друг вид земеделска земя, соб-
ственост на Светослав Петков Димитров;

поземлен имот с идентификатор 72919.68.11: 
площ: 3575 кв. м, друг вид земеделска земя, соб-
ственост на Васил Живков Стоянов;

поземлен имот с идентификатор 72919.68.12: 
площ: 5813 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Тошевци;

поземлен имот с идентификатор 72919.68.13: 
площ: 2157 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Тошевци;

поземлен имот  с идентификатор 72919.68.14: 
площ: 3563 кв. м, друг вид земеделска земя, соб-
ственост на Рангел Петков Райков;

поземлен имот с идентификатор 72919.68.15: 
площ: 4784 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Тошевци;
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поземлен имот с идентификатор 72919.68.16: 
площ: 2801 кв. м, друг вид земеделска земя, соб-
ственост на Нино Иванов Велков;

поземлен имот  с идентификатор 72919.68.17: 
площ: 5225 кв. м, друг вид земеделска земя, соб-
ственост на Сашка Гергова Дичова;

поземлен имот с идентификатор 72919.68.381: 
площ:  1434 кв. м,  за  селскостопански,  гор-
ски,  ведомствен  път,  собственост  на Община  
Грамада;

поземлен имот с идентификатор 72919.68.382: 
площ:  1944 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 72919.84.27: 
площ: 1068 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Тошевци;

поземлен имот с идентификатор 72919.84.28: 
площ: 2525 кв. м, друг вид земеделска земя, соб-
ственост на „Данюб Дивелъпмънтс“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 72919.84.29: 
площ: 2315 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Тошевци;

поземлен имот с идентификатор 72919.120.200: 
площ: 4323 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Тошевци;

поземлен имот с идентификатор 72919.120.201: 
площ: 2450 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Тошевци;

поземлен имот с идентификатор 72919.120.203: 
площ: 1367 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Тошевци;

поземлен имот  с  идентификатор  72919.151.1: 
площ: 2874 кв. м, друг вид земеделска земя, соб-
ственост на Марко Велков Башлийски, Венцислава 
Филипова Маркова, Лиляна Атанасова Маркова 
и Емилия Филипова Маркова;

поземлен имот  с идентификатор 72919.151.2: 
площ: 2213 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Тошевци;

сграда  с  идентификатор  72919.68.8.1:  площ: 
68 кв. м, жилищна  сграда – еднофамилна,  соб-
ственост на Светослав Петков Димитров;

сграда  с  идентификатор  72919.68.8.2:  площ: 
28 кв. м,  селскостопанска  сграда,  собственост 
на Светослав Петков Димитров;

сграда  с  идентификатор  72919.68.17.1:  площ: 
66 кв. м, жилищна  сграда – еднофамилна,  соб-
ственост на Сашка Гергова Дичова;

сграда  с  идентификатор  72919.68.17.2:  площ: 
96 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собстве-
ност на Сашка Гергова Дичова;

сграда  с  идентификатор  72919.68.17.3:  площ: 
110 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собстве-
ност на Сашка Гергова Дичова;

сграда  с  идентификатор  72919.68.17.4:  площ: 
21 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собстве-
ност на Сашка Гергова Дичова;

сграда  с  идентификатор  72919.84.28.1:  площ: 
66 кв. м, жилищна  сграда – еднофамилна,  соб-
ственост на „Данюб Дивелъпмънтс“ – ЕООД;

сграда  с идентификатор 72919.84.28.2: площ: 
31 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост 
на „Данюб Дивелъпмънтс“ – ЕООД;

сграда  с идентификатор 72919.84.28.3:  площ: 
36 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на 
„Данюб Дивелъпмънтс“ – ЕООД;

сграда  с  идентификатор  72919.151.1.1:  площ: 
86 кв. м, жилищна  сграда – еднофамилна,  соб-
ственост на Марко Велков Башлийски, Венцислава 
Филипова Маркова, Лиляна Атанасова Маркова 
и Емилия Филипова Маркова.

Заповедта  да  се  съобщи  по  реда  на  чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно  чл. 53б,  ал. 8  ЗКИР  заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването  є  в  „Държавен  вестник“  по  реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
административния съд по местонахождение на 
имота.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

8381

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

РЕШЕНИЕ № 88 
от 8 декември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, 
т. 11  от  ЗМСМА  и  чл. 134,  ал. 1,  т. 1  и  ал. 3, 
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ 
Общинският съвет – Белене, реши:

1. Одобрява проект  за частично изменение 
на  общия  устройствен  план  на  гр.  Белене  в 
обхвата на УПИ II в стр. кв. 113 по плана на 
града, като устройствената зона, в която попада 
имотът, се измени от жилищна устройствена зона 
за малкоетажно  застрояване  „Жм“  в  смесена 
многофункционална устройствена зона „смф“.

2. Възлага на кмета на общината да извърши 
необходимите  правни  и  фактически  действия 
съгласно ЗУТ, свързани с изпълнение на насто-
ящото решение.

Председател:  
Б. Павловска

8331

РЕШЕНИЕ № 89 
от 8 декември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, 
т. 11  от  ЗМСМА  и  чл. 134,  ал. 1,  т. 1  и  ал. 3, 
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ 
Общинският съвет – Белене, реши:

1. Одобрява проект за частично изменение 
на  общия  устройствен  план  на  гр.  Белене  в 
обхвата на стр. кв. 128б, като устройствената 
зона,  в  която попадат имоти  03366.602.1384 и 
03366.602.1385 по кадастралната карта, от които 
са образувани УПИ V и VI в стр. кв. 128б по 
плана на града, се измени от жилищна устрой-
ствена зона за средноетажно застрояване „Жс“ 
в  смесена  многофункционална  устройствена 
зона „смф“.

2. Възлага на кмета на общината да извърши 
необходимите  правни  и  фактически  действия 
съгласно ЗУТ, свързани с изпълнение на насто-
ящото решение.

Председател:  
Б. Павловска

8332
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34. – Министърът на енергетиката на  ос-
нование постъпило  заявление  за  проучване на 
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, 
т. 3 от Закона за подземните богатства съобщава, 
че в Министерството на енергетиката предстои 
да  се  предостави  разрешение  за  проучване  на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона 
за подземните богатства – строителни материа-
ли, в площ „Богданово – север“, разположена на 
територията на община Средец, област Бургас, 
описана със следните гранични точки в коорди-
натна система БГС 2005, кадастрални:

№  Х (m) Y (m)

