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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 472  
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на правосъдието 

за 2021 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
в размер 129 400 лв. по бюджета на Минис-
терството на правосъдието за 2021 г. за из-
плащане на обезщетения по чл. 60з от Закона 
за съдебната власт за периода от 1 октомври 
2021 г. до 6 декември 2021 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените разходи по централ-
ния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на правосъдието“, бюджетна програма „Прав-
на рамка за функционирането на съдебната 
система“, по бюджета на Министерството на 
правосъдието за 2021 г.

Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г.

Чл. 4. Министърът на правосъдието да 
извърши съответните промени по бюджета на 
Министерството на правосъдието за 2021 г. и 
да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по централния 
бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 60к от Закона за 
съдебната власт.

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

§ 3. Постановлението влиза в сила от датата 
на приемането му.

Министър-председател:  
Кирил Петков

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

8145

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 473  
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на външните 

работи за 2021 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на външни-
те работи за 2021 г. в размер 500 000 лв. за 
предприемане на действия от страна на Ре-
публика България във връзка с евакуацията 
и предоставянето на социална подкрепа на 
афганистански граждани.

(2) Разходите по чл. 1, ал. 1 да се осигурят 
за сметка на резерва за непредвидени и/или 
неотложни разходи за 2021 г. по централния 
бюджет в частта за допълващи и компенси-
ращи мерки във връзка с COVID-19 и други 
по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджета на Минис-
терство на външните работи по „Политика в 
областта на развитието на ефективна дипло-
матическа служба“, както следва:

1. по бюджетна програма „Администри-
ране и осигуряване на дипломатическата 
служба“ – с 483 852 лв.;

2. по бюджетна програма „Управление на 
задграничните представителства и подкре-
па на българските граждани в чужбина“ –  
с 16 148 лв.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 3. Министърът на външните работи да 
извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на външните работи за 
2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основа-
ние чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за 
публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, 
т. 16 и ал. 7 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2021 г.
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§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на външните работи.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
30 декември 2021 г. 

Министър-председател:  
Кирил Петков

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 474  
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по 
бюджета на държавното обществено осигу

ряване за 2021 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен транс-
фер в размер 100 000 000 лв. по бюджета на 
държавното обществено осигуряване за 2021 г. 
за еднократно изплащане на допълнителна 
сума към пенсията или сбора от пенсиите 
заедно с добавките и компенсациите към тях 
в размер 75 лв.

(2) Допълнителната сума по ал. 1 се изпла-
ща от Националния осигурителен институт, 
както следва:

1. на всеки пенсионер, който е със завър-
шен ваксинационен курс за COVID-19 до 
31 декември 2021 г. включително, съгласно 
Националния имунизационен регистър – към 
пенсията за февруари 2022 г.;

2. на всеки пенсионер, който завърши 
ваксинационен курс за COVID-19 или е с 
поставена допълваща (бустерна) доза ваксина 
за COVID-19 в периода от 1 януари до 30 юни 
2022 г. включително, съгласно Националния 
имунизационен регистър – към пенсията за 
месеца, следващ месеца на получаване на 
информацията за поставената ваксина за 
COVID-19 или допълващата (бустерна) доза 
ваксина за COVID-19;

3. на всеки пенсионер, който има поставена 
първа доза ваксина за COVID-19 в периода от 
1 юни до 30 юни 2022 г. включително, съгласно 
Националния имунизационен регистър – към 
пенсията за месеца, следващ месеца на по-
лучаване на информацията за поставената 
първа доза ваксина за COVID-19.

(3) Допълнителната сума по ал. 1 се из-
плаща само веднъж. 

Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се 
осигурят, както следва:

1. за сметка на икономии на трансферите 
по централния бюджет за 2021 г. в частта за 

бюджета на Националната здравноосигури-
телна каса за 2021 г. – 215 200 лв.;

2. за сметка на икономии на утвърдените 
разходи и/или трансфери по бюджетите на 
други първостепенни разпоредители с бюджет 
по държавния бюджет за 2021 г. – в размер 
99 784 800 лв.

Чл. 3. (1) Намалява утвърдените разходи по 
бюджета на Администрацията на президента 
за 2021 г. по функционална област „Осъщест-
вяване на конституционните правомощия на 
президента на Република България“, бюджет-
на програма „Подпомагане и осигуряване 
дейността на президента и вицепрезидента 
на Република България при изпълнение на 
конституционните и законовите им право-
мощия“ с 1 405 000 лв., в т.ч. по показател 
„Персонал“ със 190 000 лв.

(2) Променя бюджетното взаимоотноше-
ние на централния бюджет с бюджета на 
Администрацията на президента за 2021 г. с 
1 405 000 лв.

(3) Със сумата 1 215 000 лв. да се намалят 
показателите по чл. 5, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 4. (1) Намалява утвърдените разходи по 
бюджета на Министерството на вътрешните 
работи за 2021 г. по „Политика в областта 
на противодействието на престъпността и 
опазването на обществения ред“, бюджетна 
програма „Противодействие на престъпността, 
опазване на обществения ред и превенция“ с 
1 886 502 лв., в т.ч. по показател „Персонал“ 
с 1 588 214 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотно-
шение на централния бюджет с бюджета на 
Министерството на вътрешните работи за 
2021 г. с 1 886 502 лв.

(3) Със сумата 298 288 лв. да се намалят 
показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 5. (1) Намалява утвърдените разходи 
по бюджета на Министерството на енергети-
ката за 2021 г. по „Политика в областта на 
устойчивото и конкурентоспособно енергийно 
развитие“, бюджетна програма „Сигурност 
при енергоснабдяването и при управление на 
РАО и ИЕЯС“ с 10 200 000 лв.

(2) Намалява бюджетните взаимоотно-
шения на централния бюджет с бюджета на 
Министерството на енергетиката за 2021 г. с 
10 200 000 лв.

(3) Със сумата 10 200 000 лв. да се намалят 
показателите по чл. 20, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.
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Чл. 6. (1) Намалява утвърдените разходи по 
бюджета на Агенцията за ядрено регулиране 
за 2021 г. по функционална област „Регулация 
на ядрената безопасност и радиационната 
защита на Република България“, бюджетна 
програма „Регулиране и контрол на ядрена-
та безопасност и радиационната защита на 
Република България“ с 900 000 лв.

(2) Намалява бюджетните взаимоотно-
шения на централния бюджет с бюджета на 
Агенцията за ядрено регулиране за 2021 г. с 
900 000 лв.

(3) Да се намалят показателите по чл. 38, 
ал. 3 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2021 г., както следва:

1. максималният размер на ангажиментите 
за разходи, които могат да бъдат поети през 
2021 г., с 600 000 лв.;

2. максималният размер на новите за-
дължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2021 г., с 900 000 лв.

Чл. 7. (1) Намалява утвърдените разходи 
по бюджета на Комисията за регулиране на 
съобщенията за 2021 г. по функционална 
област „Електронни съобщения и пощенски 
услуги“, бюджетна програма „Регулиране на 
електронните съобщения и пощенските услу-
ги“ с 2 620 000 лв.

(2) Променя бюджетното взаимоотношение 
на централния бюджет с бюджета на Комиси-
ята за регулиране на съобщенията за 2021 г. 
с 2 620 000 лв.

(3) Със сумата по ал. 1 да се намалят 
показателите по чл. 35, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 8. (1) Променя бюджетните взаимоот-
ношения (трансфери) по бюджета на Държавна 
агенция „Електронно управление“ за 2021 г., 
трансфери между бюджети и сметки за сред-
ствата от Европейския съюз, предоставени 
трансфери с 599 700 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотно-
шение на централния бюджет с бюджета на 
Държавна агенция „Електронно управление“ 
за 2021 г. с 599 700 лв.

Чл. 9. (1) Намалява утвърдените разходи 
по бюджета на разделеното Министерство на 
икономиката за 2021 г. по „Политика в област-
та на устойчивото икономическо развитие и 
конкурентоспособност“, бюджетна програма 
„Насърчаване на инвестициите за повишаване 
конкурентоспособността на икономиката“ с 
2 000 000 лв.

(2) Променя бюджетните взаимоотноше-
ния (трансфери) по бюджета на разделеното 
Министерство на икономиката, бюджетни 
взаимоотношения с други бюджетни органи-
зации, предоставени трансфери за Държавно 
предприятие „Управление и стопанисване на 
язовири“ с 664 575 лв.

(3) Намалява бюджетното взаимоотно-
шение на централния бюджет с бюджета на 
разделеното Министерство на икономиката 
за 2021 г. с 2 664 575 лв.

(4) Със сумата 2 000 000 лв. да се намали 
показателят по чл. 19, ал. 3, т. 2 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г. 

Чл. 10. (1) Намалява утвърдените разхо-
ди по бюджета на Комисията за защита на 
конкуренцията за 2021 г. по функционална 
област „Защита на конкуренцията и контрол 
на законосъобразността при процедурите по 
възлагане на обществени поръчки и предос-
тавяне на концесии“, по бюджетна програма 
„Защита на конкуренцията и свободната 
стопанска инициатива, осъществяване на 
контрол за законосъобразност при процеду-
рите по възлагане на обществени поръчки и 
предоставяне на концесии“ с 201 400 лв.

(2) Променя бюджетното взаимоотношение 
на централния бюджет с бюджета на Коми-
сията за защита на конкуренцията за 2021 г. 
с 201 400 лв.

(3) Със сумата 201 400 лв. да се намали 
показателят по чл. 34, ал. 3, т. 2 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 11. (1) Намалява утвърдените разходи 
по бюджета на Националния статистически 
институт за 2021 г. по функционална област 
„Безпристрастна, обективна, навременна и 
точна информация за състоянието на Репуб-
лика България“, бюджетна програма „Наци-
онална статистическа програма“ с 210 000 лв.

(2) Променя бюджетните взаимоотноше-
ния (трансфери) по бюджета на Националния 
статистически институт за 2021 г., трансфери 
между бюджети и сметки за средствата от 
Европейския съюз, предоставени трансфери 
с 250 000 лв.

(3) Намалява бюджетното взаимоотно-
шение на централния бюджет с бюджета 
на Националния статистически институт за 
2021 г. с 460 000 лв.

(4) Със сумата 210 000 лв. да се намалят 
показателите по чл. 33, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г. 

Чл. 12. (1) Намалява утвърдените разходи 
по бюджета на Комисията за разкриване на 
документите и за обявяване на принадлеж-
ност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия за 2021 г. по 
функционална област „Архив на Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Бъл-
гарската народна армия“, бюджетна програма 
„Достъп до архивните документи и обявяване 
на принадлежност на български граждани 
към Държавна сигурност и разузнавателни-
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те служби на Българската народна армия“ с 
537 000 лв., в т. ч. по показател „Персонал“ 
с 320 000 лв.

(2) Променя бюджетното взаимоотноше-
ние на централния бюджет с бюджета на 
Комисията за разкриване на документите и 
за обявяване на принадлежност на български 
граждани към Държавна сигурност и разуз-
навателните служби на Българската народна 
армия за 2021 г. с 537 000 лв.

(3) Със сумата 217 000 лв. да се намалят 
показателите по чл. 27, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 13. (1) Намалява утвърдените разходи 
по бюджета на Националното бюро за контрол 
на специалните разузнавателни средства за 
2021 г. по функционална област „Наблюдение 
на процедурите по разрешаване, прилагане 
и използване на специални разузнавателни 
средства“, бюджетна програма „Контрол на 
специалните разузнавателни средства“ със 
198 000 лв., в т. ч. по показател „Персонал“ 
със 71 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотно-
шение на централния бюджет с бюджета на 
Националното бюро за контрол на специал-
ните разузнавателни средства за 2021 г. със 
198 000 лв.

(3) Със сумата 127 000 лв. да се намалят 
показателите по чл. 45, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 14. (1) Намалява утвърдените разхо-
ди по бюджета на Държавната комисия по 
сигурността на информацията за 2021 г. по 
функционална област „Защита на класифи-
цираната информация“, бюджетна програма 
„Организиране, осъществяване, координиране 
и контролиране на дейността по защитата на 
класифицираната информация и осигуряване 
на еднаквата є защита в национален и меж-
дународен план“ с 345 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотно-
шение на централния бюджет с бюджета на 
Държавната комисия по сигурността на ин-
формацията за 2021 г. с 345 000 лв.

(3) Със сумата 265 000 лв. да се намалят 
показателите по чл. 39, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 15. (1) Намалява утвърдените разходи 
по бюджета на Държавна агенция „Разузна-
ване“ за 2021 г. по „Политика в областта на 
информационно-аналитичното обезпечаване 
на държавното ръководство, подпомагащо 
процеса на вземане на решения с цел защита 
на националната сигурност и интересите на 
Република България“, бюджетна програма 
„Разузнаване“ с 1 136 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотно-
шение на централния бюджет с бюджета на 
Държавна агенция „Разузнаване“ за 2021 г. с 
1 136 000 лв.

(3) Със сумата 600 000 лв. да се намалят 
показателите по чл. 32, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г. 

Чл. 16. (1) Намалява утвърдените разходи 
по бюджета на Държавна агенция „Техни-
чески операции“ за 2021 г. по „Политика в 
областта на осигуряването и прилагането на 
специални разузнавателни средства с цел за-
щита на националната сигурност и опазване 
на обществения ред“, бюджетна програма 
„Технически операции“ със 100 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотно-
шение на централния бюджет с бюджета на 
Държавна агенция „Технически операции“ за 
2021 г. със 100 000 лв.

(3) Със сумата 100 000 лв. да се намалят 
показателите по чл. 46, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 17. (1) Намалява утвърдените разходи по 
бюджета на Държавна агенция „Национална 
сигурност“ за 2021 г. по „Политика в областта 
на защитата на националната сигурност “, 
бюджетна програма „Национална сигурност“ с 
3 550 000 лв., в т. ч. по показател „Персонал“ 
с 450 000 лв.

(2) Намалява утвърдените трансфери между 
бюджети и сметки за средствата от Европейския 
съюз по бюджета на Държавна агенция „На-
ционална сигурност“ за 2021 г. с 1 029 200 лв.

(3) Намалява бюджетното взаимоотно-
шение на централния бюджет с бюджета на 
Държавната агенция „Национална сигурност“ 
за 2021 г. с 4 579 200 лв.

(4) Със сумата 3 100 000 лв. да се намалят 
показателите по чл. 26, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 18. (1) Намалява утвърдените разхо-
ди по бюджета на Комисията за защита на 
личните данни за 2021 г. по функционална 
област „Защита на личните данни на физи-
ческите лица“, бюджетна програма „Защита 
на физическите лица при обработването на 
лични данни и свободно движение на такива 
данни“ с 45 000 лв., по показател „Персонал“.

(2) Намалява бюджетното взаимоотно-
шение на централния бюджет с бюджета на 
Комисията за защита на личните данни за 
2021 г. с 45 000 лв.

Чл. 19. (1) Намалява утвърдените разходи по 
бюджета на Централната избирателна комисия 
за 2021 г. по функционална област „Органи-
зиране и произвеждане на законосъобразни, 
честни и свободни избори и национални ре-
ферендуми“, бюджетна програма „Изграждане 
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на професионална администрация и ефективно 
управление“ със 100 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотно-
шение на централния бюджет с бюджета на 
Централната избирателна комисия за 2021 г. 
със 100 000 лв.

(3) Намалява показателите по чл. 43, ал. 3 
от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г. със 100 000 лв.

Чл. 20. (1) Намалява утвърдените разходи 
по бюджета на омбудсмана на Република 
България за 2021 г. по функционална област 
„Защита правата на гражданите“, бюджетна 
програма „Застъпничество и защита на правата 
и свободите на гражданите“ със 125 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотно-
шение на централния бюджет с бюджета на 
омбудсмана за 2021 г. със 125 000 лв.

(3) Намалява показателите по чл. 8, ал. 3 
от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г. със 125 000 лв.

Чл. 21. (1) Намалява утвърдените разходи 
по бюджета на Комисията за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество за 2021 г. по функци-
онална област „Осъществяване на превенция и 
противодействие на корупцията и публичност 
на имуществото на лицата, заемащи висши 
публични длъжности“, бюджетна програма 
„Превенция и противодействие на корупци-
ята, публичност на имуществото на лицата, 
заемащи висши публични длъжности, уста-
новяване конфликт на интереси и отнемане 
на незаконно придобитото имущество“ с 
600 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотно-
шение на централния бюджет с бюджета на 
Комисията за противодействие на корупция-
та и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество за 2021 г. с 600 000 лв.

(3) Със сумата 600 000 лв. да се намалят 
показателите по чл. 30, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г. 

Чл. 22. (1) Намалява утвърдените разходи 
по бюджета на Конституционния съд за 2021 г. 
по функционална област „Върховенство на 
Конституцията“, бюджетна програма „Тъл-
куване на Конституцията“ с 300 000 лв. по 
показател „Персонал“.

(2) Намалява бюджетното взаимоотно-
шение на централния бюджет с бюджета на 
Конституционния съд за 2021 г. с 300 000 лв.

Чл. 23. (1) Намалява утвърдените разходи 
по бюджета на Народното събрание за 2021 г., 
както следва:

1. намалява утвърдените разходи по функ-
ционална област „Представителен и ефективен 
парламент“ със 17 514 250 лв., като:

а) намалява утвърдените разходи по програ-
ма „Нормативно определени разходи съгласно 
Правилника за организацията и дейността 

на Народното събрание“ с 16 602 000 лв., в 
т.ч. по показател „Персонал“ с 11 147 000 лв.;

б) намалява утвърдените разходи по про-
грама „Законодателна дейност, парламентарен 
контрол, парламентарен надзор и конституи-
ране“ с 48 450 лв.;

в) намалява утвърдените разходи по про-
грама „Връзка с избирателите и народно 
представителство“ с 13 900 лв.;

г) намалява утвърдените разходи по програ-
ма „Парламентарна дипломация“ с 849 900 лв.;

2. намалява утвърдените разходи по функ-
ционална област „Осигуряващи дейности“ с 
5 847 050 лв., като:

а) намалява утвърдените разходи по про-
грама „Административно обслужване“ с  
5 065 490 лв.;

б) намалява утвърдените разходи по про-
грама „Материално-техническо обезпечаване и 
социално-битово обслужване“ със 781 560 лв.;

3. намалява утвърдените разходи по функ-
ционална област „Мониторинг на фискалната 
политика“, бюджетна програма „Фискален 
съвет“ с 38 700 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотно-
шение на централния бюджет с бюджета на 
Народното събрание за 2021 г. с 23 400 000 лв.