1. 4677531.6 646514.6

2. 4677540.1 647324.5

3. 4677314.8 647766.9

4. 4677036.0 647879.8

5. 4676474.8 647917.9

6. 4676430.6 647809.2

7. 4676532.0 647692.9

8. 4676631.1 647575.7

9. 4676688.0 647512.2

10. 4676840.3 647341.9

11. 4676980.8 647300.6

12. 4677128.6 647028.6

13. 4677087.8 646897.7

14. 4676999.5 646860.7

15. 4677139.9 646591.8

16. 4677100.8 646459.4

17. 4677179.7 646338.3
8303

20. – Националната агенция за приходите, Те-
риториална дирекция – София, отдел „Публични 
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от 
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим 
имот  с  изх.  № С220022-091-0001457/15.12.2022 г. 
по ид. № 22140005201/2014 г. по описа на ТД на 
НАП – София, възлага на: „Софкъмпани“ – ООД, 
ЕИК 121158200, с адрес (седалище): София, ул. 
Околовръстен  път  № 64,  следните  недвижими 
имоти: самостоятелен обект с кадастрален иден-
тификатор 68134.2095.840.1 по кадастралната карта 
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
№ РД-18-41 от 21.07.2011 г. на изпълнителния ди-
ректор на АГКК, представляващ масивна сграда 
(хижа „Средец“), с начин на трайно ползване – ку-
рортна, туристическа база, намираща се в гр. Со- 
фия,  Национален  парк  „Витоша“,  местността 
Балабана,  със  застроена  площ  504  кв. м  съ-
гласно кадастрална карта и регистри, състояща 
се съгласно акт за собственост от: сутерен със 
застроена  площ  491,06 кв. м,  съставен  от  осем 
помещения, санитарен възел и две стълби; пар-
тер, застроен на площ 483,48 кв. м, съставен от 
ресторант с кухня, дневна, две канцеларии, два 
санитарни възела, стълбище и преддверие; първи 
етаж със застроена площ 548,06 кв. м, съставен 
от двадесет и осем броя единични стаи, четири 
двойни стаи, офис, две стълби, два коридора и 
два санитарни възела; втори етаж със застроена 

площ 352,43 кв. м, съставен от шест броя общи 
спални, стълбище, преддверие и два санитарни 
възела,  заедно  с  отстъпеното право на  строеж 
върху  имота,  с  който  е  построена  сградата, 
представляващ държавна публична собственост, 
а именно: поземлен имот с кадастрален иденти-
фикатор  68134.2095.840,  с  площ  1373 кв. м,  на-
миращ се в Столична община, район „Витоша“, 
в землището на кв. Бояна, ЕКАТТЕ 99184, при 
съседи на имота: от четири страни – поземлен 
имот с кадастрален идентификатор 68134.2095.381, 
заедно с всички подобрения и приращения към 
същата за цената от 1 017 901,80 лв.
8304

95. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Пловдив, офис Па-
зарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК 
съобщава,  че  с  постановления  № С220013-
091-0001484/19.12 .2022 г.  и  № С220013-091-
0001485/19.12.2022 г. възлага на Силвия Петкова 
Стоянова, ЕГН 8106225316, с адрес: София, ж.к. 
Младост 1, бл. 37А, вх. 1, ет. 4, ап. 13, следните 
недвижими имоти: поземлен имот с идентифи-
катор 22681.31.20 по КККР, одобрени със Заповед 
№ РД-18-687 от 3.10.2019 г. на и.д. на АГКК, площ 
3700 кв. м, с начин на трайно ползване: нива, с 
трайно предназначение на територията: земедел-
ска, 8 категория, намиращ се в с. Левски, община 
Панагюрище, област Пазарджик – местност Ор-
ташки ливади, граници: 22681.31.19, 22681.31.18, 
22681.31.17,  22681.31.21,  22681.31.65,  придобит 
с  н.а.,  вписан  под  № 3375/14.12.2012 г.  от  дв. 
вх. рег., книга „Прехвърляния“, том 15, акт № 46, 
СВ – Панагюрище; поземлен имот с идентифи-
катор 22681.46.7 по КККР, одобрени със Заповед 
№ РД-18-687 от 3.10.2019 г. на и.д. на АГКК, площ 
4400 кв. м по н.а., вписан под № 3375/14.12.2012 г. 
от  дв.  вх. рег.,  книга  „Прехвърляния“,  том  15, 
акт № 46 на СВ – Панагюрище, площ по скица 
4399 кв. м, с начин на трайно ползване: нива, с 
трайно  предназначение  на  територията:  земе-
делска,  4  категория,  намиращ  се  в  с.  Левски, 
община Панагюрище, област Пазарджик – мест-
ност  Реката,  с  граници:  22681.46.8,  22681.46.13, 
22681.46.14,  22681.46.15,  22681.46.6,  22681.46.849, 
придобит с н.а., вписан под № 3375/14.12.2012 г. 
от  дв.  вх. рег.,  книга  „Прехвърляния“,  том  15, 
акт № 46 на СВ – Панагюрище. Собствеността 
преминава у купувача от датата на постановле-
нието и същото подлежи на вписване от съдията 
по вписванията при агенцията по вписванията 
по местонахождението на имота.
8357

97. – Съдийската колегия на висшия съдебен 
съвет: 

1.  Открива  на  основание  чл. 167,  ал. 2  във 
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната 
власт процедури  за избор на административни 
ръководители  в  органите  на  съдебната  власт, 
както следва: 

1.1. Административен ръководител – председа-
тел на Софийския окръжен съд – изтичащ мандат.

1.2. Административен ръководител – председа-
тел на Окръжния съд – Бургас – изтичащ мандат.

1.3. Административен ръководител – предсе-
дател на Районния съд – Търговище – свободна 
длъжност.

2.  В  едномесечен  срок  от  датата  на  обна-
родване  на  свободните  длъжности  в  „Държа-
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вен  вестник“  предложения  за  назначаване  на 
административни ръководители на съответния 
орган на съдебната власт могат да се подават: 
в  администрацията  на Висшия  съдебен  съвет; 
по електронен път с квалифициран електронен 
подпис на официалния имейл адрес на Висшия 
съдебен  съвет – vss@vss.justice.bg,  или  чрез  ли-
цензиран  пощенски  оператор  на  официалния 
адрес  на  Висшия  съдебен  съвет – гр. София, 
ул. Екзарх Йосиф № 12. Към предложението се 
прилагат: подробна автобиография, подписана от 
кандидата; копие от диплома за завършено висше 
образование по специалността „Право“; копие от 
удостоверение за придобита юридическа право-
способност; медицинско удостоверение, издадено 
в  резултат  на  извършен  медицински  преглед, 
че лицето не страда от психическо заболяване; 
концепция за работата му като административен 
ръководител,  която  трябва  да  съдържа:  лична 
мотивация за заемане на длъжността, анализ и 
оценка на състоянието на органа на съдебната 
власт, очертаване на достиженията и проблемите 
в досегашната му дейност, набелязване на цели за 
развитието и мерки за тяхното достигане; удос-
товерение от Националната следствена служба, 
Столичната следствена служба или от окръжните 
следствени отдели към окръжните прокуратури за 
образувани досъдебни производства; документи, 
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на 
кандидата имат отношение към професионалните 
или нравствените му качества.
8218

97а. – Съдийската колегия на Висшия съде-
бен съвет:

1. Определя на основание чл. 190 във връзка 
с чл. 188, ал. 1 и чл. 189, ал. 1 от ЗСВ 59 длъж-
ности „съдия“, които да се заемат чрез конкурси 
за преместване в длъжност и първоначално наз-
начаване в районните съдилища, както следва:

– Районен съд – Берковица – 1 длъжност;
– Районен съд – Благоевград – 1 длъжност;
– Районен съд – Ботевград – 1 длъжност;
– Районен съд – Бяла Слатина – 1 длъжност;
– Районен съд – Варна – 2 длъжности;
– Районен съд – Велинград – 2 длъжности;
– Районен съд – Враца – 2 длъжности;
– Районен съд – Добрич – 2 длъжности;
– Районен съд – гр. Елин Пелин – 1 длъжност;
– Районен съд – Етрополе – 1 длъжност;
– Районен съд – гр. Исперих – 1 длъжност;
– Районен съд – Казанлък – 1 длъжност;
– Районен съд – Котел – 2 длъжности;
– Районен съд – гр. Кубрат – 1 длъжност;
– Районен съд – Кюстендил – 2 длъжности;
– Районен съд – Кърджали – 2 длъжности;
– Районен съд – Лом – 1 длъжност;
– Районен съд – Монтана – 4 длъжности;
– Районен съд – Нова Загора – 3 длъжности;
– Районен съд – Нови пазар – 1 длъжност;
– Районен съд – гр. Омуртаг – 1 длъжност;
– Районен съд – Пазарджик – 1 длъжност;
– Районен съд – Перник – 3 длъжности;
– Районен съд – Петрич – 1 длъжност;
– Районен съд – Плевен – 1 длъжност;
– Районен съд – Пловдив – 1 длъжност;
– Районен съд – Провадия – 1 длъжност;

– Районен съд – Раднево – 1 длъжност;
– Районен съд – Радомир – 1 длъжност;
– Районен съд – Разград – 1 длъжност;
– Районен съд – Разлог – 3 длъжности;
– Районен съд – Самоков – 1 длъжност;
– Районен съд – Свиленград – 1 длъжност;
– Районен съд – Своге – 1 длъжност;
– Районен съд – Сливница – 1 длъжност;
– Районен съд – Стара Загора – 1 длъжност;
– Районен съд – Тетевен – 1 длъжност;
– Районен съд – Хасково – 3 длъжности;
– Районен съд – Червен бряг – 1 длъжност;
– Районен съд – Чирпан – 2 длъжности.
2.  Обявява  на  основание  чл. 180  от  ЗСВ 

конкурс по реда на чл. 189, ал. 1 и 3 от ЗСВ за 
преместване и заемане на 17 длъжности „съдия“ 
в районните съдилища, както следва:

– Районен съд – Благоевград – 1 длъжност;
– Районен съд – Ботевград – 1 длъжност;
– Районен съд – Варна – 2 длъжности;
– Районен съд – гр. Елин Пелин – 1 длъжност;
– Районен съд – Етрополе – 1 длъжност;
– Районен съд – Пазарджик – 1 длъжност;
– Районен съд – Перник – 3 длъжности;
– Районен съд – Пловдив – 1 длъжност;
– Районен съд – Самоков – 1 длъжност;
– Районен съд – Своге – 1 длъжност;
– Районен съд – Сливница – 1 длъжност;
– Районен съд – Хасково – 3 длъжности.
3. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 33 от 

Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите 
за магистрати и  за избор на  административни 
ръководители  в  органите  на  съдебната  власт 
в  14-дневен  срок  от  датата  на  обнародване  на 
решението  в  „Държавен  вестник“  кандидатите 
подават писмено заявление за участие в конкурса 
(по образец). Заявленията и приложените към тях 
документи се подават: лично от кандидата или 
от писмено упълномощен негов представител в 
администрацията на Висшия съдебен съвет, гр. Со-
фия, ул. Екзарх Йосиф № 12; по електронен път с 
квалифициран електронен подпис на официалния 
имейл адрес – vss@vss.justice.bg; чрез лицензиран 
пощенски оператор на официалния адрес на Вис-
шия съдебен съвет (гр. София, ул. Екзарх Йосиф 
№ 12). При подаване на заявлението по пощата 
определяща е датата на пощенското клеймо (датно 
клеймо) при изпращането. Заявления, подадени 
след срока, не се разглеждат. Към заявлението 
се прилагат следните документи: 

– служебна  бележка  (по  образец),  издадена 
от административния ръководител, удостоверя-
ваща към датата на обнародване на решението 
за обявяване на конкурса в „Държавен вестник“ 
общия юридически стаж на кандидата, прослу-
женото време на заеманата длъжност, както и 
стажа  в  съответната  система  на  органите  на 
съдебната власт;

– кадрова  справка  от  административния 
ръководител на съответния орган на съдебната 
власт (по образец), съпроводена с информация за 
резултатите от проверките на по-горестоящите 
органи на съдебната власт и на Инспектората към 
Висшия съдебен съвет, и справка за разгледаните 
и приключените от кандидата дела и преписки 
(по  образец)  през  последните  три  години  от 
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дейността му, като същите следва да се разбират 
като период от 3 години, предхождащ датата на 
обявяване на конкурса, през който магистратът 
реално е работил като съдия, прокурор или сле-
довател в органите на съдебната власт;

– копие от три акта, изготвени от кандидата 
през  последните  три  години  от  дейността  му, 
като същите следва да се разбират като период 
от 3 години, предхождащ датата на обявяване на 
конкурса, през който период магистратът реално 
е работил като съдия, прокурор или следовател 
в  органите  на  съдебната  власт,  по  избрани  от 
него разгледани и приключени дела и преписки;

– други документи по негово желание, свързани 
с притежаваните професионални и нравствени 
качества.

4. При провеждането на конкурс за преместване 
конкурсната комисия взема предвид резултатите 
от последното атестиране и проверките от по-
горестоящите  органи  на  съдебната  власт  и  от 
Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните 
от кадровото им дело и преценява разгледаните 
и приключени дела и преписки, въз основа на 
които прави обща оценка за притежаваните от 
кандидатите професионални качества.

5. В случаите на преминаването на прокурора 
или следователя на длъжност „съдия“ съгласно 
чл. 189,  ал. 4  от  ЗСВ  конкурсната  комисия  за-
дължително проверява познанията на кандидата 
за заемане на длъжност в друг по вид орган на 
съдебната власт чрез полагане на писмен изпит 
по ред, определен в Наредба № 1 от 9 февруари 
2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор 
на  административни  ръководители  в  органите 
на съдебната власт.

6. Датата, часът и мястото за провеждане на 
писмения  изпит  се  определят  от  конкурсната 
комисия и се публикуват на интернет страницата 
на Висшия съдебен съвет.
8219

6. – Националната музикална академия 
„Проф. Панчо Владигеров“, София, на основа-
ние  чл. 3,  ал. 1  от  ЗРАСРБ  обявява  конкурс  в 
професионално  направление  8.3.  Музикално  и 
танцово  изкуство  за  заемане  на  академичната 
длъжност главен асистент по пиано – един към 
катедра  „Пиано“ – ТКДФ,  със  срок  2  месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“. Доку-
менти – в Учебен отдел на НМА, бул. Евлоги и 
Христо Георгиеви № 94, тел. 02/44 09 747.
8305

78. – Военномедицинската академия – София, 
обявява конкурс за заемане на академична длъж-
ност  професор – едно място  за  военнослужещ, 
по  научната  специалност  „Епидемиология“  в 
област на висше образование 7. Здравеопазване 
и спорт, професионално направление 7.1. Меди-
цина, за нуждите на Научноприложния център 
по военна епидемиология и хигиена към Воен-
номедицинската академия. Срок за подаване на 
документите – 2 месеца от датата на обнародване 
на обявата в „Държавен вестник“. Изискванията 
към  участниците  в  конкурса  и  необходимите 
документи ще бъдат публикувани на уебсайта на 
ВМА: www.vma.bg. За повече информация: служба 
„Учебна и научно-изследователска дейност“, тел. 
02/9225130.
8314

30. – Медицинският университет – София, 
Факултет по дентална медицина, обявява конкурс 
за заемане на академичната длъжност професор 
в  област  на  висше  образование  7.  Здравеопаз-
ване и спорт по професионалното направление 
7.2.  Дентална  медицина,  научна  специалност 
„Терапевтична  дентална  медицина“ – един  за 
нуждите на преподаването в катедра „Консерва-
тивно зъболечение“. Задължително изискване е 
кандидатите да имат придобита специалност по 
„Терапевтична стоматология“ или „Оперативно 
зъболечение  и  ендодонтия“.  Конкурсът  е  със 
срок  2  месеца  от  обнародването  в  „Държавен 
вестник“. Справки и документи – в деканата на 
Факултета по дентална медицина, София, ул. Св. 
Георги Софийски 1, стая № 202, от 9 до 12 ч. и 
от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
8352

322. – Институтът по механика при БАН  –  
София, обявява конкурс за заемане на акаде-
мичната длъжност професор в област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и 
информатика, професионално направление 4.5. 
Математика, научна специалност „Математиче-
ско моделиране и приложение на математиката“ 
(Математическо моделиране и приложение на 
математиката  в  механика  на  флуидите,  био-
флуидите, икономическата и социалната дина-
мика) за нуждите на научно структурно звено 
„Механика на флуидите“, със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Справки 
и документи  –  в Института по механика, Со-
фия, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 02 979 64 23, 
факс 02 870 74 98.
8358

322а. – Институтът по механика при БАН  –  
София, обявява конкурс за заемане на академич-
ната длъжност главен асистент в област на висше 
образование  4. Природни  науки, математика  и 
информатика,  професионално  направление  4.5. 
Математика, научна специалност „Математиче-
ско моделиране и приложение на математиката“ 
(Математическо моделиране и числено изследва-
не на процеси и явления, свързани с капилярни 
системи) за нуждите на научно структурно звено 
„Математическо моделиране и числени симулации 
в механиката“, със срок 2 месеца от обнародване-
то в „Държавен вестник“. Справки и документи 
в Института  по механика,  София,  ул. Акад.  Г. 
Бончев, бл. 4, тел. 02 979 64 23, факс 02 870 74 98.
8359

58. – Службата по геодезия, картография 
и кадастър – Софийска област,  на  основание 
чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за  територията,  заета  от  железопътна  инфра-
структура,  предоставена  за  управление  на  ДП 
„Национална  компания  „Железопътна  инфра-
структура“ по трасето на железопътен участък 
Драгоман – граница с Република Сърбия, попа-
дащо в урбанизираните територии на землищата 
на с. Калотина и с. Драгоил, община Драгоман, 
които  са  в  службата по  геодезия,  картография 
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването 
в  „Държавен  вестник“  заинтересуваните  лица 
могат да направят писмени възражения по тях 
пред Службата по геодезия, картография и ка-
дастър – Софийска област.
8302

http://www.vma.bg
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592. – Община Аксаково на основание чл. 129, 
ал. 1  от  ЗУТ  съобщава,  че  с  Решение № 50.28 
от  20.12.2022 г.  Общинският  съвет – Аксаково, 
е  одобрил  подробен  устройствен  план – парце-
ларен план  (ПУП – ПП) към  землището на  с. 
Изворско и на гр. Аксаково за обект: „Кабелна 
линия средно напрежение (СрН) от ВЕЛ 20 kV 
„Крумово 2“ до ново метално табло – трансфор-
матор тип МТТ, в поземлен имот (ПИ) с иден-
тификатор 32490.51.112 по КККР на с. Изворско, 
община Аксаково, област Варна“, с териториален 
обхват: ПИ с идентификатор 00182.70.531, ПИ с 
идентификатор 00182.70.148, ПИ с идентификатор 
00182.21.95,  ПИ  с  идентификатор  32490.56.126, 
ПИ с идентификатор 32490.44.123 и завършва в 
ПИ  с  идентификатор  32490.51.112  за  „бензино-
станция, газостанция, метанстанция“, където ще 
се монтира новото МТТ. Решението подлежи на 
обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Общинския съвет – Аксаково, пред 
Административния съд – Варна.
8354

592а. – Община Аксаково на основание чл. 129, 
ал. 1  от  ЗУТ  съобщава,  че  с  Решение № 50.29 
от  20.12.2022 г.  Общинският  съвет – Аксаково, 
е  одобрил  план-схема  по  чл. 108  от  ЗУТ  към 
действащия регулационен план на гр. Аксаково, 
община  Аксаково,  област  Варна,  като  част  от 
КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за обект: „Въздушна 
кабелна мрежа ниско напрежение (НН) от нов 
кабелен шкаф тип ШК-4 (захранен от съществу-
ващ кабел ниско напрежение (НН) от трафопост 
(ТП) № 3 Аксаково) при стоманобетонен стълб 
(СБС) № 1, част от клон 2 с 5 броя нови стомано-
бетонни стълба (СБС) и електромерно табло тип 
ТЕМО пред урегулиран поземлен имот (УПИ) 
XXII-1816, кв. 2 по плана на гр. Аксаково, община 
Аксаково, област Варна“. Решението подлежи на 
обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Общинския съвет – Аксаково, пред 
Административния съд – Варна.
8355

592б. – Община Аксаково на основание чл. 129, 
ал. 1  от  ЗУТ  съобщава,  че  с  Решение № 50.30 
от  20.12.2022 г.  Общинският  съвет – Аксаково, 
е одобрил план-схемата по чл. 108 от ЗУТ към 
действащия регулационен план на с. Яребична, 
община  Аксаково,  област  Варна,  като  част  от 
КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за обект: „Въздушна 
кабелна мрежа ниско напрежение (НН) с усукан 
изолиран проводник (УИП) от нов шкаф кабелен 
тип ШК-4 до съществуващ стълб № 1  (част от 
въздушна мрежа  ниско  напрежение  (НН)  към 
трафопост (ТП) № 2 Яребична) с 20 броя нови 
стоманобетонни стълба (СБС) в кв. 31, 32, 33 и 40 
и разширения на въздушна кабелна мрежа (част 
от мрежа ниско напрежение (НН) към трафопост 
(ТП) № 2 Яребична) с усукан изолиран проводник 
(УИП) и 10 броя нови стоманобетонни стълба 
(СБС) в кв.  38 и 39, по плана на с. Яребична, 
община  Аксаково,  област  Варна“.  Решението 
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Ак-
саково, пред Административния съд – Варна.
8356