(3) Със сумата 11 853 000 лв. да се нама-
лят показателите по чл. 3, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г. 

Чл. 24. (1) Намалява утвърдените разходи 
на Държавен фонд „Земеделие“ по бюджетна 
програма „Администрация“ с 1 000 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотно-
шение на централния бюджет с бюджета 
на Държавен фонд „Земеделие“ за 2021 г. с  
1 000 000 лв.

(3) Със сумата 1 000 000 лв. да се намалят 
показателите по чл. 44, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г. 

Чл. 25. (1) Намалява утвърдените разходи 
по бюджета на Комисията за публичен над-
зор над регистрираните одитори за 2021 г. 
по функционална област „Осъществяване на 
публичен надзор над регистрираните одитори“, 
по бюджетна програма „Публичен надзор над 
регистрираните одитори“ с 25 000 лв.

(2) Променя бюджетното взаимоотношение 
на централния бюджет с бюджета на Комиси-
ята за публичен надзор над регистрираните 
одитори за 2021 г. с 25 000 лв.

(3) Със сумата по ал. 1 да се намалят 
показателите по чл. 42, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г. 

Чл. 26. (1) Намалява утвърдените разходи 
за персонал по бюджета на Националната 
служба за охрана за 2021 г. по функционална 
област „Осигуряване безопасността на охра-
няваните лица и обекти и предоставяне на 
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специализиран транспорт“, бюджетна програ-
ма „Държавна охрана“ с 40 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотно-
шение на централния бюджет с бюджета на 
Националната служба за охрана за 2021 г. с 
40 000 лв.

Чл. 27. (1) Намалява утвърдените разходи 
по бюджета на Комисията за финансов надзор 
за 2021 г. по функционална област „Регулация 
и надзор на небанковия финансов сектор“, 
бюджетна програма „Подобряване на регу-
лацията и надзора на небанковия финансов 
сектор“ със 100 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотно-
шение на централния бюджет с бюджета на 
Комисията за финансов надзор за 2021 г. със 
100 000 лв.

(3) Със сумата 100 000 лв. да се намалят 
показателите по чл. 41, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г. 

Чл. 28. (1) Намалява утвърдените разходи 
по бюджета на Сметната палата за 2021 г. 
по функционална област „Контрол по из-
пълнението на бюджета и управлението на 
публичните средства и дейности“, бюджетна 
програма „Независим, ефективен и ефикасен 
одит, подпомагащ доброто управление и от-
четността на публичните средства и дейности“ 
с 300 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотно-
шение на централния бюджет с бюджета на 
Сметната палата за 2021 г. с 300 000 лв.

(3) Със сумата 280 000 лв. да се намалят 
показателите по чл. 4, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 29. (1) Намалява утвърдените разходи 
по бюджета на Министерството на труда и 
социалната политика за 2021 г. по „Поли-
тика в областта на социалното включване“, 
бюджетна програма „Подкрепа за децата и 
семействата“ с 25 000 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотно-
шение на централния бюджет с бюджета на 
Министерството на труда и социалната по-
литика за 2021 г. с 25 000 000 лв.

(3) Със сумата 25 000 000 лв. да се намалят 
показателите по чл. 14, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 30. (1) Намалява утвърдените разходи 
по бюджета на Министерството на финансите 
за 2021 г., както следва:

1. намалява утвърдените разходи по „Поли-
тика в областта на устойчивите и прозрачни 
публични финанси“ с 5 600 000 лв., като:

а) намалява утвърдените разходи по бю-
джетна програма „Бюджет и финансово уп-
равление“ с 600 000 лв.;

б) намалява утвърдените разходи по бю-
джетна програма „Защита на публичните 
финансови интереси“ с 5 000 000 лв.;

2. намалява утвърдените разходи по „По-
литика в областта на ефективното събиране 
на всички държавни приходи“, бюджетна 
програма „Администриране на държавните 
приходи“ с 500 000 лв.;

3. намалява утвърдените разходи по „По-
литика в областта на управлението на дълга“, 
бюджетна програма „Управление на ликвид-
ността“ с 900 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотно-
шение на централния бюджет с бюджета на 
Министерството на финансите за 2021 г. със 
7 000 000 лв.

(3) Със сумата 7 000 000 лв. да се нама-
лят показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 31. (1) Намалява утвърдените разходи 
по бюджета на Министерството на отбраната 
за 2021 г. по „Политика в областта на отбра-
нителните способности“, бюджетна програма 
„Управление на инвестиционни проекти“ със 
7 000 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотно-
шение на централния бюджет с бюджета на 
Министерството на отбраната за 2021 г. със 
7 000 000 лв.

(3) Със сумата 7 000 000 лв. да се намалят 
показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 32. (1) Намалява утвърдените разходи 
по бюджета на Министерството на транспор-
та и съобщенията за 2021 г. по „Политика 
в областта на транспорта“ с 3 432 304 лв., 
както следва:

1. намалява утвърдените разходи по бю-
джетна програма „Организация, управление 
на транспорта, осигуряване на безопасност, 
сигурност и екологосъобразност“ с 1 718 210 лв., 
в т. ч. по показател „Персонал“ с 300 000 лв.;

2. намалява утвърдените разходи по бю-
джетна програма „Търсене и спасяване във 
водния и въздушния транспорт“ с 1 714 094 лв. 

(2) Намалява бюджетното взаимоотно-
шение на централния бюджет с бюджета на 
Министерството на транспорта и съобщенията 
за 2021 г. с 3 432 304 лв.

(3) Със сумата 3 132 304 лв. да се намалят 
показателите по чл. 24, ал. 3, т. 2 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 33. (1) Намалява утвърдените разходи 
по бюджета на Министерството на правосъ-
дието за 2021 г. по „Политика в областта на 
правосъдието“, бюджетна програма „Правна 
рамка за функционирането на съдебната сис-
тема“ с 3 485 119 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотно-
шение на централния бюджет с бюджета на 
Министерството на правосъдието за 2021 г. 
с 3 485 119 лв.
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(3) Със сумата 3 485 119 лв. да се намалят 
показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 34. (1) Министърът на здравеопазването 
и управителят на Националния осигурителен 
институт обменят ежемесечно необходимата 
информация за изплащане на допълнителната 
сума по чл. 1. 

(2) Националният осигурителен институт 
предоставя по електронен път на Министер-
ството на здравеопазването информация за 
пенсионерите към 31 декември 2021 г. вклю-
чително, както и към края на всеки кален-
дарен месец до 30 юни 2022 г. включително. 
Въз основа на предоставената информация 
Министерството на здравеопазването изпраща 
на НОИ списък на лицата, които отговарят на 
условията за изплащане на сумата по чл. 1. 

(3) Информацията по ал. 2 се обменя в срок 
до 5 работни дни след изтичане на месеца, за 
който е предоставена.

Чл. 35. (1) Първостепенните разпоредители 
с бюджет по държавния бюджет да извършат 
произтичащите промени по бюджетите си за 
2021 г. и да уведомят министъра на финансите.

(2) Министърът на финансите да извърши 
съответните промени по централния бюджет 
за 2021 г.

Чл. 36. (1) Средствата по бюджета на дър-
жавното обществено осигуряване от допълни-
телния трансфер по чл. 1, ал. 1 се прехвърлят 
до 31 декември 2021 г. по сметка за чужди 
средства на Националния осигурителен ин-
ститут и се съхраняват по тази сметка до 
изплащането на еднократните допълнителни 
суми съгласно чл. 1, ал. 1.

(2) Прехвърлените до 31 декември 2021 г. 
по сметката по ал. 1 средства от допълнител-
ния трансфер се отразяват в изпълнението 
на съответните показатели по разходите в 
бюджета на държавното обществено осигу-
ряване за 2021 г.

(3) Изплащането на еднократните допъл-
нителни суми по реда на чл. 1, ал. 2 се из-
вършва чрез съответните сметки и кодове на 
Националния осигурителен институт в Систе-
мата за електронни бюджетни разплащания, 
прилагани при изплащането на пенсиите, за 
сметка на допълнително определен по бюдже-
та на държавното обществено осигуряване за 
2022 г. лимит за плащания съгласно чл. 154, 
ал. 13 от Закона за публичните финанси и на 
прехвърлени по банковата бюджетна смет-
ка на Националния осигурителен институт 
в Българската народна банка средства от 
сметката по ал. 1.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 106, ал. 6 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2021 г., 

чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните фи-
нанси и чл. 5, ал. 7 от Закона за бюджета 
на Националната здравноосигурителна каса 
за 2021 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на съответните разпоредители с 
бюджет по чл. 3 – чл. 34 и на управителите 
на Националния осигурителен институт и 
на Националната здравноосигурителна каса. 

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
30 декември 2021 г. 

Министър-председател:  
Кирил Петков 

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

8147

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 475  
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на енергетиката 

за 2021 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
в размер до 450 000 000 лв. по бюджета на 
Министерството на енергетиката за 2021 г. за 
компенсация за високите цени на електричес-
ката енергия и природния газ за крайните 
небитови потребители за първото тримесечие 
на 2022 г. 

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преизпълнение на данъчните при-
ходи по държавния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджета на Министер-
ството на енергетиката за 2021 г. по „Политика 
в областта на устойчивото и конкурентоспособ-
но енергийно развитие“, бюджетна програма 
„Ефективно функциониране на енергийните 
предприятия, инфраструктура и пазари“.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат показателите по чл. 20, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 3. (1) За извършване на плащанията 
по чл. 1, ал. 1 се използва сметка за чужди 
средства на Министерството на енергетиката.

(2) Преведените до 31 декември 2021 г. по 
сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпъл-
нението на съответните разходни показатели 
по бюджета на Министерството на енергети-
ката за 2021 г.

(3) Изплащането на средствата по чл. 1 се 
извършва чрез приложимите за бюджетните 
плащания на Министерството на енергетика-
та сметка и код в Системата за електронни 
бюджетни разплащания, за сметка на допъл-
нително определен по бюджета на Министер-
ството на енергетиката за 2022 г. лимит за 
плащания, съгласно чл. 154, ал. 13 от Закона 
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за публичните финанси и на прехвърлени по 
банковата бюджетна сметка на Министер-
ството на енергетиката в Българската народна 
банка средства от сметката по ал. 1.

Чл. 4. Министърът на енергетиката да из-
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на енергетиката за 2021 г. и 
да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по централния 
бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 7, ал. 1 от Закона за публичните 
финанси и т. 2 от Решение на Народното 
събрание за одобряване на допълнителни 
разходи и трансфери по държавния бюджет 
за 2021 г. за сметка на преизпълнението на 
данъчните приходи за 2021 г.

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

§ 3. Постановлението влиза в сила на 
30 декември 2021 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков 

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

8148

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 476  
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на енергетиката 

за 2021 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
в размер на 410 000 000 лв. по бюджета на 
Министерството на енергетиката за 2021 г. за 
изпълнение на Програмата за компенсиране 
на разходите на операторите на електро-
преносната и на електроразпределителните 
мрежи за закупуване на количествата елек-
трическа енергия, потребена за технологични 
разходи и за изпълнение на Програмата за 
компенсиране на небитови крайни клиенти 
на електрическа енергия, одобрена с Решение 
№ 739 на Министерския съвет от 2021 г. и 
изменена с решения № 771 и № 885 на Ми-
нистерския съвет от 2021 г. 

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят 
чрез преструктуриране на разходите и/или 
трансферите по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да 
се увеличат разходите по бюджета на Ми-
нистерството на енергетиката за 2021 г. по 
„Политика в областта на устойчивото и 
конкурентоспособно енергийно развитие“, 
бюджетна програма „Ефективно функцио-
ниране на енергийните предприятия, инфра-
структура и пазари“.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат показателите по чл. 20, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 3. (1) За извършване на плащанията 
по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметка 
за чужди средства на Министерството на 
енергетиката.

(2) Преведените до 31 декември 2021 г. по 
сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпъл-
нението на съответните разходни показатели 
по бюджета на Министерството на енергети-
ката за 2021 г.

Чл. 4. Министърът на енергетиката да из-
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на енергетиката за 2021 г. и 
да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извър-
ши произтичащите от чл. 1, ал. 1 промени по 
централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси.

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

§ 3. Постановлението влиза в сила на 30 
декември 2021 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

8149

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 477  
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на финансите 

за 2021 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
в размер 13 000 000 лв. по бюджета на Минис-
терството на финансите за 2021 г. за ремонт 
и реконструкция на гранични контролно-
пропускателни пунктове.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят 
чрез преструктуриране на разходите и/или 
трансферите по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджета на Министер-
ството на финансите за 2021 г. по „Политика 
в областта на ефективното събиране на всич-
ки държавни приходи“, бюджетна програма 
„Администриране на държавните приходи“.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 3. (1) За извършване на плащанията 
по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметка 
за чужди средства на Министерството на 
финансите.
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(2) Преведените до 31 декември 2021 г. по 
сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпъл-
нението на съответните разходни показатели 
по бюджета на Министерството на финансите 
за 2021 г.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на финансите за 2021 г. и по 
централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси.

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

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
30 декември 2021 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

8150

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 478 
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за извършване на промяна на утвърдения със 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г. максимален размер на 
ангажиментите за разходи, които могат да 
бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Ко

мисията за финансов надзор

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

Чл. 1. Увеличава утвърдения с чл. 41, 
ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2021 г. показател по 
бюджета на Комисията за финансов надзор 
за максимален размер на ангажиментите за 
разходи, които могат да бъдат поети през 
2021 г., със сума в размер 800 000 лв.

Чл. 2. Председателят на Комисията за 
финансов надзор да извърши съответните про-
мени по бюджета на Комисията за финансов 
надзор за 2021 г. и да уведоми министъра на 
финансите.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 77 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2021 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на председателя на Комисията за 
финансов надзор.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
30 декември 2021 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков 

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

8151

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 479 
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по 
бюджета на държавното обществено осигу

ряване за 2021 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер 
в размер до 750 000 000 лв. по бюджета на 
държавното обществено осигуряване за 2021 г. 
за изплащане на допълнителна сума към 
пенсиите за януари, февруари, март, април, 
май и юни 2022 г.

(2) Допълнителната сума по ал. 1 е в размер 
60 лв. месечно и се изплаща към пенсията 
или сбора от пенсиите заедно с добавките и 
компенсациите към тях на всеки пенсионер не-
зависимо от размера на получаваната пенсия. 

Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят 
за сметка на преизпълнение на данъчните 
приходи по държавния бюджет за 2021 г. 

Чл. 3. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по централния 
бюджет за 2021 г.

Чл. 4. (1) Средствата по бюджета на държав-
ното обществено осигуряване от допълнител-
ния трансфер по чл. 1, ал. 1 се прехвърлят до  
31 декември 2021 г. по сметка за чужди средства 
на Националния осигурителен институт и се 
съхраняват по тази сметка до изплащането на 
допълнителните суми за съответните месеци 
на 2022 г. съгласно чл. 1, ал. 1.

(2) Прехвърлените до 31 декември 2021 г. 
по сметката по ал. 1 средства от допълнител-
ния трансфер се отразяват в изпълнението 
на съответните показатели по разходите в 
бюджета на държавното обществено осигу-
ряване за 2021 г.

(3) Изплащането на допълнителните суми 
по реда на чл. 1, ал. 2 се извършва чрез съ-
ответните сметки и кодове на Националния 
осигурителен институт в Системата за елек-
тронни бюджетни разплащания, прилагани 
при изплащането на пенсиите, за сметка 
на допълнително определен по бюджета 
на държавното обществено осигуряване за 
2022 г. лимит за плащания съгласно чл. 154, 
ал. 13 от Закона за публичните финанси и 
прехвърлени по банковата бюджетна смет-
ка на Националния осигурителен институт 
в Българската народна банка средства от 
сметката по ал. 1.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 7, ал. 1 от Закона за публичните 
финанси и т. 1 от Решение на Народното 
събрание за одобряване на допълнителни 
разходи и трансфери по държавния бюджет 
за 2021 г. за сметка на преизпълнението на 
данъчните приходи за 2021 г.
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§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на управителя на Националния 
осигурителен институт.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
30 декември 2021 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков 

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

8152

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 480 
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за изменение на Устройствения правилник 
на областните администрации, приет с Пос
тановление № 121 на Министерския съвет 
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм. и 
доп., бр. 88 от 2001 г., бр. 72 от 2004 г., бр. 22, 
78, 83, 94 и 96 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г., 
бр. 40, 48, 69 и 80 от 2008 г., бр. 36 от 2009 г., 
бр. 5, 85 и 99 от 2010 г., бр. 35 и 54 от 2011 г., 
бр. 21, 34, 60, 62 и 67 от 2012 г., бр. 27, 62, 74 
и 88 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 36 и 52 от 
2015 г.; попр., бр. 53 от 2015 г.; изм., бр. 66 от 
2015 г., бр. 26, 34, 44 и 55 от 2016 г., бр. 41 от 
2018 г., бр. 57 от 2019 г., бр. 42 и 70 от 2020 г. 

и бр. 87 от 2021 г.)