17. – Община Ивайловград  на  основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и чл. 61 от АПК съобщава, 
че е изработен проект за изменение на подробен 
устройствен  план  (ПУП) – ПР  (план  за  регу-
лация) в следния обхват: променя се уличната 
и дворищната регулация на поземлен имот 38, 
УПИ І-37, УПИ ІІ, УПИ ІІІ-38, УПИ VІ, УПИ 
VІІІ-55 и УПИ ІХ-55 от кв. 19; УПИ VІ-53, УПИ 
VІІ-53, УПИ VІІІ-53 от кв. 17; УПИ І-39 от кв. 
17а; УПИ ІІ-61, УПИ ІІІ-54, УПИ ІV-54, УПИ V, 
УПИ VІ, УПИ VІІ от кв. 18, променя се уличната 
регулация на улица от о.т. 18 до о.т. 7а и улица от 
о.т. 10 до о.т. 11а по ПУП на с. Ламбух, ЕКАТТЕ 
43128, община Ивайловград. Проектът е изложен 
за разглеждане в стая № 304 в сградата на об-
щинската администрация, както и е публикуван 
на интернет страницата на Община Ивайловград. 
Съгласно  чл. 128,  ал. 5  от  ЗУТ  в  едномесечен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър-
жавен вестник“ заинтересуваните лица могат да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта за подробен устройствен план 
до общинската администрация – Ивайловград.
8317

8. – Община Казанлък на основание чл. 128, 
ал. 1  от  ЗУТ  съобщава,  че  е  изработен  проект 
за  подробен  устройствен  план – парцеларен 
план  за  местен  път  (локално  платно),  засягащ 
части  от ПИ 35167.18.213  и  35167.17.715,  и  двата 
с  НТП – „селскостопански,  горски,  ведомствен 
път“, за транспортен достъп до поземлени имоти 
с идентификатори: 16.23; 16.24; 16.43; 16.44; 16.45; 
17.49;  17.18;  17.48;  17.38;  17.22;  17.23;  17.24;  17.25; 
17.26,  17.43,  общинска  публична  собственост, 
всички  в  местност  Арите,  землище  Казанлък, 
ЕКАТТЕ 35167, до включването му в държавна 
пътна мрежа  I-6 Казанлък – Карлово, промяна 
в улична регулация чрез кръгово кръстовище в 
ПИ 35167.501.603 – „първостепенна улица“, срещу 
ПИ с кадастрален номер 35167.501.8358. На осно-
вание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ заинтере-
суваните лица могат да разгледат проекта в стая 
№ 18 на Община Казанлък и да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта.
8306

831. – Община „Тунджа“ – Ямбол,  на  ос-
нование  чл. 129,  ал. 1  от  ЗУТ  съобщава,  че  с 
Решение  № 951  от  29.11.2022 г.  на  Общинския 
съвет  „Тунджа“ – Ямбол,  е  одобрен  проект  за 
подробен устройствен план – парцеларен план за 
трасе на ел. провод за присъединяване на ФтЕЦ 
„Коневец – Иванов“ за УПИ XIII-63 по ПУП на 
с.  Коневец,  област  Ямбол.  Трасето  на  кабела 
започва от съществуващ трафопост – ТП/БКТП 
Коневец 2, КЛ/ВЛ Елхово, п/ст Тенево, монтиран 
в  поземлен  имот  с  идентификатор  38279.30.28, 
частна собственост, вид територия – земеделска, 
с НТП – нива, преминава през същия поземлен 
имот  и  достига  до  регулацията  на  с. Коневец, 
област Ямбол. Дължината на трасето на ел. ка-
бела е 9,20 м. Преди издаване на разрешение за 
строеж да се уредят всички отношения, свързани 
с правото на преминаване през имоти – чужда 
собственост. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от 
ЗУТ решението подлежи на обжалване по зако-
носъобразност в 30-дневен срок от обнародването 
в  „Държавен  вестник“  чрез Община  „Тунджа“ 
пред Административния съд – Ямбол. 
8318
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831а. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основа-
ние чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект за подробен устройствен план – парцеларен 
план  за  трасе на подземна кабелна линия НН 
1 kV и електромерно табло за външно ел. захран-
ване на „склад  за фуражи“ в поземлен имот с 
идентификатор 80306.41.504 по КККР, намиращ 
се в землището на с. Челник, община „Тунджа“, 
област Ямбол.  Трасето  на  подземната  кабелна 
линия НН 1 kV започва от съществуващ КРШ, 
намиращ се в поземлен имот с идентификатор 
80306.41.218, публична държавна собственост, с 
НТП – за път от републиканската пътна мрежа, 
преминава през имота и достига до ново ТЕ за 
външно ел. захранване на „склад за фуражи“ в 
поземлен имот с идентификатор 80306.41.504 по 
КККР, намиращ се в землището на с. Челник, 
община „Тунджа“, област Ямбол. Дължината на 
трасето е 246,80 м. Проектът се намира в Община 
„Тунджа“, стая № 103, и може да се прегледа от 
заинтересуваните  лица.  На  основание  чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародва-
нето  в  „Държавен  вестник“  заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения по 
проекта до общинската администрация.
8319

89. – Община Ямбол  на  основание  чл. 128, 
ал. 1  от  ЗУТ  съобщава,  че  е  изработен  проект 
за  подробен  устройствен  план  (ПУП) – парце-
ларен план (ПП) за трасе на подземен ел. кабел 
ниско напрежение за външно ел. захранване на 
поливно  съоръжение, намиращо се  в поземлен 
имот с идентификатор 87374.59.987 по КККР на 
гр. Ямбол, м. Под Курткая. Трасето е с начало от 
ТНН на ТП Кринчовица-4, извод СН Веселиново, 
п/ст Ямбол, намиращ се в поземлен имот (ПИ) 
с  идентификатор  87374.573.1,  преминава  през 
ПИ с идентификатори 87374.62.559, 87374.63.534, 
87374.571.208, 87374.60.542, 87374.60.544, 87374.59.545, 
87374.59.596 и завършва в 87374.59.987. Проектът 
за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеж-
дане в Община Ямбол, стая № 308. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и  искания  по  проекта  до  общинската  админи-
страция в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.
8321

16. – Община с. Борино, област Смолян, на 
основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  и  23  от  ЗМСМА, 
чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че с Решение № 336 от 21.12.2022 г. на Общинския 
съвет – Борино,  одобрява ПУП – устройствена 
план-схема за инженерна инфраструктура във и 
извън границите на урбанизираните територии за 
обект: „Кабелно ел. захранване на фотоволтаична 
електрическа централа в ПИ 05462.501.676“, в те-
риториален обхват на обекта – поземлени имоти 
с идентификатори № 05462.205.57, 05462.501.676, 
05462 .501.678 ,  05462 .501.687,  05462 .501.731, 
05462.501.898,  05462.501.995,  05462.501.5001  и 
05462.501.5009 в землището на с. Борино, община 
Борино, област Смолян. Решението подлежи на 
обжалване  в  30-дневен  срок  от  обнародването 
в „Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Смолян, по реда на Административнопро-
цесуалния кодекс.
8308

32. – Община с. Борино, област Смолян, на 
основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  и  23  от  ЗМСМА, 
чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че с Решение № 337 от 21.12.2022 г. Общинският 