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

Параграф единствен. В Устройствения 
правилник на областните администрации, 
приет с Постановление № 121 на Минис-
терския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 
2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2001 г., бр. 72 от 
2004 г., бр. 22, 78, 83, 94 и 96 от 2005 г., бр. 52 
от 2007 г., бр. 40, 48, 69 и 80 от 2008 г., бр. 36 
от 2009 г., бр. 5, 85 и 99 от 2010 г., бр. 35 и 
54 от 2011 г., бр. 21, 34, 60, 62 и 67 от 2012 г., 
бр. 27, 62, 74 и 88 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г., 
бр. 36 и 52 от 2015 г.; попр., бр. 53 от 2015 г.; 
изм., бр. 66 от 2015 г., бр. 26, 34, 44 и 55 от 
2016 г., бр. 41 от 2018 г., бр. 57 от 2019 г., бр. 42 
и 70 от 2020 г. и бр. 87 от 2021 г.), се правят 
следните изменения:

1. В приложение № 2 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.:“ 

цифрата „2“ се заменя с „3“;
б) на ред „Заместник областни управители“ 

цифрата „1“ се заменя с „2“;
в) на ред „Обща численост на персонала 

в областната администрация“ числото „44“ 
се заменя с „45“.

2. В приложение № 3 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.:“ 

цифрата „1“ се заменя с „2“;
б) на ред „Заместник областни управители“ 

цифрата „1“ се заменя с „2“;
в) на ред „Обща численост на персонала 

в областната администрация“ числото „42“ 
се заменя с „43“.

3. В приложение № 4 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.:“ 

цифрата „2“ се заменя с „3“;
б) на ред „Заместник областни управители“ 

цифрата „1“ се заменя с „2“;
в) на ред „Обща численост на персонала 

в областната администрация“ числото „31“ 
се заменя с „32“.

4. В приложение № 16 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.:“ 

цифрата „1“ се заменя с „2“;
б) на ред „Заместник областни управители“ 

цифрата „1“ се заменя с „2“;
в) на ред „Обща численост на персонала 

в областната администрация“ числото „45“ 
се заменя с „46“.

5. В приложение № 24 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.:“ 

цифрата „2“ се заменя с „3“;
б) на ред „Заместник областни управители“ 

цифрата „1“ се заменя с „2“;
в) на ред „Обща численост на персонала 

в областната администрация“ числото „32“ 
се заменя с „33“.

Министър-председател:  
Кирил Петков 

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

8153

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 481 
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за уреждане на бюджетни отношения през 
2022 година

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

Чл. 1. До 31 март 2022 г. неусвоените към 
31 декември 2021 г. средства по бюджетите на 
общините от трансфери за други целеви раз-
ходи, постъпили през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. 
на основание актове на Министерския съвет, 
за обекти, за които към 1 януари 2022 г. има 
обявена процедура по чл. 18, ал. 1 от Закона 
за обществените поръчки и тя не е прекра-
тена, и/или изпълнението на дейностите и 
разплащанията за обектите не са приключили, 
се разходват за същата цел през 2022 г., като 
при остатък той се възстановява в държавния 
бюджет в срок до един месец от приключва-
нето на разплащанията.

Чл. 2. До 31 март 2022 г. неусвоените към 
31 декември 2021 г. средства по бюджетите на 
общините, отпуснати им през 2018 г., 2019 г. 
и 2020 г. от резерва за предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на последиците 
от бедствия, за обекти, за които към 1 януа-
ри 2022 г. има обявена процедура по чл. 18, 
ал. 1 от Закона за обществените поръчки и 
тя не е прекратена, и/или изпълнението на 
дейностите и разплащанията за обектите не 
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са приключили, се разходват за същата цел 
през 2022 г., като при остатък той се възста-
новява по отделно открита банкова сметка 
на централния бюджет на името на Главна 
дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ на Министерството на вътреш-
ните работи в Българската народна банка 
до 15-о число на месеца, следващ месеца 
на завършване и разплащане на обектите, 
за които са предназначени. Операциите и 
наличностите по тази сметка се отразяват в 
отчетността на централния бюджет и не се 
включват в бюджета на Министерството на 
вътрешните работи. Възстановените суми се 
отчитат по централния бюджет и по бюджетите 
на общините като възстановени трансфери.

Чл. 3. До 31 март 2022 г. неусвоените към 
31 декември 2021 г. средства по бюджетите на 
общините от трансфера за зимно поддържане 
и снегопочистване на общинските пътища, 
постъпили през 2018 г., 2019 г. и 2020 г., могат 
да се разходват през 2022 г. за дейностите 
по зимно поддържане и снегопочистване 
на общинските пътища, регламентирани с 
Наредба № РД-02-20-19 от 2012 г. за поддър-
жане и текущ ремонт на пътищата, издадена 
от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; 
попр., бр. 95 от 2012 г.), както и за придоби-
ване на дълготрайни материални активи за 
снегопочистване на територията на община-
та по решения на общинските съвети и за 
материали за обезопасяване срещу хлъзгане.

Чл. 4. До 31 март 2022 г. делегираните от 
държавата дейности се финансират съгласно 
показателите, приети с Решение № 790 на 
Министерския съвет от 2020 г. за приемане 
на стандарти за делегираните от държавата 
дейности с натурални и стойностни показа-
тели през 2021 г., изменено и допълнено с 
Решение № 972 на Министерския съвет от 
2020 г. и Решение № 220 на Министерския 
съвет от 2021 г.

Чл. 5. До 31 март 2022 г. неусвоените към 
31 декември 2021 г. средства по бюджетите 
на общините от трансфери по чл. 52, ал. 1, 
т. 1, буква „а“ от Закона за публичните фи-
нанси могат да се разходват за финансиране 
на делегираните от държавата дейности във 
всички функции, ако това не противоречи на 
условията, определени в нормативния акт, с 
който са одобрени.

Чл. 6. До 31 март 2022 г. продължават да 
се прилагат размерите, условията и редът, 
определени по чл. 7, 8, 9 – 11, 13 – 14, 36 – 38, 
41 – 43, 49 – 52 и 57 от Постановление № 408 
на Министерския съвет от 2020 г. за изпъл-
нението на държавния бюджет на Република 
България за 2021 г.

Чл. 7. До 31 март 2022 г. разходите и опера-
циите в частта на финансирането, свързани с 
държавните инвестиционни заеми и държавни-

те инвестиционни заеми с краен бенефициент 
търговско дружество, се извършват съгласно 
клаузите на сключените заемни споразумения. 

Чл. 8. До 31 март 2022 г. нормативите 
за час програма за подготовка, създаване 
и разпространение на национални и регио-
нални програми на Българската национална 
телевизия и Българското национално радио 
остават в размерите, утвърдени с Решение 
№ 783 на Министерския съвет от 2020 г. за 
утвърждаване на нормативи за час програма 
на Българската национална телевизия и Бъл-
гарското национално радио за 2021 г. 

Чл. 9. (1) До извършването на структурните 
промени, произтичащи от приетата струк-
тура на Министерския съвет на Република 
България и Споразумението за съвместно 
управление на Република България за периода 
2021 г. – 2025 г., но не по-късно от 31 март 
2022 г., структурите, които преминават към 
други разпоредители с бюджет, продължават 
да се финансират по досегашния ред чрез 
бюджетите на първостепенните разпореди-
тели с бюджет, в чиято структура са към  
31 декември 2021 г. 

(2) Първостепенните разпоредители с бю-
джет по ал. 1 следва да осигурят обособено 
отчитане на приходите, разходите и останалите 
операции за структурните звена по ал. 1.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 87, 98 и 129 
от Закона за публичните финанси.

§ 2. Постановлението влиза в сила от 
1 януари 2022 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков 

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

8154

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 482 
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за изменение на Постановление № 151 на 
Министерския съвет от 2020 г. за определяне 
на условията и реда за изплащане на сред
ства за запазване на заетостта на работници 
и служители след периода на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното 
събрание от 13 март 2020 г., и извънредната 
епидемична обстановка, обявена с Решение 
№ 325 и удължена с Решение № 378 на Ми
нистерския съвет от 2020 г. (обн., ДВ, бр. 60 
от 2020 г.; изм. и доп., бр. 89 и 110 от 2020 г., 

бр. 2, 24, 56, 85 и 97 от 2021 г.)

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

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „31 октомври 2020 г.“ 

се заменят с „31 декември 2020 г.“.
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2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „юли 2021 г.“ се заменят 

с „октомври 2021 г.“;
б) в т. 2 думите „юли 2021 г.“ се заменят 

с „октомври 2021 г.“.
3. В ал. 3 думите „за юли 2021 г.“ се заме-

нят със „за октомври 2021 г.“.
4. В ал. 4:
а) в основния текст думите „юли 2021 г.“ 

се заменят с „октомври 2021 г.“;
б) в т. 1 думите „за юли“ се заменят със 

„за октомври“;
в) в т. 2 думите „за юли“ се заменят със 

„за октомври“.
5. В ал. 7 думите „от 1 август до 31 де-

кември 2021 г.“ се заменят с „от 1 януари до  
28 февруари 2022 г.“.

§ 2. В чл. 2, ал. 1 думите „за юли 2021 г.“ 
се заменят със „за октомври 2021 г.“.

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. за лицата, учредени преди 1 януари 

2020 г. – с не по-малко от 30 на сто през ме-
сеца, за който кандидатстват за изплащане 
на средства, спрямо средномесечните приходи 
за 2019 г.;“

б) в т. 2 думите „1 август 2019 г.“ се заменят 
с „1 януари 2020 г.“. 

2. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. за лицата, учредени преди 1 януари 

2020 г. – с не по-малко от 40 на сто през ме-
сеца, за който кандидатстват за изплащане 
на средства, спрямо средномесечните приходи 
за 2019 г.;“

б) в т. 2 думите „1 август 2019 г.“ се заменят 
с „1 януари 2020 г.“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 4. Средства по чл. 1 се изплащат след 
получаването на положително решение от 
Европейската комисия за съвместимостта на 
помощта с вътрешния пазар въз основа на 
чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

§ 5. Постановлението влиза в сила от 
1 януари 2022 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков 

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

8155

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 483 
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за изменение на Устройствения правилник на 
Министерството на транспорта, информаци
онните технологии и съобщенията, приет с 
Постановление № 232 на Министерския съвет 
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. 
и доп., бр. 15 и 74 от 2010 г., бр. 54 и 64 от 
2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 6, 64 и 77 от 2013 г., 
бр. 33 и 92 от 2015 г., бр. 86 от 2016 г., бр. 70 
от 2018 г., бр. 12 от 2019 г. и бр. 7 от 2020 г.)

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

§ 1. В чл. 4, ал. 1 думата „трима“ се заменя 
с „четирима“.

Заключителна разпоредба

§ 2. Постановлението влиза в сила на 
30 декември 2021 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков 

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

8156

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 484 
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за изменение на Наредбата за командировъч
ните средства при задграничен мандат, приета 
с Постановление № 188 на Министерския 
съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г.; 
изм. и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 57 и 98 от 
2009 г., бр. 40 от 2010 г., бр. 2 и 104 от 2011 г., 
бр. 103 от 2012 г., бр. 2 и 108 от 2014 г., бр. 1 
и 104 от 2016 г., бр. 24 и 102 от 2017 г., бр. 75 
и 107 от 2018 г., бр. 49 и 101 от 2019 г. и бр. 2 

от 2021 г.)

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

§ 1. В § 8а от преходните и заключител-
ните разпоредби думите „2021 г.“ се заменят 
с „2022 г.“.

Заключителна разпоредба

§ 2. Постановлението влиза в сила от 
1 януари 2022 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков 

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

8157
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 485 
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за изменение на Тарифата за държавните так
си, събирани от Агенцията по вписванията, 
приета с Постановление № 243 на Минис
терския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 
2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 65 
от 2008 г., бр. 39 и 77 от 2009 г., бр. 104 от 
2011 г., бр. 27 от 2013 г., бр. 13 и 106 от 2014 г., 

бр. 99 от 2017 г. и бр. 110 от 2020 г.)

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

§ 1. В чл. 8, ал. 2 думите „и на карта за 
идентификация“ се заменят със „за субектите 
по чл. 2, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ“.

§ 2. Член 9 се отменя.
§ 3. В чл. 10 думите „които не налагат 

издаването на нова карта за идентификация“ 
и запетаите пред и след тях се заличават.

§ 4. Член 11 се отменя.
§ 5. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. За издаване на удостоверение за 

вписани обстоятелства (характеристики) за 
субекти по чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за регис-
тър БУЛСТАТ се събират такси, както следва:

1. за удостоверение за вписани обстоя-
телства:

а) за първа страница – 5 лв.;
б) за всяка следваща страница – 2 лв.;
2. за удостоверение за липса на вписано 

обстоятелство – 2 лв.“
§ 6. В чл. 16 ал. 2 се отменя.
§ 7. В параграф единствен от заключител-

ната разпоредба думите „чл. 10, ал. 1, т. 4“ се 
заменят с „чл. 9, ал. 8“ и думите „Закона за 
търговския регистър“ се заменят със „Закона 
за търговския регистър и регистъра на юри-
дическите лица с нестопанска цел“.

§ 8. Приложение № 1 към чл. 13, т. 1 се 
отменя.

§ 9. Приложение № 2 към чл. 13, т. 2 се 
отменя.

§ 10. Приложение № 3 към чл. 13, т. 3 се 
отменя.

Заключителна разпоредба

§ 11. Постановлението влиза в сила от 
4 януари 2022 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков 

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

8158

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 486  
ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за извършване на промени на утвърдените с 
чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2021 г. показатели 
по бюджета на Министерството на регионал

ното развитие и благоустройството

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

Чл. 1. Увеличава утвърдения с чл. 22, 
ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2021 г. показател по 
бюджета на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството за максимален 
размер на новите задължения за разходи, 
които могат да бъдат натрупани през 2021 г., 
със сумата 12 354 460 лв.

Чл. 2. Министърът на регионалното разви-
тие и благоустройството да извърши съответ-
ните промени по бюджета на Министерството 
на регионалното развитие и благоустрой-
ството за 2021 г. и да уведоми министъра на 
финансите.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 77 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2021 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството. 

§ 3. Постановлението влиза в сила от
31 декември 2021 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков 

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

7

РЕШЕНИЕ № 894 
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за приемане на План за управление на  
Природен парк „Българка“ 

На основание чл. 60, ал. 1 от Закона за 
защитените територии

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема План за управление на Природен 
парк „Българка“.

Министър-председател:  
Кирил Петков 

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

1
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,  
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ  

И СЪДИЛИЩА

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ОБЩИНА ДИМОВО

РЕШЕНИЕ № 196 
от 30 ноември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 
във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският 
съвет – Димово,  одобрява  изменение  на  общ 
устройствен план (ИОУП) в обхват имоти ПИ 
14489.94.38, ПИ 14489.94.39, ПИ 14489.94.340 и ПИ 
14489.94.41 по КККР на с. Орешец, община Димо-
во, област Видин, за промяна предназначението 
от територия „Земеделска зона със специфичен 
режим (Ссп)“ в устройствена зона „За предимно 
производствени дейности (Пп)“.

На основание чл. 45, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 84, 
ал. 1 от АПК решението може да бъде обжал-
вано в 14-дневен срок пред Административния 
съд – Видин.

Председател:  
О. Миков

8108

ОБЩИНА ИСКЪР

РЕШЕНИЕ № 324 
от 30 ноември 2021 г. 

На основание чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 136, 
ал. 1  от  ЗУТ  Общинският  съвет – гр. Искър, 
одобрява изменение на ОУП на община Искър. 
Изменението е на основание чл. 134, ал. 1, т. 2 и 
5 от ЗУТ в обхвата на концесионната територия 
на  находища  за  подземни  богатства  „Пладни-
щето“ и „Феникс“, разположени в землището на 
гр. Искър. С изменението на ОУП концесионната 
територия на  находища  за  подземни  богатства 
„Пладнището“ и „Феникс“ се определя като „ка-
риера“ с право на промяна на предназначението 
на имотите в обхвата є.

Настоящият акт може да се обжалва по реда 
на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от об-
народването в „Държавен вестник“.

Председател:  
Л. Йолов

8120

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

РЕШЕНИЕ № 223 
от 26 ноември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за 
местното самоуправление и местната админис-
трация и чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на 
територията Общинският съвет – гр. Кърджали, 
одобрява изменението на общ устройствен план на 
гр. Кърджали в частта за УПИ І в кв. 53 с иденти-
фикатори 40909.108.234 и 40909.108.61 по плана на 

„ЦГЧ“, гр. Кърджали, с което се променя зоната 
на застрояване от смесена многофункционална 
зона (Смф) в централна зона (Ц).

Председател:  
Ю. Ахмед

8020

РЕШЕНИЕ № 224 
от 26 ноември 2021 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за 
местното самоуправление и местната админис-
трация и чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на 
територията Общинският съвет – гр. Кърджали, 
одобрява изменението на общ устройствен план 
на гр. Кърджали в частта за УПИ Х в кв. 107 с 
идентификатор 40909.119.267 по плана на кв. Сту-
ден кладенец, гр. Кърджали, с което се променя 
зоната на застрояване от общественообслужваща 
зона (Оо) в централна зона (Ц).

Председател:  
Ю. Ахмед

8021

ОБЩИНА РУДОЗЕМ

РЕШЕНИЕ № 281 
от 4 ноември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският 
съвет – гр. Рудозем, реши:

1.  Одобрява  окончателния  проект  на  общ 
устройствен план на община Рудозем заедно с 
правилата и нормативите за неговото прилагане.

2. Възлага на кмета на община Рудозем да 
представя ежегодно за приемане от Общинския 
съвет – Рудозем, доклад за изпълнението на общия 
устройствен план на община Рудозем в неговия 
обхват  и  предложение  за  изменението  му,  ако 
такива се налагат, съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.

Настоящото  решение  да  бъде  изпратено  на 
кмета на община Рудозем и областен управител на 
област Смолян в 7-дневен срок от приемането му.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
пред Административния съд – Смолян, по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс.

За председател:  
Д. Малеков

8022

60. – Министърът на енергетиката на основа-
ние постъпило заявление за търсене и проучване 
на  подземни  богатства  и  във  връзка  с  чл. 39, 
ал. 1,  т. 3  от  Закона  за  подземните  богатства 
(ЗПБ) открива производство по предоставяне на 
разрешение за търсене и проучване на подземни 
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ – метални 
полезни изкопаеми, в площ „Ботурче“, разполо-
жена  на  територията  на  община Ивайловград, 
област Хасково, и община Крумовград,  област 
Кърджали, описана със следните координати в 
координатна система БГС 2005, зона 35:
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№  Х (m) Y (m)

1. 4586644.38 401837.70

2. 4585509.67 407307.01

3. 4584227.73 405981.57

4. 4583783.53 406536.83

5. 4585281.14 408407.95

6. 4584457.99 412370.88

7. 4582453.46 412212.38

8. 4582106.87 414838.44

9. 4580622.32 415198.33

10. 4580739.33 416400.84

11. 4581301.66 417292.54

12. 4581301.65 418706.38

13. 4581534.96 419040.08

14. 4581517.61 420668.19

15. 4581648.38 420701.07

16. 4581655.84 420913.05

17. 4581514.87 420920.03

18. 4581435.77 428254.01

19. 4580768.61 427619.20

20. 4578889.34 427304.03

21. 4578952.49 424525.18

22. 4577785.14 423676.02

23. 4578230.56 422270.24

24. 4578301.83 419276.98

25. 4577565.39 416972.63

26. 4576916.05 416473.75

27. 4576132.10 416315.38

28. 4575636.72 415297.63

29. 4575109.45 413715.80

30. 4575092.65 410986.28

31. 4573798.14 408618.50

32. 4573535.41 406814.77

33. 4574305.04 405748.78

34. 4575995.96 406077.11

35. 4576294.06 404334.01

36. 4576733.91 403934.94

37. 4577600.13 402643.21

38. 4578194.01 401534.91

39. 4578156.36 401343.09

40. 4578043.78 401254.41

41. 4577185.18 401009.57

42. 4576969.37 400695.65

43. 4576939.95 400151.21

№  Х (m) Y (m)

44. 4576742.18 398997.73

45. 4578133.83 401212.72

46. 4579544.05 399713.40

47. 4581323.31 399726.14

48. 4583057.15 400498.25

49. 4580264.56 405196.41

50. 4582183.76 405210.14

51. 4583697.87 401180.10
8111

11. – 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 – пред-
седател  на  Районния  съд – Ардино – свободна 
длъжност.

1.2. Административен ръководител – предсе-
дател на Районния съд – Благоевград – свободна 
длъжност.

1.3.  Административен  ръководител – пред-
седател  на  Районния  съд – Габрово – свободна 
длъжност.

1.4. Административен ръководител – предсе-
дател  на  Районния  съд – Гълъбово – свободна 
длъжност.

1.5.  Административен  ръководител – пред-
седател на Районния съд – Ихтиман – свободна 
длъжност.

1.6. Административен ръководител – предсе-
дател на Районния съд – гр. Левски – свободна 
длъжност.

1.7.  Административен  ръководител – пред-
седател  на  Районния  съд – Мадан – свободна 
длъжност.

1.8.  Административен  ръководител – пред-
седател  на  Районния  съд – Мездра – свободна 
длъжност.

1.9. Административен ръководител – председа-
тел на Районния съд – гр. Нови пазар – свободна 
длъжност.

1.10.  Административен  ръководител – пред-
седател на Районния  съд – Оряхово – свободна 
длъжност.

1.11. Административен ръководител – предсе-
дател  на  Районния  съд – Първомай – свободна 
длъжност.

1.12.  Административен  ръководител – пред-
седател на Районния съд – Поморие – свободна 
длъжност.

1.13. Административен ръководител – предсе-
дател на Районния съд – гр. Средец – свободна 
длъжност.

1.14. Административен ръководител – предсе-
дател  на  Районния  съд – гр. Тервел – свободна 
длъжност.
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22. – Община Генерал Тошево на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 10-10  
от  заседание  на  Общинския  съвет – Генерал 
Тошево,  взето  на  заседанието  му,  проведено 
на 29.11.2021 г., одобрява ПУП – ПП (подробен 
устройствен  план – парцеларен  план)  за  „Из-
граждане на кабелна линия НН l kV за нуждите 
на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ 
№ 1051 на Път ІІ-29 „Кардам – Генерал Тошево“ 
км 77+740, част от електронна система за съби-
ране на таксите за ползване на републиканската 
пътна  мрежа  на  база  изминато  разстояние  за 
превозни средства с обща технически допустима 
максимална маса до 3,5 т (Тол) и на база време 
за леки автомобили с обща технически допустима 
максимална маса до 3,5 т (електронна винетка)“. 
Подробният устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) се намира в общинската админис-
трация – Генерал Тошево, звено „АННСР“, стая 
№ 412, където желаещите могат да се запознаят 
и да направят възражение в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
8026

22а . – Община Генерал Тошево,  звено 
„АННСР“, обявява съгласно чл. 128, ал. 1 и 2 от 
ЗУТ, че има изработен проект за подробен ус-
тройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за  обект  „Кабелна  линия  20 kV,  присъединена 
към ВЕЛ 20 kV „ОКС“ от П/С 110/20 kV „Ген. 
Тошево“ в ПИ 14711.61.81 гр. Генерал Тошево, об-
щина Генерал Тошево“. Подробният устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) се намира 
в общинската администрация – Генерал Тошево, 
звено „АННСР“, стая № 412, където желаещите 

1.15.  Административен  ръководител – пред-
седател  на  Районния  съд – Тетевен – свободна 
длъжност.

1.16.  Административен  ръководител – пред-
седател на Районния съд – Чепеларе – свободна 
длъжност.

1.17.  Административен  ръководител – пред-
седател  на  Окръжния  съд – Шумен – изтичащ 
мандат.

1.18.  Административен  ръководител – пред-
седател  на  Районния  съд – Карлово – изтичащ 
мандат.

2. В едномесечен срок от датата на обнародване 
на свободните длъжности в „Държавен 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  офици-
алния имейл адрес на Висшия съдебен съвет – 
vss@vss.justice.bg,  или  чрез  лицензиран  пощен-
ски 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  правоспособност; 
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 състо-
янието на органа на съдебната власт, очертаване 
на  достиженията  и  проблемите  в  досегашната 
му дейност, набелязване на цели за развитието 
и мерки за тяхното достигане; удостоверение от 
Националната  следствена  служба,  Столичната 
следствена служба или от окръжните следствени 
отдели към окръжните прокуратури за образувани 
досъдебни производства; документи, удостоверя-
ващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ, и 
други документи, които по преценка на канди-
дата имат отношение към професионалните или 
нравствените му качества.
7987

7. – Югозападният университет „Неофит  
Рилски“ – Благоевград,  обявява  конкурс  за 
заемане  на  академична  длъжност  доцент  по 
професионално  направление  7.4.  Обществено 
здраве (Логопедия) – един, със срок за подаване 
на  документи – 2  месеца  от  обнародването  в 
„Държавен вестник“. Документи – в ЮЗУ – Бла-
гоевград, ректорат, ет. 1, стая № 106, тел. (073) 
588 566.
8068

21. – Университетът „Проф. д-р Асен Злата-
ров“ – Бургас,  обявява  конкурс  за  заемане  на 
академичната  длъжност  професор  в  област  на 
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално  направление  7.4.  Обществено 
здраве,  по  научна  специалност  „Социална  ме-
дицина  и  организация  на  здравеопазването  и 
фармацията“, със срок 2 месеца от обнародването 

в „Държавен вестник“. Документи се приемат в 
стая № 214, СО, бл. 1, бул. Проф. Я. Якимов № 1, 
Бургас, тел. 056/715 725.
8112

375. – Институтът по електрохимия и енергий-
ни системи при БАН – София, обявява конкурс 
за заемане на академичната длъжност професор 
по професионално направление 4.2. Химически 
науки,  научна  специалност  „Физикохимия“  за 
нуждите на направление „Водородни енергийни 
системи“. Срокът е 2 месеца от обнародването 
в  „Държавен  вестник“.  Кандидатите  могат  да 
подават документи за участие в канцеларията на 
Института по електрохимия и енергийни системи 
при БАН, София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 10, 
стая № 202, тел. 02/979 27 55.
8110

61. – „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ  
Токуда“ – ЕАД, София, анулира обявения конкурс 
за един професор, научна специалност „Сърдеч-
но-съдова хирургия“, за нуждите на Клиниката 
по кардиохирургия (ДВ, бр. 103 от 10.12.2021 г.) 
и с решение на научния съвет (протокол № 39 
от  7.10.2021 г.)  обявява  конкурс  за  професор  в 
област на висше образование 7. Здравеопазване 
и  спорт,  професионално  направление  7.1.  Ме-
дицина, научна  специалност  „Сърдечно-съдова 
хирургия“ – един за нуждите на Клиниката по 
кардиохирургия. Конкурсът е със срок 3 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Заявления 
и  документи – в  деловодството  на  болницата, 
бул. Н. Вапцаров № 51Б, за справки – тел.: 02/403 
4228, 02/403 4221.
8117
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могат да се запознаят и да направят възражения 
в едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“.
8027

89. – Община Гълъбово, област Стара Загора, 
на  основание  чл. 128,  ал. 1  ЗУТ  съобщава,  че 
е  изработен  проект  за  изменение  на  подробен 
устройствен план – парцеларен план за обект на 
техническата  инфраструктура  извън  границите 
на урбанизираните територии: „Кабелни линии 
20 kV за присъединяване на нов трафопост тип 
БКТП 1х800 kVа към ел. мрежата и кабели ниско 
напрежение към съществуващи клиенти“, с трасе 
и сервитути през имоти 53134.23.103; 53134.502.42; 
53134.502.228; 53134.514.255 и 53134.515.256 по КК 
на с. Обручище. Проектът е изложен в сградата 
на  общинската  администрация – стая  207.  На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок 
от  обнародването  в  „Държавен  вестник“  заин-
тересуваните лица могат  да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация – Гълъбово.
8023

25. – Община Кърджали на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че с Решение № 211, протокол № 9 от заседание 
на Общинския съвет – Кърджали, проведено на 
26.11.2021 г.,  е  одобрен  проект  за  подробен  ус-
тройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за  обект:  „Доизграждане  и  реконструкция  на 
канализационна мрежа в агломерация Кърджа-
ли“, подобект:  „Реконструкция и доизграждане 
на канализационна мрежа в кв. Прилепци,  аг-
ломерация  Кърджали“.  На  основание  чл. 215, 
ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да 
обжалват решението за одобряване на ПУП – ПП 
чрез кмета на община Кърджали до Админис-
тративния съд – Кърджали, в 14-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
8018

25а. – Община Кърджали на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че с Решение № 212, протокол № 9 от заседание 
на Общинския съвет – Кърджали, проведено на 
26.11.2021 г.,  е  одобрен  проект  за  подробен  ус-
тройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за обект: „Доизграждане и реконструкция на ка-
нализационна мрежа в агломерация Кърджали“, 
подобект: „Реконструкция и доизграждане на ка-
нализационна мрежа в с. Резбарци, агломерация 
Кърджали“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от 
ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват 
решението  за  одобряване  на  ПУП – ПП  чрез 
кмета на община Кърджали до Административния 
съд – Кърджали, в 14-дневен срок от обнародва-
нето в „Държавен вестник“.
8019

707. – Община Несебър на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, т. 11 от ЗМСМА във връз-
ка с чл. 62, ал. 2 от АПК съобщава, че с Решение 
№ 544 от протокол № 22 от 15.12.2021 г. на Об-
щинския съвет – Несебър, допуска поправка на 
очевидна фактическа  грешка в Решение № 313 
от протокол № 14 от 17.12.2020 г. на Общинския 
съвет – Несебър,  обнародвано  с  обявление  в 
„Държавен вестник“, бр. 110 от 2020 г., като ду-
мите: „реконструкция на външен водопровод с 

проектна  дължина  на  трасето  3838 м.  Трасето 
попада в следните имоти: ПИ 58431.21.1 с площ 
188 кв. м, с начин на трайно предназначение на 
територията  „Горска  територия“  и  начин  на 
трайно ползване „Дървопроизводителни, горски 
площи“, частна собственост, ПИ 58431.21.2 с площ 
1813 кв. м, с начин на трайно предназначение на 
територията  „Земеделска“  и  начин  на  трайно 
ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, 
ПИ  58431.23.42  с  площ  8244 кв. м,  с  начин  на 
трайно  предназначение  на  територията  „Земе-
делска“  и  начин  на  трайно  ползване  „Дере“, 
частна  общинска  собственост,  ПИ  58431.37.9  с 
площ 3000 кв. м, с начин на трайно предназна-
чение на територията „Земеделска“ и начин на 
трайно ползване „Нива, орна земя“, частна соб-
ственост, ПИ 58431.37.16 с площ 564 кв. м, с начин 
на трайно предназначение на територията „Зе-
меделска“ и начин на трайно ползване „Полски 
път“, частна общинска собственост, ПИ 58431.39.21 
с площ 1017 кв. м, с начин на трайно предназна-
чение на територията „Земеделска“ и начин на 
трайно ползване „Дере“, частна общинска соб-
ственост,  ПИ  58431.40.26  с  площ  1418 кв. м,  с 
начин на трайно предназначение на територията 
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, 
частна общинска собственост, ПИ 58431.44.31 с 
площ 600 кв. м, с начин на трайно предназначе-
ние  на  територията  „Земеделска“  и  начин  на 
трайно ползване „Дере“, частна общинска соб-
ственост, ПИ 58431.120.2 с площ 135 192 кв. м, с 
начин на трайно предназначение на територията 
„Горска“  и  начин  на  трайно  ползване  „Дърво-
производителни горски площи“, частна държав-
на собственост в землището на с. Приселци, и в 
ПИ 53045.105.104 с площ 6421 кв. м, с начин на 
трайно  предназначение  на  територията  „Земе-
делска“  и  начин  на  трайно  ползване  „Полски 
път“,  частна  общинска  собственост,  ПИ 
53045.105.400  с  площ  32  471 кв. м,  с  начин  на 
трайно  предназначение  на  територията  „Земе-
делска“  и  начин  на  трайно  ползване  „Полски 
път“, частна държавна собственост, ПИ 53045.108.8 
с площ 6555 кв. м, с начин на трайно предназна-
чение на територията „Земеделска“ и начин на 
трайно ползване „Нива, орна земя“, частна соб-
ственост, ПИ 53045.108.9 с площ 28 798 кв. м, с 
начин на трайно предназначение на територията 
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, 
орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.108.10 
с площ 14 376 кв. м, с начин на трайно предназ-
начение на територията „Земеделска“ и начин на 
трайно ползване „Нива, орна земя“, частна соб-
ственост, ПИ 53045.108.11 с площ 10 074 кв. м, с 
начин на трайно предназначение на територията 
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, 
орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.108.110 
с площ 3799 кв. м, с начин на трайно предназна-
чение на територията „Земеделска“ и начин на 
трайно ползване „Полски път“, частна общинска 
собственост, ПИ 53045.108.401 с площ 14 326 кв. м, 
с начин на трайно предназначение на територи-
ята  „Земеделска“  и  начин  на  трайно  ползване 
„Полски път“, частна държавна собственост, ПИ 
53045.116.111  с  площ  14  843 кв. м,  с  начин  на 
трайно  предназначение  на  територията  „Земе-
делска“  и  начин  на  трайно  ползване  „Полски 
път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.124.2 
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с площ 3840 кв. м, с начин на трайно предназ-
начение на територията „Земеделска“ и начин на 
трайно ползване „Нива, орна земя“, частна соб-
ственост, ПИ 53045.124.11  с площ 9023 кв. м,  с 
начин на трайно предназначение на територията 
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, 
орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.12 
с площ 2886 кв. м, с начин на трайно предназ-
начение на територията „Земеделска“ и начин на 
трайно ползване „Нива, орна земя“, частна соб-
ственост, ПИ 53045.124.13  с площ 6908 кв. м,  с 
начин на трайно предназначение на територията 
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, 
орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.14 
с площ 6414 кв. м, с начин на трайно предназна-
чение на територията „Земеделска“ и начин на 
трайно ползване „Нива, орна земя“, частна соб-
ственост, ПИ 53045.124.15  с площ 7201 кв. м,  с 
начин на трайно предназначение на територията 
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, 
орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.16 
с площ 4801 кв. м, с начин на трайно предназ-
начение на територията „Земеделска“ и начин на 
трайно ползване „Нива, орна земя“, частна соб-
ственост, ПИ 53045.124.18  с площ 4077 кв. м,  с 
начин на трайно предназначение на територията 
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, 
орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.19 
с площ 4076 кв. м, с начин на трайно предназ-
начение на територията „Земеделска“ и начин на 
трайно ползване „Нива, орна земя“, частна соб-
ственост, ПИ 53045.124.23 с площ 22 620 кв. м, с 
начин на трайно предназначение на територията 
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, 
орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.200 
с площ 5748 кв. м, с начин на трайно предназна-
чение на територията „Земеделска“ и начин на 
трайно ползване „Нива, орна земя“, частна соб-
ственост,  ПИ  53045.128.1  с  площ  7145 кв. м,  с 
начин на трайно предназначение на територията 
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, 
орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.200.1 
с площ 1619 кв. м, с начин на трайно предназна-
чение на територията „Земеделска“ и начин на 
трайно ползване „Нива, орна земя“, частна соб-
ственост, ПИ 53045.200.118 с площ 6026 кв. м, с 
начин на трайно предназначение на територията 
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пол-
ски  път“,  частна  общинска  собственост,  ПИ 
53045.200.314  с  площ  90  961 кв. м,  с  начин  на 
трайно  предназначение  на  територията  „Земе-
делска“  и  начин  на  трайно  ползване  „Дере“, 
частна общинска собственост, ПИ 53045.200.321 
с площ 40 839 кв. м, с начин на трайно предназ-
начение на територията „Добив на полезни из-
копаеми“  и  начин  на  трайно  ползване  „Водни 
течения“,  частна  държавна  собственост,  ПИ 
53045.200.412 с площ 6154 кв. м, с начин на трай-
но предназначение на територията „Земеделска“ 
и начин на трайно ползване „Територии на вод-
ностопански, хидромелиоративни съоръжения“, 
частна държавна собственост, ПИ 53045.200.680 
с площ 37 763 кв. м, с начин на трайно предназ-
начение на територията „Земеделска“ и начин на 
трайно ползване „Дере“, частна общинска соб-
ственост, ПИ 53045.210.1 с площ 15 599 кв. м, с 
начин на трайно предназначение на територията 
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, 

орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.210.107 
с площ 863 кв. м, с начин на трайно предназна-
чение на територията „Земеделска“ и начин на 
трайно ползване „Полски път“, частна общинска 
собственост, ПИ 53045.560.15 с площ 2 217 461 кв. м, 
с начин на трайно предназначение на територи-
ята „Горска“ и начин на трайно ползване „Ши-
роколистни дървесни видове“, частна общинска 
собственост, ПИ 53045.560.23 с площ 7489 кв. м, 
с начин на трайно предназначение на територи-
ята  „Земеделска“  и  начин  на  трайно  ползване 
„Полски път“, частна общинска собственост, ПИ 
53045.560.25 с площ 2502 кв. м, с начин на трай-
но предназначение на територията „Земеделска“ 
и  начин  на  трайно  ползване  „Пасище,  мера“, 
общинска собственост, ПИ 53045.560.26 с площ 
6927 кв. м, с начин на трайно предназначение на 
територията  „Земеделска“  и  начин  на  трайно 
ползване  „Пасище,  мера“,  публична  общинска 
собственост, ПИ 53045.560.27 с площ 808 кв. м, 
с начин на трайно предназначение на територи-
ята  „Земеделска“  и  начин  на  трайно  ползване 
„Полски път“, частна общинска собственост, и 
ПИ 53045.560.621 с площ 20 310 кв. м, с начин на 
трайно  предназначение  на  територията  „Земе-
делска“  и  начин  на  трайно  ползване  „Дере“, 
частна  общинска  собственост  в  землището  на 
гр. Обзор в земеделска и горска територия. Съз-
дава се сервитут по 3 м от двете страни по оста 
на трасето на водопровода. Площите с ограни-
чение са общо 3714 кв. м в землището на с. При-
селци и 18 335 кв. м в землището на гр. Обзор, 
в  земеделска  и  горска  територия  в  следните 
имоти:  5 кв. м  в  ПИ  58341.21.1,  4 кв. м  в  ПИ 
58341.21.2, 1753 кв. м в ПИ 58341.23.42, 238 кв. м 
в ПИ 58341.37.9, 25 кв. м в ПИ 58341.37.16, 698 кв. м 
в  ПИ  58341.39.21,  927 кв. м  в  ПИ  58341.40.26, 
5 кв. м в ПИ 58341.44.31 и 59 кв. м в ПИ 58341.120.2 
в землището на с. Приселци и 3453 кв. м в ПИ 
53045.105.104, 3218 кв. м в ПИ 53045.105.400, 4 кв. м 
в ПИ 53045.108.8, 68 кв. м в ПИ 53045.108.9, 87 кв. м 
в  ПИ  53045.108.10,  38 кв. м  в  ПИ  53045.108.11, 
1243 кв. м  в  ПИ  53045.108.110,  184 кв. м  в  ПИ 
53045.108.401,  1610 кв. м  в  ПИ  53045.116.111, 
164 кв. м  в  ПИ  53045.124.2,  257 кв. м  в  ПИ 
53045.124.11, 112 кв. м в ПИ 53045.124.12, 255 кв. м 
в ПИ 53045.124.13,  236 кв. м в ПИ 53045.124.14, 
274 кв. м  в  ПИ  53045.124.15,  180 кв. м  в  ПИ 
53045.124.16, 150 кв. м в ПИ 53045.124.18, 153 кв. м 
в  ПИ  53045.124.19,  17 кв. м  в  ПИ  53045.124.23, 
285 кв. м  в  ПИ  53045.124.200,  135 кв. м  в  ПИ 
53045.138.1, 180 кв. м в ПИ 53045.200.1, 3400 кв. м 
в ПИ 53045.200.118, 58 кв. м в ПИ 53045.200.314, 
46 кв. м  в  ПИ  53045.200.321,  93 кв. м  в  ПИ 
53045.200.412,  1026 кв. м  в  ПИ  53045.200.680, 
82 кв. м  в  ПИ  53045.210.1,  19 кв. м  в  ПИ 
53045.210.107, 69 кв. м в ПИ 53045.560.15, 866 кв. м 
в ПИ  53045.560.23,  25 кв. м  в ПИ  53045.560.25, 
280 кв. м  в  ПИ  53045.560.26,  24 кв. м  в  ПИ 
53045.560.27 и 14 кв. м в ПИ 53045.560.621 в зем-
лището на гр. Обзор.“ се четат: „проектът пред-
вижда реконструкция на  външен водопровод  с 
проектна дължина на трасето 3675,06 м. Трасето 
попада в следните имоти: ПИ 58431.23.42 с площ 
8242 кв. м,  с  начин  на  трайно  предназначение 
„Селско стопанство“, вид на територията „Земе-
делска“  и  начин  на  трайно  ползване  „Дере“, 
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частна  общинска  собственост,  ПИ  58431.37.9  с 
площ 2999 кв. м, с начин на трайно предназна-
чение „Селско стопанство“, вид на територията 
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, 
орна земя“, частна собственост, ПИ 58431.37.16 с 
площ 564 кв. м, с начин на трайно предназначе-
ние  „Селско  стопанство“,  вид  на  територията 
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пол-
ски  път“,  частна  общинска  собственост,  ПИ 
58431.39.11 с площ 12 965 кв. м, с начин на трай-
но предназначение „Селско стопанство“, вид на 
територията  „Земеделска“  и  начин  на  трайно 
ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, 
ПИ 58431.39.12 с площ 12 998 кв. м, с начин на 
трайно предназначение „Селско стопанство“, вид 
на територията „Земеделска“ и начин на трайно 
ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, 
ПИ  58431.39.21  с  площ  1016 кв. м,  с  начин  на 
трайно предназначение „Селско стопанство“, вид 
на територията „Земеделска“ и начин на трайно 
ползване „Дере“, частна общинска собственост, 
ПИ  58431.40.7  с  площ  7999 кв. м,  с  начин  на 
трайно предназначение „Селско стопанство“, вид 
на територията „Земеделска“ и начин на трайно 
ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, 
ПИ  58431.40.8  с  площ  9999 кв. м,  с  начин  на 
трайно предназначение „Селско стопанство“, вид 
на територията „Земеделска“ и начин на трайно 
ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, 
ПИ  58431.40.26  с  площ  1418 кв. м,  с  начин  на 
трайно предназначение „Селско стопанство“, вид 
на територията „Земеделска“ и начин на трайно 
ползване „Дере“, частна общинска собственост, 
ПИ  58431.44.31  с  площ  600 кв. м,  с  начин  на 
трайно предназначение „Селско стопанство“, вид 
на територията „Земеделска“ и начин на трайно 
ползване „Дере“, частна общинска собственост, 
ПИ 53045.105.104 с площ 6419 кв. м, с начин на 
трайно предназначение „Селско стопанство“, вид 
на територията „Земеделска“ и начин на трайно 
ползване  „Полски  път“,  частна  общинска  соб-
ственост, ПИ 53045.105.400 с площ 32 466 кв. м, 
с начин на трайно предназначение „Селско сто-
панство“,  вид  на  територията  „Земеделска“  и 
начин на трайно ползване „Полски път“, частна 
държавна  собственост,  ПИ  53045.108.8  с  площ 
6554 кв. м,  с  начин  на  трайно  предназначение 
„Селско стопанство“, вид на територията „Земе-
делска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна 
земя“, частна собственост, ПИ 53045.108.9 с площ 
28 793 кв. м, с начин на трайно предназначение 
„Селско стопанство“, вид на територията „Земе-
делска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна 
земя“, частна собственост, ПИ 53045.108.10 с площ 
14 374 кв. м, с начин на трайно предназначение 
„Селско стопанство“, вид на територията „Земе-
делска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна 
земя“, частна собственост, ПИ 53045.108.11 с площ 
10 072 кв. м, с начин на трайно предназначение 
„Селско стопанство“, вид на територията „Земе-
делска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна 
земя“,  частна  собственост,  ПИ  53045.108.110  с 
площ 3798 кв. м, с начин на трайно предназна-
чение „Селско стопанство“, вид на територията 
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пол-
ски  път“,  частна  общинска  собственост,  ПИ 
53045.108.401  с  площ  14  324 кв. м,  с  начин  на 
трайно предназначение „Селско стопанство“, вид 

на територията „Земеделска“ и начин на трайно 
ползване  „Полски  път“,  частна  държавна  соб-
ственост, ПИ 53045.116.111 с площ 14 840 кв. м, 
с начин на трайно предназначение „Селско сто-
панство“,  вид  на  територията  „Земеделска“  и 
начин на трайно ползване „Полски път“, частна 
общинска  собственост,  ПИ  53045.124.2  с  площ 
3840 кв. м,  с  начин  на  трайно  предназначение 
„Селско стопанство“, вид на територията „Земе-
делска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна 
земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.11 с площ 
9022 кв. м,  с  начин  на  трайно  предназначение 
„Селско стопанство“, вид на територията „Земе-
делска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна 
земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.12 с площ 
2885 кв. м,  с  начин  на  трайно  предназначение 
„Селско стопанство“, вид на територията „Земе-
делска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна 
земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.13 с площ 
6907 кв. м,  с  начин  на  трайно  предназначение 
„Селско стопанство“, вид на територията „Земе-
делска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна 
земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.14 с площ 
6413 кв. м,  с  начин  на  трайно  предназначение 
„Селско стопанство“, вид на територията „Земе-
делска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна 
земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.15 с площ 
7200 кв. м,  с  начин  на  трайно  предназначение 
„Селско стопанство“, вид на територията „Земе-
делска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна 
земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.16 с площ 
4800 кв. м,  с  начин  на  трайно  предназначение 
„Селско стопанство“, вид на територията „Земе-
делска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна 
земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.18 с площ 
4076 кв. м,  с  начин  на  трайно  предназначение 
„Селско стопанство“, вид на територията „Земе-
делска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна 
земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.19 с площ 
4076 кв. м,  с  начин  на  трайно  предназначение 
„Селско стопанство“, вид на територията „Земе-
делска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна 
земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.23 с площ 
22 616 кв. м, с начин на трайно предназначение 
„Селско стопанство“, вид на територията „Земе-
делска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна 
земя“,  частна  собственост,  ПИ  53045.124.200  с 
площ 5747 кв. м, с начин на трайно предназна-
чение „Селско стопанство“, вид на територията 
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, 
орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.138.1 
с площ 7153 кв. м, с начин на трайно предназна-
чение „Селско стопанство“, вид на територията 
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, 
орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.200.1 
с площ 1619 кв. м, с начин на трайно предназна-
чение „Селско стопанство“, вид на територията 
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива, 
орна земя“, частна собственост, ПИ 53045.200.118 
с площ 6025 кв. м с начин на трайно предназна-
чение „Селско стопанство“, вид на територията 
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пол-
ски  път“,  частна  общинска  собственост,  ПИ 
53045.200.314  с  площ  97  944 кв. м,  с  начин  на 
трайно предназначение „Селско стопанство“, вид 
на територията „Земеделска“ и начин на трайно 
ползване „Дере“, частна общинска собственост, 
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ПИ 53045.200.321 с площ 40 832 кв. м, с начин на 
трайно предназначение на територията „Добив 
на полезни изкопаеми“ и начин на трайно полз-
ване „Водни течения“, частна държавна собстве-
ност, ПИ 53045.200.412 с площ 6153 кв. м, с начин 
на трайно предназначение на територията „Зе-
меделска“ и начин на трайно ползване „Терито-
рии  на  водностопански,  хидромелиоративни 
съоръжения“, частна държавна собственост, ПИ 
53045.200.680  с  площ  37  756 кв. м,  с  начин  на 
трайно предназначение „Селско стопанство“, вид 
на територията „Земеделска“ и начин на трайно 
ползване „Дере“, частна общинска собственост, 
ПИ 53045.210.1 с площ 15 597 кв. м, с начин на 
трайно предназначение „Селско стопанство“, вид 
на територията „Земеделска“ и начин на трайно 
ползване „Нива, орна земя“, частна собственост, 
ПИ 53045.210.107  с площ 863 кв. м,  с начин на 
трайно предназначение „Селско стопанство“, вид 
на територията „Земеделска“ и начин на трайно 
ползване  „Полски  път“,  частна  общинска  соб-
ственост, ПИ 53045.560.23 с площ 7487 кв. м,  с 
начин  на  трайно  предназначение  „Селско  сто-
панство“,  вид  на  територията  „Земеделска“  и 
начин на трайно ползване „Полски път“, частна 
общинска собственост, ПИ 53045.560.25 с площ 
2425 кв. м,  с  начин  на  трайно  предназначение 
„Селско стопанство“, вид на територията „Земе-
делска“ и начин на  трайно ползване  „Пасище, 
мера“, общинска собственост, ПИ 53045.560.26 с 
площ 6926 кв. м, с начин на трайно предназна-
чение „Селско стопанство“, вид на територията 
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Па-
сище,  мера“,  публична  общинска  собственост, 
ПИ  53045.560.27  с  площ  808 кв. м,  с  начин  на 
трайно предназначение „Селско стопанство“, вид 
на територията „Земеделска“ и начин на трайно 
ползване  „Полски  път“,  частна  общинска  соб-
ственост, и ПИ 53045.560.621 с площ 20 306 кв. м, 
с начин на трайно предназначение „Селско сто-
панство“,  вид  на  територията  „Земеделска“  и 
начин на трайно ползване „Дере“, частна общин-
ска  собственост,  в  землището  на  гр. Обзор  в 
земеделска  територия.  Създава  се  сервитут  по 
3 м от двете страни по оста на трасето на водо-
провода.  Площите  с  ограничение  са  общо 
18 527 кв. м  в  землището  на  с. Приселци  и  в 
землището на гр. Обзор, в земеделска територия 
и един имот – територия, заета от води и водни 
обекти. Площите с ограничение в землището на 
с. Приселци са 3804 кв. м и попадат последова-
телно в следните имоти: 1749 кв. м в ПИ 58341.23.42, 
238 кв. м в ПИ 58341.37.9, 25 кв. м в ПИ 58341.37.16, 
9 кв. м в ПИ 58341.39.11, 48 кв. м в ПИ 58341.39.12, 
713 кв. м в ПИ 58341.39.21, 1 кв. м в ПИ 58341.40.7, 
66 кв. м в ПИ 58341.40.8, 950 кв. м в ПИ 58341.40.26, 
5 кв. м в ПИ 58341.44.31 в землището на с. При-
селци. Площите с ограничение в землището на 
гр. Обзор са 18 242 кв. м и попадат последова-
телно  в  следните  имоти:  3451 кв. м  в  ПИ 
53045.105.104, 3196 кв. м в ПИ 53045.105.400, 4 кв. м 
в ПИ 53045.108.8, 68 кв. м в ПИ 53045.108.9, 87 кв. м 
в  ПИ  53045.108.10,  37 кв. м  в  ПИ  53045.108.11, 
1243 кв. м  в  ПИ  53045.108.110,  184 кв. м  в  ПИ 
53045.108.401,  1640 кв. м  в  ПИ  53045.116.111, 
164 кв. м  в  ПИ  53045.124.2,  258  кв.  м  в  ПИ 
53045.124.11, 112 кв. м в ПИ 53045.124.12, 255 кв. м 

в ПИ 53045.124.13,  236 кв. м в ПИ 53045.124.14, 
274 кв. м  в  ПИ  53045.124.15,  180 кв. м  в  ПИ 
53045.124.16, 150 кв. м в ПИ 53045.124.18, 153 кв. м 
в  ПИ  53045.124.19,  17 кв. м  в  ПИ  53045.124.23, 
285 кв. м  в  ПИ  53045.124.200,  135 кв. м  в  ПИ 
53045.138.1, 179 кв. м в ПИ 53045.200.1, 3399 кв. м 
в ПИ 53045.200.118, 58 кв. м в ПИ 53045.200.314, 
46 кв. м  в  ПИ  53045.200.321,  93 кв. м  в  ПИ 
53045.200.412,  1027 кв. м  в  ПИ  53045.200.680, 
83 кв. м  в  ПИ  53045.210.1,  19 кв. м  в  ПИ 
53045.210.107, 866 кв. м в ПИ 53045.560.23, 25 кв. м 
в ПИ 53045.560.25, 280 кв. м в ПИ 53045.560.26, 
24 кв. м  в  ПИ  53045.560.27  и  14 кв. м  в  ПИ 
53045.560.621 в землището на гр. Обзор.“ Реше-
нието  е  неразделна  част  от  Решение № 313  от 
протокол  № 14  от  17.12.2020 г.  на  Общинския 
съвет – Несебър,  и  може  да  бъде  оспорвано  в 
30-дневен  срок  от  обнародването  в  „Държавен 
вестник“ пред Административния съд – Бургас.
8048