съвет – с. Борино, одобрява ПУП – парцеларен 
план (ПУП – ПП) извън границата на урбани-
зираната територия на линеен обект за елементи 
на техническата инфраструктура с трасе и спе-
циализирана план-схема за обект: „Кабелно ел. 
захранване на дърводелски цех в ПИ с иденти-
фикатор 05462.9.28, м. Долна саборча по КККР 
на с. Борино, одобрени със Заповед № РД-18-34 
от 15.06.2010 г. на и.д. на АГКК“, с териториален 
обхват: 1.  с  идентификатор  05462.2.73  в  земли-
щето на с. Борино, вид собственост: „общинска 
публична“,  вид  територия:  „земеделска“,  НТП: 
„за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път“, 
площ: 1551 кв. м, стар номер: 000650, с площ на 
право на преминаване 0,196 дка; 2. с идентифи-
катор 05462.3.6 в землището на с. Борино, вид 
собственост: „общинска публична“, вид територия: 
„земеделска“, НТП: „пасище“, площ: 2757 кв. м, 
стар номер: 003006, с площ на право на преми-
наване 0,138 дка; 3. с идентификатор 05462.3.7 в 
землището на с. Борино, вид собственост: „об-
щинска публична“, вид територия: „земеделска“, 
НТП: „за селскостопански,  горски, ведомствен 
път“, площ: 2483 кв. м, с площ на право на пре-
минаване 0,053 дка; 4. с идентификатор 05462.9.28 
в землището на с. Борино, вид собственост: „об-
ществени  организации“,  собственик:  „Бориком 
АМТ“ – ООД,  вид  територия:  „урбанизирана“, 
НТП: „друг вид земеделска земя“, площ: 1775 кв. м, 
стар номер: 009028, с площ на право на преми-
наване 0,009 дка; и 5. с идентификатор 05462.9.30 
в  землището  на  с.  Борино,  вид  собственост: 
„обществени организации“,  собственик:  „Бори-
ком АМТ“ – ООД, вид територия: „земеделска“, 
НТП: „за складова база“, площ: 1319 кв. м, стар 
номер: 009030, с площ на право на преминаване 
0,016 дка.  Решението  подлежи  на  обжалване  в 
30-дневен  срок  от  обнародването  в  „Държавен 
вестник“ пред Административния съд – Смолян, 
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8362

4. – Община с. Хитрино, област Шумен,  на 
основание  чл. 128,  ал. 1  от  ЗУТ  обявява,  че  е 
изработен проект за подробен устройствен план 
(ПУП) – план за регулация (ПР) на с. Черна за 
промяна на уличната отсечка о.т. 34 – о.т. 48, като 
се вмъква нова о.т. 34а; дворищната регулация 
на УПИ ІІ – фурна, и  ІV – здравен дом  (кмет-
ство), в кв. 10 се променя, като се поставя по 
съществуващите граници; УПИ І – училище, и 
ІІ – детски дом, в кв. 10 се променят, като от тях 
се образуват нови: УПИ І – училище, ІІІ – детски 
дом, V – ООД, и VІ – ООД. Проектът се намира 
в сградата на Община Хитрино, ул. Възраждане 
№ 45. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в ед-
номесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
8361

Административният съд – Видин, на  осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е постъпило оспорване от прокурор в Окръж-
ната прокуратура – Видин, против Наредба № 6 
за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги и рекламни дейности на 
територията на община Ново село, като се иска 
отмяната на чл. 19а, ал. 1 от наредбата, приета с 
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Решение № 4 от 28.01.2003 г. на ОбС – Ново село, 
изменена  с  Решение  № 237,  взето  с  протокол 
№ 30 от 20.12.2021 г. на ОбС – Ново село, в сила 
от 1.01.2022 г., по което оспорване е образувано 
адм. д. № 275/2022 г. по описа на Администра-
тивния съд – Видин, насрочено за разглеждане 
на 27.02.2023 г. от 10 ч.
8300

Административният съд – Добрич, на осно-
вание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от 
АПК съобщава, че е постъпил протест на Весе-
лин Вичев – прокурор  от Окръжната  прокура-
тура – Добрич, срещу чл. 17, ал. 1 в частта „…и 
не са тяхно основно жилище…“ от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община 
Балчик, приета с Решение № 31 на Общинския 
съвет – Балчик, по протокол № 5 от заседание, 
проведено на 22.12.2016 г., неколкократно изме-
няна  и  допълвана,  последно  с  Решение № 462 
по протокол № 29 от  22.01.2022 г. По протеста 
е образувано адм. д. № 740/2022 г. по описа на 
Административния съд – Добрич, насрочено за 
15.02.2023 г. от 13,30 ч.
8348

Районният съд – Варна, 16 състав, призовава 
ответника Николай Николаевич Масленников, 
роден на 2.07.1960 г., гражданин на Руската фе-
дерация, който в двуседмичен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“ следва да се яви в 
деловодството на Районния съд – Варна, 16 състав, 
като ответник по гр.д. № 12298/2022 г. за връчва-
не на съдебните книжа по гр.д. № 12298/2022 г., 
заведено от „Енерго – Про Продажби“ – АД, ЕИК 
103533691. Указва на  лицето,  че при неявяване 
ще  му  бъде  назначен  особен  представител  на 
основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
8307

Великотърновският районен съд  уведомява 
Майкъл  Хотсън,  роден  на  1.11.1962 г.,  гражда-
нин на Кралство Великобритания, с неизвестен 
адрес  и  без  регистриран  постоянен  и  настоящ 
адрес в Република България, че има качеството 
на ответник по гр. д. № 3064/2022 г. по описа на 
Районния съд – Велико Търново, образувано по 
предявен  от Добринка Петкова Вълкова  иск  с 
правно основание чл. 127а СК, като му указва, 
че в двуседмичен срок от обнародването в „Дър-
жавен вестник“ следва да се яви в деловодството 
на Районния съд – Велико Търново, за връчване 
на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата 
молба и приложенията към нея.
8349

Великотърновският районен съд, уведомява 
Тарек Фархат, роден на 18.02.1987 г., гражданин 
на Ливан, с неизвестен адрес в чужбина, че има 
качеството на ответник по гр. д. № 2988/2022 г. 
по  описа  на  Районния  съд – Велико  Търново, 
образувано по предявен иск по чл. 49, ал. 1 СК 
от Сашка Николова Балканджиева, като съдът му 
указва, че в двуседмичен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ следва да се яви в дело-
водството на Районния съд – Велико Търново, за 
връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с 
препис от исковата молба и приложенията към нея.
8350

Районният съд – Дупница, ІV състав, ГО, при-
зовава Тофаел Ахмед с последен адрес Кипър, сега 
с неизвестен адрес, да се яви в съда за получаване 
на съобщение по чл. 131 ГПК като ответник по 

гр.д. № 20221510102244/2022 г., заведено от Йонка 
Траянова Ангелова. Ответникът Тофаел Ахмед да 
посочи съдебен адрес, в противен случай делото 
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
8351

Софийският районен съд,  гр.  отделение,  75 
състав,  призовава  Георги  Кирилов  Топчиев, 
гражданин  на  Република  България,  с  неизвес-
тен адрес, като ищец по гр.д. № 9289/2006 г. по 
описа на СРС, ГО, 75 състав, да се яви в съда 
на 14.03.2023 г. в 11,30 ч. срещу Ружа Николова 
Михолич и Мария Димитрова Сукнарова, в про-
тивен случай делото ще се гледа при условията 
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8347

Районният съд – Трявна, призовава в двусед-
мичен срок от обнародването в „Държавен вест-
ник“ Христо Ненков Илиев, роден на 15.03.1944 г., 
с постоянен адрес: София, район „Изгрев“, бул. 
Г.  М.  Димитров  № 54,  вх. Б,  ет. 12,  ап. 78,  с  
настоящ адрес извън Република България, да се 
яви в канцеларията на Районния съд – Трявна, 
за  получаване  на  препис  от  исковата молба  и 
приложенията към нея по гр. д. № 20224240100158, 
заведено от Добринка Илиева Цанева и Красимир 
Иванов Цанев, с правно основание иск за делба. 
В случай че не се яви, за да получи съдебните 
книжа  в  указания  срок,  съдът ще  му  назначи 
особен  представител  при  условията  на  чл. 48, 
ал. 2 от ГПК.
8329

Разградският окръжен съд  на  основание 
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има 
образувано  гр.д.  № 315/2022 г.  въз  основа  на 
постъпило мотивирано искане от Комисията за 
противодействие на корупцията и  за отнемане 
на  незаконно  придобитото  имущество  срещу 
Мехмед Ахмедов Алиев, ЕГН 7904208425, с по-
стоянен адрес: община Разград, с. Ясеновец, ул. 
Пирин № 2, и Светла Руменова Христова, ЕГН 
8110145036, с постоянен адрес: община Разград, 
с.  Ясеновец,  ул.  Пирин  № 2,  с  цена  на  иска 
231 571,76 лв., както следва:

От Мехмед Ахмедов Алиев, ЕГН 7904208425, на 
основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от 
ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 1400 лв., в т.ч.:

 – Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра 
1.6 И“, рег. № РР9665АМ, дата на първоначална ре-
гистрация 13.04.1993 г., рама № W0L000052P2649850, 
двигател № C16SE02V14288, оценен към настоящия 
момент на 400 лв.

 – Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е 
290 ТД“, рег. № РР6460АМ, дата на първоначална ре-
гистрация 4.12.1996 г., рама № WDB2100171А309186, 
двигател № 60298210014055, оценен към настоящия 
момент на 1000 лв.

От Мехмед Ахмедов Алиев, ЕГН 7904208425, на 
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и 
чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 
63 761,27 лв., в т.ч.:

 – Сумата в размер на 3700 лв., представля-
ваща  пазарните  оценки  към  датата  на  отчуж-
даване на леки автомобили:  „Форд Транзит“  с 
peг. № РР3152АМ и  „Мерцедес Е  290  ТД“,  рег. 
№ РР2930АТ.

 – Сумата в размер на 17 708,51 лв., представля-
ваща погасителни вноски по потребителски кре-
дити в „Лизингова компания Евролийз“ – ООД.
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 – Сумата в размер на 42 352,76 лв., представ-
ляваща получени чрез системи за бързи преводи 
средства от трети лица без законно основание.

От Светла Руменова Христова, ЕГН 8110145036, 
на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 
от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 66 900 лв.. 
в т.ч.:

 – Жилищна  сграда  на  един  етаж  съгласно 
разрешение за строеж с застроена площ 132 кв. м, 
построена в УПИ Х-857, 999 в кв. 54 по плана на 
с. Ясеновец, община Разград, област Разград, с 
административен адрес: област Разград, община 
Разград, с. Ясеновец, ул. Пирин № 2, оценена към 
настоящия момент на 66 000 лв.

 – Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Мери-
ва“, рег. № РР3367ВМ, дата на първоначална регис-
трация 15.06.2004 г.. рама № W0L0XCE7544345900, 
двигател № Y17DT0964126, оценен към настоящия 
момент на 900 лв.

От Светла Руменова Христова, ЕГН 8110145036, 
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 
и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 
99 510,49 лв.:

 – Сумата в размер на 300 лв., представлява-
ща пазарната стойност към датата на бракуване 
на лек автомобил „Опел“, модел „Вектра“, рег. 
№ РР2029ВС.

 – Сумата в размер на 99 210,49 лв., представ-
ляваща получени чрез системи за бързи преводи 
средства от трети лица без законно основание.

Делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 3.04.2023 г. от 15 ч. в Ок-
ръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.

Указва на  заинтересованите  лица,  че могат 
да предявят своите претенции върху посоченото 
имущество, както и датата, за която се насрочва 
първото по делото заседание, чрез предявяване 
на иск в двумесечен срок от обнародването на 
обявлението в „Държавен вестник“.
8301

Софийският градски съд, гражданско отделе-
ние – първоинстанционни състави, 21-ви състав, 
на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява, че 
има образувано гр.д. № 3369/2017 г. въз основа на 
постъпило мотивирано искане от Комисията за 
противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) 
в  полза  на  държавата  срещу Красимир Янков 
Янков и Вероника Ивайлова Янкова, описано, 
както следва:

От Красимир Янков Янков:
 – сумата общо в размер 1700 лв., представ-

ляваща  извършени  вноски  по  разплащателна 
сметка в левове № BG 07 BPBI 7940 1060 0664 01 
в „Юробанк България“ – АД;

 – сумата  общо  в  размер  391,17 лв.,  пред-
ставляваща  вноски  на  каса  по  разплащателна 
сметка в евро № BG 86 BPBI 7940 1460 0664 01 
в „Юробанк България“;

 – сумата общо в размер 58 564,61 лв., пред-
ставляваща постъпила през 2007 г. сума от трето 
лице по разплащателна сметка в евро № BG 86 
BPBI 7940 1460 0664 01 в „Юробанк България“;

 – сумата общо в размер 4782,19 лв., представ-
ляваща  постъпила  през  2009 г.  и  2010 г.  сума 
от трети лица по разплащателна сметка в евро 
№ BG  86  BPBI  7940  1460 0664  01  в  „Юробанк 
България“;

 – сумата общо в размер 107,39 лв., представ-
ляваща  прехвърлена  сума  по  сметка № BG  07 
BPBI 7940 1060 0664 01 в „Юробанк България“;

 – сумата общо в размер 18 636,52 лв., пред-
ставляваща  извършени  през  2007 г.  вноски  по 
разплащателна сметка в левове № BG 56 FINV 
9150 10BGN0GKHM в ТБ „Първа инвестиционна 
банка“ – АД;

 – сумата общо в размер 450 лв., представля-
ваща постъпила през 2007 г. сума от трети лица 
по разплащателна сметка в левове № BG 56 FINV 
9150 10BGN0GKHM в ТБ „Първа инвестиционна 
банка“ – АД;

 – сумата общо в размер 39 987,02 лв., пред-
ставляваща  извършени  през  2008 г.  вноски  по 
разплащателна сметка в левове № BG 56 FINV 
9150 10BGN0GKHM в ТБ „Първа инвестиционна 
банка“ – АД; 

 – сумата общо в размер 2704 лв., представля-
ваща постъпила през 2008 г. сума от трети лица 
по разплащателна сметка в левове № BG 56 FINV 
9150 10BGN0GKHM в ТБ „Първа инвестиционна 
банка“ – АД;