707а. – Община Несебър на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, т. 11 от ЗМСМА във връз-
ка с чл. 62, ал. 2 от АПК съобщава, че с Решение 
№ 550 от протокол № 22 от 15.12.2021 г. на Об-
щинския съвет – Несебър, допуска поправка на 
очевидна фактическа грешка в Решение № 197 
от протокол № 7 от 23.06.2020 г. на Общинския 
съвет – Несебър,  обнародвано  с  обявление  в 
„Държавен вестник“, бр. 60 от 2020 г., като ду-
мите: „Създава се сервитут по 3 м от двете стра-
ни по оста на трасето на водопровода. Площите 
с ограничение са общо 23 639 кв. м в земеделска, 
транспортна  и  урбанизирана  територия,  като 
21 797 кв. м попадат в землището на с. Равда и 
1842 кв. м попадат в землището на гр. Несебър, 
като същите попадат последователно в следните 
имоти в землището на с. Равда: 4898 кв. м в ПИ 
61056.22.112, 57 кв. м в ПИ 61056.22.103, 237 кв. м 
в ПИ 61056.30.101, 4495 кв. м в ПИ 61056.15.105, 
13 кв. м в ПИ 61056.15.104 с площ 70 565 кв. м, 
с начин на трайно предназначение на територи-
ята  „Земеделска“  и  начин  на  трайно  ползване 
„Пасище“,  публична  общинска  собственост, 
2 кв. м  в  ПИ  61056.31.2  с  площ  9004 кв. м,  с 
начин на трайно предназначение на територия-
та  „Земеделска“  и  начин  на  трайно  ползване 
„Нива“,  частна  собственост,  3 кв. м  в  ПИ 
61056.32.26 с площ 5053 кв. м, с начин на трайно 
предназначение на територията „Земеделска“ и 
начин на трайно ползване „Друг вид нива“, част-
на общинска собственост, 3 кв. м в ПИ 61056.32.27 
с площ 4000 кв. м, с начин на трайно предназ-
начение на  територията  „Земеделска“ и начин 
на  трайно  ползване  „Друг  вид  нива“,  частна 
общинска собственост, 986 кв. м в ПИ 61056.15.108, 
4389 кв. м  в  ПИ  61056.33.100,  69 кв. м  в  ПИ 
61056.54.28, 75 кв. м в ПИ 61056.33.102, 9 кв. м в 
ПИ  61056.35.1  с  площ  7443 кв. м,  с  начин  на 
трайно  предназначение  на  територията  „Земе-
делска“,  с  начин  на  трайно  ползване  „Нива“, 
частна собственост, 4736 кв. м в ПИ 61056.35.107, 
1 кв. м  в  ПИ  61056.35.14  с  площ  3498 кв. м,  с 
начин на трайно предназначение на територията 
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, 
частна  собственост,  5 кв. м  в ПИ  61056.35.17  с 
площ 7002 кв. м, с начин на трайно предназна-
чение на територията „Урбанизирана“ и начин 
на  трайно ползване  „За друг обществен обект, 
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комплекс“,  частна  собственост – обществени 
организации, 345 кв. м в ПИ 61056.54.21 с площ 
61 209 кв. м, с начин на трайно предназначение 
на територията „Транспортна“, с начин на трай-
но ползване „За път от републиканската пътна 
мрежа“,  изключителна  държавна  собственост, 
88 кв. м в ПИ 61056.36.38 с площ 3001 кв. м,  с 
начин на трайно предназначение на територията 
„Урбанизирана“  и  начин  на  трайно  ползване 
„Ниско застрояване (до 10 м)“, частна собственост, 
10 кв. м в ПИ 61056.36.101 с площ 5659 кв. м, с 
начин на трайно предназначение на територията 
„Земеделска“,  с  начин  на  трайно  ползване  „За 
селскостопански,  горски,  ведомствен  път“,  об-
щинска собственост, 94 кв. м в ПИ 61056.36.102 
с площ 6406 кв. м, с начин на трайно предназ-
начение на територията „Урбанизирана“ и начин 
на  трайно  ползване  „За  търговски  обект,  ком-
плекс“,  частна  собственост,  126 кв. м  в  ПИ 
61056.38.5 с площ 5596 кв. м, с начин на трайно 
предназначение на територията „Земеделска“, с 
начин на трайно ползване „Друг вид нива“, част-
на собственост, 4 кв. м в ПИ 61056.38.10 с площ 
3799 кв. м, с начин на трайно предназначение на 
територията „Урбанизирана“ и начин на трайно 
ползване „За друг курортно-рекреационен обект“, 
частна  собственост,  37 кв. м  в ПИ 61056.38.7  с 
площ 7504 кв. м, с начин на трайно предназна-
чение на територията „Земеделска“, с начин на 
трайно  ползване  „Друг  вид  нива“,  частна  соб-
ственост, 554 кв. м в ПИ 61056.35.106, 2 кв. м в 
ПИ  61056.38.14  с  площ  158 кв. м,  с  начин  на 
трайно предназначение на територията „Транс-
портна“  и  начин  на  трайно  ползване  „За  друг 
поземлен имот за движение и транспорт“, частна 
собственост,  13 кв. м  в ПИ  61056.38.15  с  площ 
137 кв. м, с начин на трайно предназначение на 
територията  „Транспортна“ и начин на  трайно 
ползване „За друг поземлен имот за движение и 
транспорт“, частна собственост, 166 кв. м в ПИ 
61056.35.108 с площ 168 кв. м, с начин на трайно 
предназначение на територията „Земеделска“ и 
начин на трайно ползване „За селскостопански, 
горски,  ведомствен  път“,  общинска  публична 
собственост,  3 кв. м  в  ПИ  61056.38.12  с  площ 
3863 кв. м, с начин на трайно предназначение на 
територията „Урбанизирана“ и начин на трайно 
ползване „Поземлен имот със смесен начин на 
трайно ползване“, частна собственост, 377 кв. м 
в ПИ 61056.37.100 с площ 2344 кв. м, с начин на 
трайно  предназначение  на  територията  „Земе-
делска“ и начин на трайно ползване „За селско-
стопански,  горски,  ведомствен  път“,  общинска 
публична собственост, и последователно в след-
ните имоти в землището на гр. Несебър: 2 кв. м 
в ПИ 51500.73.84 с площ 36 810 кв. м, с начин на 
трайно предназначение на територията „Транс-
портна“ и начин на трайно ползване „За път от 
републиканската пътна мрежа“,  публична  дър-
жавна собственост, 384 кв. м в ПИ 51500.74.140, 
1406 кв. м  в  ПИ  51500.740.33,  15 кв. м  в  ПИ 
51500.74.63 с площ 3056 кв. м, с начин на трайно 
предназначение на територията „Земеделска“ и 
начин на трайно ползване „Пасище“, общинска 
собственост,  6 кв. м  в  ПИ  51500.74.68  с  площ 
2668 кв. м, с начин на трайно предназначение на 
територията  „Земеделска“  и  начин  на  трайно 
ползване „Пасище“, частна собственост, 2 кв. м 

в ПИ 51500.74.69 с площ 2666 кв. м, с начин на 
трайно  предназначение  на  територията  „Земе-
делска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, 
частна собственост, 11 кв. м в ПИ 51500.74.23 с 
площ 4996 кв. м, с начин на трайно предназна-
чение на територията „Земеделска“ и начин на 
трайно ползване „Пасище“, общинска собственост, 
3 кв. м  в  ПИ  51500.74.24  с  площ  2315 кв. м,  с 
начин на трайно предназначение на територията 
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, 
частна  собственост,  5 кв. м  в ПИ 51500.74.25  с 
площ 2399 кв. м, с начин на трайно предназна-
чение на територията „Земеделска“ и начин на 
трайно ползване „Нива“, частна собственост, и 
9 кв. м  в  ПИ  51500.74.65  с  площ  5473 кв. м,  с 
начин на трайно предназначение на територията 
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Друг 
вид  поземлен  имот  без  определено  стопанско 
предназначение“, частна общинска собственост.“ 
се четат: „Създава се сервитут по 3 м от двете 
страни по оста на трасето на водопровода. Пло-
щите с ограничение са общо 23 639 кв. м в зе-
меделска, транспортна и урбанизирана територия, 
като 21 797 кв. м попадат в землището на с. Равда 
и 1842 кв. м попадат в землището на гр. Несебър, 
като същите попадат последователно в следните 
имоти в землището на с. Равда: 4898 кв. м в ПИ 
61056.22.112, 57 кв. м в ПИ 61056.22.103, 237 кв. м 
в ПИ 61056.30.101, 4495 кв. м в ПИ 61056.15.105, 
13 кв. м в ПИ 61056.15.104 с площ 70 565 кв. м, 
с начин на трайно предназначение на територи-
ята  „Земеделска“  и  начин  на  трайно  ползване 
„Пасище“,  публична  общинска  собственост, 
2 кв. м в ПИ 61056.31.2 с площ 9004 кв. м, с на-
чин на  трайно предназначение на  територията 
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, 
частна  собственост,  3 кв. м в ПИ 61056.32.26  с 
площ 5053 кв. м, с начин на трайно предназна-
чение на територията „Земеделска“ и начин на 
трайно ползване „Друг вид нива“, частна общин-
ска собственост, 1 кв. м в ПИ 61056.33.1 с площ 
6847 кв. м, с начин на трайно предназначение на 
територията  „Земеделска“  и  начин  на  трайно 
ползване  „Друг  вид нива“,  частна  собственост, 
4 кв. м в ПИ 61056.33.2  с площ 35  899 кв. м,  с 
начин на трайно предназначение на територията 
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Друг 
вид  нива“,  частна  собственост,  3 кв. м  в  ПИ 
61056.32.27 с площ 4000 кв. м, с начин на трайно 
предназначение на територията „Земеделска“ и  
начин на трайно ползване „Друг вид нива“, част-
на  общинска  собственост,  986 кв. м  в  ПИ 
61056.15.108, 4389 кв. м в ПИ 61056.33.100, 69 кв. м 
в  ПИ  61056.54.28,  75 кв. м  в  ПИ  61056.33.102, 
9 кв. м в ПИ 61056.35.1 с площ 7443 кв. м, с начин 
на трайно предназначение на територията „Зе-
меделска“, с начин на трайно ползване „Нива“, 
частна собственост, 4736 кв. м в ПИ 61056.35.107, 
1 кв. м  в  ПИ  61056.35.14  с  площ  3498 кв. м,  с 
начин на трайно предназначение на територията 
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, 
частна  собственост,  5 кв. м  в ПИ  61056.35.17  с 
площ 7002 кв. м, с начин на трайно предназна-
чение на територията „Урбанизирана“ и начин 
на  трайно ползване  „За  друг  обществен обект, 
комплекс“,  частна  собственост – обществени 
организации, 345 кв. м в ПИ 61056.54.21 с площ 
61 209 кв. м, с начин на трайно предназначение 
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на територията „Транспортна“, с начин на трай-
но ползване „За път от републиканската пътна 
мрежа“,  изключителна  държавна  собственост, 
88 кв. м в ПИ 61056.36.38 с площ 3001 кв. м,  с 
начин на трайно предназначение на територията 
„Урбанизирана“  и  начин  на  трайно  ползване 
„Ниско застрояване (до 10 м)“, частна собственост, 
10 кв. м в ПИ 61056.36.101 с площ 5659 кв. м, с 
начин на трайно предназначение на територията 
„Земеделска“,  с  начин  на  трайно  ползване  „За 
селскостопански,  горски,  ведомствен  път“,  об-
щинска собственост, 94 кв. м в ПИ 61056.36.102 
с площ 6406 кв. м, с начин на трайно предназ-
начение на територията „Урбанизирана“ и начин 
на  трайно  ползване  „За  търговски  обект,  ком-
плекс“,  частна  собственост,  126 кв. м  в  ПИ 
61056.38.5 с площ 5596 кв. м, с начин на трайно 
предназначение на територията „Земеделска“, с 
начин на трайно ползване „Друг вид нива“, част-
на собственост, 4 кв. м в ПИ 61056.38.10 с площ 
3799 кв. м, с начин на трайно предназначение на 
територията „Урбанизирана“ и начин на трайно 
ползване „За друг курортно-рекреационен обект“, 
частна  собственост,  37 кв. м  в ПИ 61056.38.7  с 
площ 7504 кв. м, с начин на трайно предназна-
чение на територията „Земеделска“, с начин на 
трайно  ползване  „Друг  вид  нива“,  частна  соб-
ственост, 554 кв. м в ПИ 61056.35.106, 2 кв. м в 
ПИ  61056.38.14  с  площ  158 кв. м,  с  начин  на 
трайно предназначение на територията „Транс-
портна“  и  начин  на  трайно  ползване  „За  друг 
поземлен имот за движение и транспорт“, частна 
собственост,  13 кв. м  в ПИ  61056.38.15  с  площ 
137 кв. м, с начин на трайно предназначение на 
територията  „Транспортна“ и начин на  трайно 
ползване „За друг поземлен имот за движение и 
транспорт“, частна собственост, 166 кв. м в ПИ 
61056.35.108 с площ 168 кв. м, с начин на трайно 
предназначение на територията „Земеделска“ и 
начин на трайно ползване „За селскостопански, 
горски,  ведомствен  път“,  общинска  публична 
собственост,  3 кв. м  в  ПИ  61056.38.12  с  площ 
3863 кв. м, с начин на трайно предназначение на 
територията „Урбанизирана“ и начин на трайно 
ползване „Поземлен имот със смесен начин на 
трайно ползване“, частна собственост, 377 кв. м 
в ПИ 61056.37.100 с площ 2344 кв. м, с начин на 
трайно  предназначение  на  територията  „Земе-
делска“ и начин на трайно ползване „За селско-
стопански,  горски,  ведомствен  път“,  общинска 
публична собственост, и последователно в след-
ните имоти в землището на гр. Несебър: 2 кв. м 
в ПИ 51500.73.34 с площ 36 810 кв. м, с начин на 
трайно предназначение на територията „Транс-
портна“ и начин на трайно ползване „За път от 
републиканската пътна мрежа“,  публична  дър-
жавна собственост, 384 кв. м в ПИ 51500.74.140, 
1406 кв. м  в  ПИ  51500.740.33,  15 кв. м  в  ПИ 
51500.74.63 с площ 3056 кв. м, с начин на трайно 
предназначение на територията „Земеделска“ и 
начин на трайно ползване „Пасище“, общинска 
собственост,  6 кв. м  в  ПИ  51500.74.68  с  площ 
2668 кв. м, с начин на трайно предназначение на 
територията  „Земеделска“  и  начин  на  трайно 
ползване „Пасище“, частна собственост, 2 кв. м 
в ПИ 51500.74.69 с площ 2666 кв. м, с начин на 
трайно  предназначение  на  територията  „Земе-

делска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, 
частна собственост, 11 кв. м в ПИ 51500.74.23 с 
площ 4996 кв. м, с начин на трайно предназна-
чение на територията „Земеделска“ и начин на 
трайно ползване „Пасище“, общинска собственост, 
3 кв. м  в  ПИ  51500.74.24  с  площ  2315 кв. м,  с 
начин на трайно предназначение на територията 
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, 
частна  собственост,  5 кв. м  в ПИ 51500.74.25  с 
площ 2399 кв. м, с начин на трайно предназна-
чение на територията „Земеделска“ и начин на 
трайно ползване „Нива“, частна собственост, и 
9 кв. м  в  ПИ  51500.74.65  с  площ  5473 кв. м,  с 
начин на трайно предназначение на територията 
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Друг 
вид  поземлен  имот  без  определено  стопанско 
предназначение“, частна общинска собственост.“ 
Решението е неразделна част от Решение № 197 
от протокол № 7 от 23.06.2020 г. на Общинския 
съвет – Несебър,  и  може  да  бъде  оспорено  в 
30-дневен  срок  от  обнародването  в  „Държавен 
вестник“ пред Административния съд – Бургас.
8049

707б. – Община Несебър на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 551 от 
протокол № 22 от 15.12.2021 г. на Общинския съ-
вет – Несебър, е одобрен ПУП – парцеларен план 
за обект: „Външно ел.  захранване на бистро и 
стаи за гости“, в поземлен имот с идентификатор 
11538.13.926 по кадастралната карта на гр. Свети 
Влас, местност Козлука. Трасето на кабелите за-
почва от БКТП – нов, в ПИ 11538.13.42 – частна 
собственост и урбанизирана територия, преминава 
през ПИ 11538.13.170 с площ 2906 кв. м, с начин 
на трайно предназначение „Земеделска“ и начин 
на трайно ползване „За селскостопански, горски, 
ведомствен път“, публична общинска собственост, 
и продължава в ПИ 11538.13.83 с площ 10 421 кв. м, 
с начин на трайно предназначение „Земеделска“ 
и начин на трайно ползване „За селскостопански, 
горски,  ведомствен  път“,  публична  общинска 
собственост, до нов КРШ на границата на ПИ 
11538.13.926 по кадастралната карта на гр. Свети 
Влас, местност Козлука. Дължината на трасето 
на  кабелите  е  140  м  в  земеделска  територия, 
като 31,40 м попадат в ПИ 11538.13.83 и 108,60 м 
попадат в ПИ 11538.13.170 по кадастралната карта 
на гр. Свети Влас, местност Козлука. Определя 
се  сервитут  1  м  от  двете  страни  спрямо  оста 
на  трасето на кабела. Площите  с ограничение 
са  282,22 кв. м,  като  65,01 кв. м попадат  в ПИ 
11538.13.83 и 217,21 кв. м попадат в ПИ 11538.13.170 
по  КК  на  гр. Свети  Влас,  местност  Козлука. 
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
пред Административния съд – Бургас.
8050

707в. – Община Несебър на основание чл. 129, 
ал. 1  от  ЗУТ  във  връзка  с  чл. 21,  ал. 1,  т. 11 
от  ЗМСМА  съобщава,  че  с  Решение № 553  от 
протокол  № 22  от  15.12.2021 г.  на  Общинския 
съвет – Несебър,  е  одобрен  ПУП – парцеларен 
план за линеен обект: „Външно ел. захранване 
на „Обреден дом“ към гробищен парк Несебър в 
ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.74.142, 
зем лище  гр. Несебър, м-т Кокалу“. Трасето на 
кабела  започва  от  съществуващ  БКТП  в  ПИ 
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51500.74.53,  преминава  през  ПИ  51500.74.74, 
публична  общинска  собственост,  с  трайно 
предназначение  на  територията:  земеделска,  и 
начин на трайно ползване „за селскостопански, 
горски, ведомствен път“, продължава през ПИ 
51500.73.22,  публична  общинска  собственост,  с 
трайно предназначение на територията: територия 
на транспорта, и начин на трайно ползване „за 
местен път“, и през ПИ 51500.74.72, частна об-
щинска собственост, с трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, и начин на трайно 
ползване „за паркинг“, като тази част от трасето 
е предмет на друг проект – ПУП – план-схема, 
продължава през ПИ 51500.74.71, публична об-
щинска  собственост,  с  трайно  предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване „за селскостопански, горски, ведомствен 
път“ до ново ТЕПО, разположено на границата 
на  ПИ  51500.74.142.  Дължината  на  трасето  на 
кабела, попадащ в земеделска територия, е 177,12 
м, като 73,70 м от тях попадат в ПИ 51500.74.74 и  
103,42 м – в ПИ  51500.74.71.  Определена  е  сер-
витутна граница с ширина 1 м от двете страни 
спрямо  оста  на  трасето  на  кабела.  Площи-
те  с  ограничение  в  земеделска  територия  са 
359,25 кв. м, като 147,01 кв. м от тях попадат в 
ПИ 51500.74.74 и 212,24 кв. м – в ПИ 51500.74.71, 
съобразно приложените чертежи и таблици със 
съответните цветове, сигнатури, надписи и раз-
мери, неразделна част от настоящото решение. 
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
пред Административния съд – Бургас. 
8051

707г. – Община Несебър на основание чл. 129, 
ал. 1  от  ЗУТ  и  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  от  ЗМСМА 
във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 8 от ЗУТ съобща-
ва,  че  с  Решение  № 554  от  протокол  № 22  от 
15.12.2021 г.  на  Общинския  съвет – Несебър,  е 
одобрен  проект  за  изменение  на ПУП – план-
схеми за линеен обект: „Външно ел. захранване 
на „Обреден дом“ към гробищен парк Несебър в 
ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.74.142, 
землище  гр. Несебър, м-т Кокалу“. Трасето на 
кабела  започва  от  съществуващ  БКТП  в  ПИ 
51500.74.53, преминава през ПИ 51500.74.74, пуб-
лична общинска собственост, с трайно предназ-
начение на територията: земеделска, и начин на 
трайно  ползване  „за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път“,  като  тази  част  от  трасето  е 
предмет  на  друг  проект – ПУП – парцеларен 
план, продължава през ПИ 51500.73.22, публична 
общинска  собственост,  с  трайно  предназначе-
ние  на  територията:  територия  на  транспорта, 
и начин на трайно ползване „за местен път“, и 
през ПИ 51500.74.72, частна общинска собстве-
ност, с трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, и начин на трайно ползване „за 
паркинг“, продължава през 51500.74.71, публична 
общинска собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване „за селскостопански, горски, ведомствен 
път“, като тази част от трасето е предмет на друг 
проект – ПУП – парцеларен план до ново ТЕПО, 
разположено  на  границата  на ПИ  51500.74.142. 
Проектната  дължината  на  трасето  на  кабела, 
попадащ в урбанизирана територия, е 221,08 м, 
като  5,56 м от  тях попадат  в ПИ 51500.74.72 и 
215,52 м – в ПИ 51500.73.22. Определена  е  сер-
витутна граница с ширина 1 м от двете страни 

спрямо оста на  трасето на кабела. Площите  с 
ограничение в урбанизирана и транспортна те-
ритория са 441,93 кв. м, като 11,06 кв. м от тях 
попадат в ПИ 51500.74.72 и 430,87 кв. м – в ПИ 
51500.73.22,  съобразно  приложените  чертежи  и 
таблици със съответните цветове, сигнатури, над-
писи и размери, неразделна част от настоящото 
решение.  Решението може  да  бъде  оспорено  в 
30-дневен  срок  от  обнародването  в  „Държавен 
вестник“ пред Административния съд – Бургас. 
8052

707д. – Община Несебър на основание чл. 129, 
ал. 1,  изр.  второ  от  ЗУТ  във  връзка  с  чл. 21, 
ал. 1,  т. 11  от  ЗМСМА  и  чл. 62,  ал. 2  от  АПК 
съобщава, че с Решение № 557 от протокол № 22 
от 15.12.2021 г. на Общинския съвет – Несебър, 
поправя допуснатата очевидна фактическа грешка 
в Решение № 195 от протокол № 7 от 23.06.2020 г., 
с който е одобрен проект за ПУП – парцеларен 
план за линеен обект „Реконструкция на главен 
водопровод за гр. Несебър“ в землището на гр. Не-
себър и на с. Равда, обнародвано с обявление в 
„Държавен вестник“, бр. 60 от 2020 г., а именно: 
добавя в решението на втора страница, дванаде-
сети ред, след изписването на „2024 кв. м в ПИ 
51500.77.37“ и преди „688 кв. м в ПИ 51500.76.41“ 
следния текст „2 кв. м в ПИ 51500.77.10 с площ 
1099 кв. м, с начин на трайно предназначение на 
територията „Урбанизирана“ и начин на трайно 
ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, 
частна собственост, 3 кв. м в ПИ 51500.77.11 с площ 
1099 кв. м,  с  начин  на  трайно  предназначение 
на територията „Земеделска“ и начин на трайно 
ползване  „Лозе“,  частна  собственост,  4 кв. м  в 
ПИ  51500.77.12  с  площ  1103 кв. м,  с  начин  на 
трайно предназначение на територията „Земедел-
ска“ и начин на трайно ползване „Лозе“, частна 
собственост,  4 кв. м  в  ПИ  51500.77.13  с  площ 
1099 кв. м,  с  начин  на  трайно  предназначение 
на територията „Земеделска“ и начин на трайно 
ползване „Лозе“, частна собственост“. Решението 
може да бъде оспорено от заинтересованите лица 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ пред Административния съд – Бургас.
8053

11. – Община „Родопи“, област Пловдив, 
на  основание  чл. 128,  ал. 1  във  връзка  с  ал. 2 
от  ЗУТ  съобщава  на  заинтересуваните  лица, 
че  е  внесен  проект  за  подробен  устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: 
„Транспортен достъп за УПИ 2.313 – търговска, 
обслужваща и складова дейност, съответстващ 
на ПИ с ид. 03304.2.1311 и ПИ с ид. 03304.2.1362 
по кадастралната карта на с. Белащица, община 
„Родопи“ – област Пловдив, през част от поземлен 
имот  с  идентификатор  03304.2.304 – за  селско-
стопански, горски, ведомствен път, собственост 
на  община  „Родопи“,  като  засегнатата  част  от 
имота е 555 кв. м, за процедура на промяна на 
предназначението им от полски пътища в път с 
трайна настилка съгласно приложения регистър 
на  засегнатите  имоти  към  ПУП – парцеларен 
план и  обяснителна  записка,  изготвени  от  ли-
цензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица мо-
гат да се запознаят с предложения ПУП – ПП 
в сградата на Община „Родопи“ и да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
8060
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7. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание  чл. 129,  ал. 1  от  ЗУТ  съобщава,  че 
с  Решение  № 695,  прието  с  протокол  № 12  от 
3.12.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – об-
ласт  Пловдив,  е  одобрен  проект  на  подробен 
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за  обект:  „Нова  кабелна  линия  20 kV  между 
съществуващ  ТП  „Техническа  работилница“  и 
съществуващ  БКТП  „Детелина“  по  плана  на 
с. Цалапица, община „Родопи“. Проектното трасе 
преминава през поземлени имоти  с идентифи-
катори 78029.141.981, 78029.345.975, 78029.345.979, 
78029.345.989, 78029.350.49, 78029.350.66, 78029.350.76, 
78029.350.497,  78029.366 .26 ,  78029.366 .463, 
78029.366.981,  78029.366.988,  78029.502.3196  по 
кадастралната  карта  на  землище  с. Цалапица, 
община „Родопи“, както и през улици на терито-
рията на населеното място. Дължината на трасето 
в  землището на  с. Цалапица  е  835 м  съгласно 
приложените ПУП – парцеларен план, регистър 
на засегнатите имоти и обяснителна записка, из-
работени от лицензиран проектант. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на 
обжалване  в  30-дневен  срок  от  обнародването 
в „Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Пловдив,  чрез  Общинския  съвет  „Родо-
пи“ – област Пловдив.
8061

31. – Община Попово,  област  Търговище, 
на  основание  чл. 128,  ал. 1  от  ЗУТ  съобщава, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план за изместване на водо-
провод ∅ 400 АС, преминаващ през поземлени 
имоти с идентификатори 57649.92.22, 57649.92.5 и 
57649.89.5 по кадастралната карта на гр. Попово, 
област  Търговище.  Проектната  документация 
е  изложена  за  разглеждане  в  стая № 305,  ет. 3 
в  сградата  на  Община  Попово.  На  основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8054

32. – Община Русе  на  основание  чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
ПУП – изменение на подробен устройствен план и 
одобряване на план-схеми на електронните мрежи 
за обект: „Разширение на тръбна канална мрежа на 
„БТК“ – ЕАД, посредством пасивна оптична мре-
жа (PON) на територията на гр. Русе – кв.: Цвет-
ница, Родина, Възраждане, Здравец – етап 3“, с 
подобекти: RS_CVE_IN_VAZR_PON01_1081, RS_
CVE_IN_VAZR_PON01_1082, RS_ZDR_IN_VAZR_
PON01_4081, RS_ZDR_IN_VAZR_PON01_3031, RS_
VUZ_IN_VAZR_PON01_1062, RS_VUZ_IN_VAZR_
PON01_2181, RS_ZDR_IN_VAZR_PON01_3041, RS_
ZDR_IN_VAZR_PON01_4011, RS_RDN_IN_0006_
PON01_4022,  RS_VUZ_IN_VAZR_PON01_1061, 
RS_ZDR_IN_VAZR_PON01_3042,  RS_ZDR_IN_
VAZR_PON01_4012. На основание чл. 128, ал. 5 
от  ЗУТ  в  едномесечен  срок  от  обнародването 
в  „Държавен  вестник“  заинтересованите  лица 
могат  да  направят  писмени  възражения,  пред-
ложения и искания по проекта до общинската 
администрация. 
8056

81. – Община Троян  на  основание  чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на 
подробен устройствен план – план за регулация 
и застрояване за частично изменение на плана 
за  регулация  и  застрояване  (ПУП – ПРЗ  за  
ЧИПРЗ) на урегулиран поземлен имот ІІІ-20 – „за 
хотел“, кв. 12 по плана  за регулация и  застро-
яване на местност Беклемето,  засягащо имоти 
с  идентификатори  03486.502.9027,  03486.502.19, 
03486.502.21, 03486.502.39 и 03486.502.9011 по ка-
дастралната карта на с. Бели Осъм. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обна-
родването на обявлението в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
за  подробен  устройствен  план  до  общинската 
администрация. Проектът е изложен в сградата 
на Община Троян, ет. 2, стая № 31.
8125

97. – Община с. Иваново,  област  Русе,  на 
основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, 
че е изработен проект на подробен устройствен 
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: 
Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, учас-
тъци  „Русе – Бяла“  и  обход  на  гр. Бяла  от  км 
0+400 до км 76+200, в землищата на с. Красен, 
с. Божичен, с. Иваново и с. Тръстеник, община 
Иваново, област Русе. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да се запознаят с предложения проект в сградата 
на Община Иваново в с. Иваново, ул. Олимпий-
ска № 75, ет. 1, стая № 6, и да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
8055

Административният съд – Велико Търново, 
на основание чл. 181,  ал. 1 от Административ-
нопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила 
жалба от кмета на община Лясковец против т. 1.1 
на Решение № 316 от 7.09.2021 г. на Общинския 
съвет – Лясковец,  в  която  се  поддържа,  че  ре-
шението има характер на общ административен 
акт, като е направено и искане за спирането на 
това решение в частта му,  с която е изменено 
Решение  № 172  от  29.10.2020 г.  на  Общинския 
съвет – Лясковец, за което е образувано адм. д. 
№ 599/2021 г.  по  описа  на  Административния 
съд – Велико  Търново.  Съдебното  заседание  е 
насрочено за 18.02.2022 г. от 10,15 ч.
8114

Административният съд – Пловдив, първо 
отделение, ІХ състав, на основание чл. 181, ал. 1 
и 2 във връзка с чл. 188 от Административно-
процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило 
оспорване  от  Фондация  „Гринберг“,  представ-
лявана от  управителя Георги Йорданов,  срещу 
разпоредбата на чл. 12 от Наредбата за реда за 
спиране, престой и паркиране на пътни превоз-
ни средства в зоните, определени за платено и 
безплатно паркиране на територията на община 
Карлово (приета с Решение № 554 по протокол 
№ 21 от 30.03.2017 г. на ОбС – Карлово), за което 
е образувано адм. д. № 3233/2021 г. по описа на 
Административния съд – Пловдив, насрочено за 
10.02.2022 г. от 10,30 ч.
8024
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Административният съд – Пловдив, Х състав, 
на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК 
съобщава, че е образувано адм.д. № 3143 по описа 
за 2021 г. на Административния съд – Пловдив, 
по протест на Окръжната прокуратура – Пловдив, 
срещу чл. 4, ал. 2 и 3, чл. 20, т. 1, чл. 21, чл. 22, 
чл. 63, ал. 1, 4 и 5 от Правилника за организа-
цията и дейността на Общинския съвет – Кар-
лово, неговите комисии и взаимодействието му 
с общинската администрация, приет с Решение 
№ 5,  взето  с  протокол  № 3  от  28.11.2019 г.  на 
ОбС при Община Карлово, изменен с Решение 
№ 17, взето с протокол № 5 от 19.12.2019 г., из-
менен с Решение № 265, взето с протокол № 15 
от 24.09.2020 г.
8113

Бургаският окръжен съд, гражданска колегия, 
на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК призовава Ев-
гения Попова, гражданка на Република Латвия, 
родена на 27.07.1973 г., с последен известен адрес 
в  Република  България:  гр. Бургас,  ж.к.  Меден 
рудник,  бл. 100,  вх. 2,  ет. 2,  сега  с  неизвестен 
адрес,  в  двуседмичен  срок от обнародването  в 
„Държавен вестник“ да  се яви в канцеларията 
на деловодството на първо гражданско отделение 
на адрес – гр. Бургас, ул. Александровска № 101, 
Съдебна палата, ет. 1, за получаване на препис от 
исковата молба и приложенията към нея на осно-
вание чл. 131 от ГПК във връзка с образуваното 
пред Окръжния съд – Бургас, гр.д. № 425/2021 г. 
по описа на съда с правно основание чл. 79, ал. 1 
от ЗЗД във връзка с чл. 430, ал. 1 и 2 от ТЗ и с 
чл. 4, ал. 1, т. 2 от КМЧП с ищец – „УниКредит 
Булбанк“ – АД,  и  ответник – Евгения  Попова. 
Ответникът да посочи съдебен адрес, в проти-
вен случай делото ще се гледа при условията на 
чл. 48 ГПК.
8057

Варненският районен съд, 18-и състав, призо-
вава Ольга Иванова Шерозия, ЕГН 6110300000, 
родена  на  30.10.1961 г.,  гражданка  на  Руската 
федерация, с неизвестен адрес в чужбина, като 
ответница по гр.д. № 10559/2021 г. по описа на 
Варненския районен съд, 18-и състав, заведено от 
„Енерго – Про Продажби“ – АД, ЕИК 103533691, 
с правно основание на иска чл. 124 от ГПК във 
връзка с чл. 79 и 86 от ЗЗД. Ответницата следва 
да се яви в РС – Варна, в канцеларията на дело-
водството на 18-и състав в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“, за да получи 
препис от исковата молба и приложенията към 
нея по чл. 131 от ГПК. При неявяване книжата 
ще се смятат за редовно връчени и на ответни-
цата ще бъде назначен особен представител на 
основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
8115

Районният съд – Русе,  VIII  гр. състав,  при-
зовава  Катерина  Сергеевна  Прудник-Вълчано-
ва,  гражданка  на  Република  Украйна,  родена 
на 13.07.1980 г., с неизвестен адрес, да се яви в 
2-седмичен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ в деловодството на съда за получаване 
на препис от искова молба и доказателствата за 
отговор по чл. 131 ГПК по гр. д. № 6027/2021 г. 
на  РС – Русе,  заведено  от  Борислав  Валериев 
Вълчанов, в противен случай делото ще се гледа 
при  условията на  чл. 48,  ал. 2 ГПК,  като є  се 
назначи особен представител.
8104

Русенският окръжен съд на основание чл. 75, 
ал. 7 от ЗА и чл. 595 и сл. от ГПК заличава от 
регистъра  на  адвокатските  дружества,  воден 
при РОС, вписаното по партида 7, рег. 11, том 1, 
стр. 32, ф. д. 31/2009 г., „Адвокатско дружество 
Димова, Северинов и Трифонов“ със седалище 
Русе, ул. Д-р Петър Берон № 9, вх. 1, ет. 2.
8105

Софийският градски съд,  търговско  отде-
ление, VI – 8 състав, ч. т. д. № 2582/2021 г., на 
основание чл. 679 от TЗ призовава кредиторите 
от събрание на кредиторите на „Дея Билд“ – АД, 
ЕИК 121072566, по т. д. № 312/2009 г. по описа 
на Софийския  градски  съд,  търговско  отделе-
ние, VI – 2 състав, да се явят на заседание на 
1.02.2022 г.  от  10,15 ч.  по  т. д.  № 2582/2021 г. 
по  описа  на  Софийския  градски  съд,  търгов-
ско  отделение,  VI – 8 състав,  образувано  по 
искане на Националната агенция за приходите 
на основание чл. 679, ал. 1 от ТЗ за отмяна на 
решенията  на  събранието  на  кредиторите  на 
„Дея Билд“ – АД, ЕИК 121072566. Заседанието 
ще се проведе в Софийския градски съд, София, 
бул. Витоша № 2.
8119

Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155, 
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д. 
№ 1416/2021 г.  по  описа  на  съда  по  предявена 
на  19.08.2021 г.  искова молба  на Комисията  за 
противодействие на корупцията и  за отнемане 
на незаконно придобитото имущество с правно 
основание  чл. 153,  ал. 2  от  ЗПКОНПИ  и  цена 
на иска – 4 378 995 лв., за отнемане в полза на 
държавата на имущество, както следва:

І. От Даниел Ангелов Москояни на основание 
чл. 150 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от 
ЗПКОНПИ с цена на иска 28 500 лв.:

– 1/3  идеална  част  от  самостоятелен  обект 
в  сграда  с  идентификатор  51500.502.222.6.1, 
намиращ  се  в  гр. Несебър,  община  Несебър, 
ул. Рила – ул. Дюни  № 35,  ет. 0,  обект  1;  са-
мостоятелният  обект  се  намира  в  сграда № 6, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 
51500.502.222, предназначение на самостоятелния 
обект:  за  търговска  дейност,  брой  нива – 1,  с 
площ 12 кв. м.