 – сумата общо в размер 300 лв., представля-
ваща постъпила през 2009 г. сума от трети лица 
по разплащателна сметка в левове № BG 56 FINV 
9150 10BGN0GKHM в ТБ „Първа инвестиционна 
банка“ – АД;

 – сумата  общо  в  размер  1262 лв.,  пред-
ставляваща  извършени  през  2010 г.  вноски  по 
разплащателна сметка в левове № BG 56 FINV 
9150 10BGN0GKHM в ТБ „Първа инвестиционна 
банка“ – АД;

 – сумата общо в размер 700 лв., представля-
ваща постъпила през 2010 г. сума от трети лица 
по разплащателна сметка в левове № BG 56 FINV 
9150 10BGN0GKHM в ТБ „Първа инвестиционна 
банка“ – АД;

 – сумата общо в размер 57 500 лв., представ-
ляваща постъпила през 2010 г. сума от трети лица 
по разплащателна сметка в левове № BG 37 FINV 
9150  1004  4986  74  в  ТБ  „Първа  инвестиционна 
банка“ – АД;

 – сумата в размер 36 779,15 лв., представлява-
ща предоставен заем на „Бул Прим Труп“ – ООД;

 – сумата в размер 39 116,60 лв., представля-
ваща погасен заем на Калин Ламбрев; 

 – сумата общо в размер 4 708 836,43 лв., при-
добита  солидарно  от Красимир Янков  и  Гошо 
Георгиев в резултат на извършеното престъпление 
по чл. 252, ал. 2, пр. 1 и 2 във връзка с ал. 1 и 
чл. 20, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК.

От Вероника Ивайлова Янкова:
 – сумата общо в размер 717,51 лв., представ-

ляваща извършени през  2011 г.  вноски по  раз-
плащателна сметка в левове № BG 12 BPBI 7942 
1015 9704 01, „Юробанк България“ – АД;

 – сумата общо в размер 445 лв., представля-
ваща извършени през 2012 г. вноски по разпла-
щателна сметка в левове № BG 12 BPBI 7942 1015 
9704 01, „Юробанк България“ – АД;

 – сумата общо в размер 691 лв., представля-
ваща извършени през 2007 г. вноски по разпла-
щателна сметка в левове № BG 82 BPBI 7942 1015 
9704 02 в „Юробанк България“ – АД;

 – сумата общо в размер 363 лв., представля-
ваща извършени през 2010 г. вноски по кредитна 
сметка в левове с № 5411 942159704 01 5 в „Юро-
банк България“ – АД;
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 – сумата общо в размер 1252 лв., представля-
ваща извършени през 2011 г. вноски по кредитна 
сметка в левове с № 5411 942159704 01 5 в „Юро-
банк България“ – АД;

 – сумата общо в размер 28 225,97 лв., пред-
ставляваща  извършени  през  2012 г.  вноски  по 
кредитна сметка в левове с № 5411 942159704 01 
5 в „Юробанк България“ – АД;

 – сумата общо в размер 610 лв., представлява-
ща извършени през 2007 г. вноски по разплаща-
телна сметка в левове № BG07 СЕСВ 9790 1066 
9922 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД;

 – сумата общо в размер 260 лв., представля-
ваща извършени през 2008 г. вноски по разпла-
щателна сметка в левове № BG07 СЕСВ 9790 1066 
9922 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД;

 – сумата общо в размер 833,03 лв., представля-
ваща вноски по сметка от трети лица, извършени 
през 2011 г. по разплащателна сметка в левове 
№ BG07 СЕСВ 9790 1066 9922 00 в „Централна 
кооперативна банка“ – АД. 

Съгласно Определение № 268435 от 9.11.2022 г. 
по  гр.д.  № 3369/2017 г.  на  Софийския  градски 
съд, гражданско отделение – І-21 състав, всички 
заинтересовани  лица  могат  да  предявят  пре-
тенциите си върху имуществото в едномесечен 
срок, считано от обнародването на настоящото 
обявление  в  „Държавен  вестник“.  Те  могат  да 
направят  това  чрез  писмена  молба,  която  да 
подадат  в  регистратурата  на  СГС,  като  в  нея 
впишат номера на делото – гр.д. № 3369/2017 г. 
на СГС, І-21 състав. В молбата си всяко заинтере-
совано лице следва ясно да посочи срещу кое от 
имуществата, описани в настоящото обявление, 
има претенции,  като посочи и  в  коя  точка на 
обявлението е описано имуществото.

Съдът определя дата на първото открито съ-
дебно заседание за 11.05.2023 г. от 9 ч.
8315

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

263. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Българска федерация по лека 
атлетика“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква 
редовно годишно общо събрание на членовете на 
БФЛА на 15.02.2023 г. от 14 ч. в София, бул. Васил 
Левски № 75, залата на ет. 5 в сградата на ММС, 
с начален час за регистрация 13 ч. при дневен 
ред: утвърждаване на информацията по т. 1 и 2 от 
Формуляр за информация и оценка на дейността 

на спортните клубове за спортно-състезателната 
2022 г.  (приложение № 2  към раздел V,  т. 4  от 
Програмата  за  развитие  на  спортните  клубове 
за  2023 г.).  Писмените  материали  по  дневния 
ред са на разположение на членовете в офиса на 
БФЛА по седалището и адреса є на управление 
от 10 до 13 ч. всеки работен ден и ще бъдат пре-
доставени  при  поискване  на  лицата,  които  по 
закон представляват съответния член или негов 
представител  с изрично писмено пълномощно. 
В  деня  на  общото  събрание  делегатите  следва 
да представят изрично писмено пълномощно, в 
случай че членът не се представлява от законния 
си  представител.  Регистрацията  на  делегатите 
ще  започне  в  13 ч.  При  липса  на  кворум  на 
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе същия ден от 15 ч., на същото място и 
при същия дневен ред.
8326

1. – Управителният съвет на сдружение с не-
стопанска цел „Българска асоциация на клубовете 
за старинни и класически автомобили и мотоцик-
лети“ (БАКСКАМ), София, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете си 
на 25.02.2023 г. в 17 ч. в София, бул. Цариградско 
шосе № 64, Метрополитън Хотел София, ет. 1, офис 
110, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета 
за дейността на управителния съвет за периода 
2005 г. – 2022 г.;  2.  освобождаване от  длъжност 
и  отговорност  настоящия  УС;  3.  приемане  на 
нов устав на сдружението; 4. избор на нов УС; 5. 
други. При липса на кворум на основание чл. 27 
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час 
по-късно на същото място и при същия дневен 
ред независимо от броя на присъстващите членове 
на сдружението. Писмените материали, свързани 
с дневния ред, са на разположение на членовете 
на общото събрание в офиса на сдружението по 
седалище и адрес на управление.
8360

27. – Управителният съвет на Спортен клуб 
по вдигане тежести „Старт“ – гр. Червен бряг, на 
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ с решение на УС на 
12.12.2022 г. свиква общо събрание на 6.02.2023 г. 
в 18 ч. в сградата на Спортна зала – Червен бряг, 
ул. Цар Асен № 28, при следния дневен ред: 1. 
избор на ръководни органи на клуба; 2. проме-
ни в устава; 3. други. При липса на кворум на 
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и 
при същия дневен ред.
8325
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