– 1/3  идеална  част  от  самостоятелен  обект 
в  сграда  с  идентификатор  51500.502.222.6.2, 
намиращ  се  в  гр. Несебър,  община  Несебър, 
ул. Рила – ул. Дюни  № 35,  ет. 0,  обект  2;  са-
мостоятелният  обект  се  намира  в  сграда № 6, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 
51500.502.222, предназначение на самостоятелния 
обект:  за  търговска  дейност,  брой  нива – 1,  с 
площ 15 кв. м.

– 1/3  идеална  част  от  самостоятелен  обект 
в  сграда  с  идентификатор  51500.502.222.6.3, 
намиращ  се  в  гр. Несебър,  община  Несебър, 
ул. Рила – ул. Дюни  № 35,  ет. 0,  обект  3;  са-
мостоятелният  обект  се  намира  в  сграда № 6, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 
51500.502.222, предназначение на самостоятелния 
обект:  за  търговска  дейност,  брой  нива – 1,  с 
площ 10 кв. м. 

Пазарната  стойност на  1/3 идеална част от 
имотите към настоящия момент е 28 500 лв.
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ІІ. От „А – Н Москояни“ – ЕООД, ЕИК 202505715, 
на основание чл. 145, ал. 1 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– 1/2 идеална част от сграда с идентификатор 
51500.84.47.5, намираща се гр. Несебър, местност 
Кокалу, блок 1; сградата е разположена в позем-
лен имот с идентификатор 51500.84.47, застроена 
площ – 244 кв. м, брой етажи – 4, с предназна-
чение: жилищна сграда – многофамилна. Пазар-
ната стойност на 1/2 идеална част от имота към 
настоящия момент е 954 445 лв.

– 1/2 идеална част от сграда с идентификатор 
51500.84.47.6, намираща се в гр. Несебър, мест-
ност  Кокалу,  блок  2,  сградата  е  разположена 
в  поземлен  имот  с  идентификатор  51500.84.47, 
застроена  площ – 154 кв. м,  брой  етажи – 3,  с 
предназначение:  жилищна  сграда – многофа-
милна. Пазарната стойност на 1/2 идеална част 
от имота към настоящия момент е 451 780 лв.

– 1/2 идеална част от сграда с идентификатор 
51500.84.47.7, намираща се в гр. Несебър, мест-
ност  Кокалу,  блок  3;  сградата  е  разположена 
в  поземлен  имот  с  идентификатор  51500.84.47, 
застроена  площ – 257 кв. м,  брой  етажи – 4,  с 
предназначение:  жилищна  сграда – многофа-
милна. Пазарната стойност на 1/2 идеална част 
от имота към настоящия момент е 1 005 280 лв.

– Сграда с идентификатор 51500.84.47.8, нами-
раща се в гр. Несебър, местност Кокалу, блок 4; 
сградата е разположена в поземлен имот с иден-
тификатор 51500.84.47, застроена площ – 286 кв. м, 
брой  етажи – 3,  с  предназначение:  жилищна 
сграда – многофамилна. Пазарната стойност на 
имота към настоящия момент е 1 680 000 лв.

– Басейн,  100  куб.  м,  изграден  в  поземлен 
имот с идентификатор 51500.84.47, намиращ се в 
гр. Несебър, местност Кокалу, с площ – 4514 кв. м, 
съгласно Разрешение за строеж № 42 от 3.10.2011 г. 
Пазарната стойност на басейна към настоящия 
момент е 25 000 лв. 

– Самостоятелен обект в сграда с идентифи-
катор  51500.506.277.1.56,  намиращ  се  в  гр. Не-
себър,  к.к.  Слънчев  бряг,  ул. Несебър  № 1; 
самостоятелният  обект  се  намира  в  сграда  1, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 
51500.506.277,  с  предназначение:  за  обществено 
хранене, брой нива – едно, площ по документи 
77,20 кв. м, ведно с 6,30 кв. м идеални части от 
общите части на сградата, който имот в акта за 
собственост е описан по следния начин: дневен 
бар с идентификатор 51500.506.277.1.56, намиращ 
се в гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, ул. Несебър 
№ 1, етаж 1, състоящ се от зала за посетители, 
бар, кафе, подготвително помещение, санитарен 
възел с преддверие, предназначение: за обществено 
хранене. Съгласно кадастралната карта на гр. Не-
себър обектът е с идентификатор 51500.506.227.1 в 
сграда с идентификатор 51500.506.227.1, построена 
в поземлен имот с идентификатор 51500.506.277. 
Пазарната  стойност  на  имота  към  настоящия 
момент е 226 490 лв.

– 1/2  идеална  част  от  товарен  автомобил  с 
рег.  № А  8039  КМ,  марка  „БМВ“,  модел  „Х3 
2.0  Д“,  рама  № WBAPE11050WJ51589,  двигател 
№ N47D20A82116882,  с  дата  на  регистрация: 
17.07.2008 г. Пазарната стойност на 1/2 идеална част 
от автомобила към настоящия момент е 7500 лв.

Делото е насрочено за разглеждане в откри-
то  съдебно  заседание  за  15.04.2022 г.  от  9 ч.  В 
двумесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ на настоящото обявление третите заинте-

ресовани лица, които претендират самостоятелни 
права върху имуществото, предмет на отнемане 
в настоящия процес, могат да встъпят в делото, 
като предявят  съответния иск пред Окръжния 
съд – Бургас, в настоящото дело.
8003

Варненският окръжен съд, гр. отделение, обя-
вява, че по гр. д. № 2747/2017 г. по описа на ВОС 
е постъпило искане с вх. № 35825/19.12.2017 г. от 
Комисията  за  противодействие  на  корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото иму-
щество, БУЛСТАТ 129010997, и адрес за призо-
ваване:  Варна,  ул. Алеко  Константинов  № 17, 
ет. 1,  против  Ивелин  Иванов  Вълчанов,  ЕГН 
7406201186 и постоянен адрес: Варна, ж.к. Младост 
№ 126,  вх. 5,  ет. 6,  ап. 115,  Пламена  Георгиева 
Вълчанова, ЕГН 8106261057 и постоянен адрес: 
Варна, ул. Генерал Столетов № 79, ет. 4, ап. 5, и 
„Чифлика  111“ – ЕООД  („Чифлика – Каменния 
двор“ – ЕООД), ЕИК: 200230505,  със  седалище 
и адрес на управление: Велико Търново, ул. Гео 
Милев № 15, представлявано от Алдин Северинов 
Христов, ЕГН 7703125360, с което е предявен иск 
с правно основание чл. 74 от ЗОПДНПИ (отм.) 
във  връзка  с  § 5  от  ПЗРЗПКОНПИ  и  чл. 153 
от  ЗПКОНПИ,  и  цена  на  иска  635  342,62 лв. 
за отнемане в полза на държавата на следното 
имущество: 

От ответника Ивелин Иванов Вълчанов на 
основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от 
ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5 от ПЗРЗПКОНПИ 
и чл. 153 във връзка с чл. 142 от ЗПКОНПИ:

 – Недвижим имот, намиращ се в землището 
на с. Кичево, община Аксаково, област Варна, в 
местността Суха  чешма,  селищно  образувание 
„Могилите“:  500 кв. м  ид.ч.  от  дворно  място, 
цялото  с  площ  700 кв. м,  съставляващо  имот 
№ 451,  заедно  с  построените  в  същото  дворно 
място жилище  с  площ  80 кв. м,  таван  с  площ 
35 кв. м,  гараж с площ 25 кв. м, навес с площ 
10 кв. м,  и  всички  подобрения,  насаждения  и 
приращения  в  дворното място  (кладенец,  стая 
и стопански постройки), при граници на целия 
имот: път, № 448, 436 и 452, придобит с нотари-
ален акт за покупко-продажба № 45, том IV, рег. 
№ 10365,  дело № 579 от 29.05.2008 г.  (акт № 55, 
том XLV/2008 г. на СВ – Варна).

 – Недвижим имот, намиращ се в землището 
на с. Кичево, община Аксаково, област Варна, в 
местността Суха  чешма,  селищно  образувание 
„Могилите“: 500 кв. м ид.ч. от дворно място, ця-
лото с площ 700 кв. м, съставляващо имот № 452, 
ведно с навес без оградни стени с площ 185 кв. м, 
заедно с всички подобрения, насаждения и при-
ращения в дворното място, при граници на целия 
имот: път, № 451, 435 и път, придобит с нотариален 
акт за продажба на недвижим имот № 47, том 
IV, рег. № 10367, дело № 581 от 29.05.2008 г. (акт 
№ 59, том XLV/2008 г. на СВ – Варна).

 – Сумата в размер на 11 700,75 лв., внесена 
по спестовна сметка в левове № BG06 СЕСВ 9790 
4057 6774 00, открита в „Централна кооперативна 
банка“ – АД, с титуляр Ивелин Иванов Вълчанов, 
ЕГН 7406201186.

 – Сумата в размер на 935 лв., представлява-
ща погасителни вноски по спестовна сметка в 
левове № BG06 СЕСВ 9790 4057 6774 00, открита 
в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титу-
ляр Ивелин Иванов Вълчанов, ЕГН 7406201186.

 – Сумата в размер на 7400 лв., постъпила от 
трети лица по спестовна сметка в левове № BG06 
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СЕСВ 9790 4057 6774 00, открита в „Централна 
кооперативна  банка“ – АД,  с  титуляр  Ивелин 
Иванов Вълчанов, ЕГН 7406201186.

 – Сумата в размер на 71,14 лв., представля-
ваща  начислени  лихви  по  спестовна  сметка  в 
левове № BG06 СЕСВ 9790 4057 6774 00, открита 
в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титу-
ляр Ивелин Иванов Вълчанов, ЕГН 7406201186.

 – Сумата в размер на 3460 лв., представляваща 
погасителни вноски по разплащателна сметка в 
левове № BG47 RZBB 9155 1071 6490 18, открита 
в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр 
Ивелин Иванов Вълчанов, ЕГН 7406201186.

 – Сумата в размер на 18 200 лв., постъпила 
от трети лица по разплащателна сметка в лево-
ве № BG47 RZBB 9155 1071 6490 18, открита в 
„Райфайзенбанк  (България)“ – ЕАД,  с  титуляр 
Ивелин Иванов Вълчанов, ЕГН 7406201186.

 – Сумата в размер на 5252,79 лв., внесена по 
разплащателна сметка в евро № BG34 PRCB 9230 
1444 3869 15, открита в „Прокредитбанк“ – АД, 
с  титуляр  Ивелин  Иванов  Вълчанов,  ЕГН 
7406201186.

 – Сумата в размер на 50 000 лв., постъпила 
през 2013 г. и изтеглена от лицето от разплаща-
телна сметка в левове № BG94 DEMI 9240 1000 
1001 97, открита в „Търговска банка Д“ – АД, с 
титуляр „Чифлика 111“ – ЕООД, ЕИК 200230505.

От Ивелин Иванов Вълчанов, ЕГН 7406201186, 
на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 
и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5 от 
ПЗРЗПКОНПИ и чл. 153 и 151 от ЗПКОНПИ:

 – Сумата в размер на 5000 лв., получена при 
продажбата на дружествените дялове от капитала 
на „Чифлика 111“ – ЕООД („Чифлика – Каменния 
двор“ – ЕООД), ЕИК 200230505, със седалище и 
адрес  на  управление:  Велико  Търново,  ул. Гео 
Милев № 15.

 – Сумата  в  размер  на  13  000 лв.,  предста-
вляваща  пазарната  стойност  към  датата  на 
продажбата на лек автомобил „БМВ 525 И“, рег. 
№ В  4703  КМ,  рама  № WBAHD51030BG22020, 
двигател № 2401016, дата на първа регистрация 
19.02.1991 г., придобит с договор на 6.10.2006 г. и 
отчужден на 23.06.2008 г.

 – Сумата в размер на 300 лв., представлява-
ща стойността към датата на разкомплектоване 
на лек автомобил „Форд Ескорт“, рег. № В 5447 
КА,  рама  № VS6AXXWPAARG09185,  двигател 
№ RG091885DA,  дата  на  първа  регистрация 
3.01.1995 г., придобит с договор на 29.05.2008 г. и 
разкомплектован на 20.10.2011 г.

 – Сумата в размер на 5000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажбата на 
лек автомобил „Ланд Ровер Дискавари“, рег. № В 
1774 КН, рама № SALLIGML8HA467470, двигател 
№ CR813122D05116D, дата на първа регистрация 
29.05.1991 г., придобит с договор на 29.05.2008 г. 
и отчужден на 24.02.2009 г. 

 – Сумата в размер на 37 487,33 лв., предста-
вляваща внесени погасителни вноски през 2011 г., 
2012 г. и 2013 г. от разплащателна сметка № BG64 
PRCB 9230 1424 3352 14, открита в „Прокредит-
банк“ – АД,  с  титуляр  „Чифлика  111“ – ЕООД, 
ЕИК 200230505.

От Ивелин Иванов Вълчанов, ЕГН 7406201186, 
и Пламена Георгиева Вълчанова, ЕГН 8106261057, 
на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 
и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5 от 
ПЗРЗПКОНПИ и чл. 153, чл. 151 и чл. 142, ал. 1, 
т. 2 от ЗПКОНПИ:

 – Сумата в размер на 38 000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на продаж-
бата  на  лек  автомобил  „Мерцедес  Е  270“,  рег.  
№ BI 110КН, рама № WDB2110161А063223, двига-
тел № 64796130017024, дата на първа регистрация 
4.07.2004 г., придобит с договор на 23.12.2008 г. и 
отчужден на 4.12.2009 г.

От Пламена Георгиева Вълчанова, ЕГН 8106261057, 
на основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 
от ЗОПДНПИ (отм.) и § 5 от ПЗРЗПКОНПИ във 
връзка с чл. 153, чл. 151 и чл. 142, ал. 1, т. 2 от 
ЗПКОНПИ:

 – Сумата в размер на 62 981 лв., представлява-
ща погасителни вноски по разплащателна сметка 
в левове № BG98 RZBB 9155 1011 7567 11, открита 
в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр 
Пламена Георгиева Вълчанова, ЕГН 8106261057.

 – Сумата в размер на 7,32 лв., представлява-
ща начислени лихви по разплащателна сметка в 
левове № BG98 RZBB 9155 1011 7567 11, открита 
в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр 
Пламена Георгиева Вълчанова, ЕГН 8106261057.

 – Сумата в размер на 30 237,70 лв., предста-
вляваща  непреобразуваната  част  от  вноски  в 
периода 2008 – 2013 г. по сметка в левове № BG11 
UBBS 8002 2009 1494 20, открита в „ОББ“ – АД, 
с титуляр Пламена Георгиева Вълчанова, ЕГН 
8106261057.

 – Сумата в размер на 17 955 лв., постъпила от 
трети лица по сметка в левове № BG11 UBBS 8002 
2009 1494 20, открита в „ОББ“ – АД, с титуляр 
Пламена Георгиева Вълчанова, ЕГН 8106261057.

 – Сумата в размер на 904,59 лв., представлява-
ща начислени лихви по сметка в левове № BG11 
UBBS 8002 2009 1494 20, открита в „ОББ“ – АД, 
с титуляр Пламена Георгиева Вълчанова, ЕГН 
8106261057.

От „Чифлика 111“ – ЕООД, ЕИК 200230505, 
на основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от  
ЗОПДНПИ и § 5 от ПЗРЗПКОНПИ във връзка с 
чл. 153 и 145 от ЗПКОНПИ:

 – Сумата в размер на 260 450 лв., постъпила 
през  2013 г.  по  разплащателна  сметка  в  лево-
ве № BG11 RZBB 9155 1023 9568 03,  открита в 
„Райфайзенбанк  (България)“ – ЕАД,  с  титуляр 
„Чифлика 111“ – ЕООД, ЕИК 200230505.

Производството  по  делото  е  насрочено  за 
разглеждане  в  открито  съдебно  заседание  на 
31.05.2022 г. от 14 ч.

Указва на  заинтересованите  лица,  че могат 
да предявят своите претенции върху описаното 
имущество и суми най-късно до датата на първото 
по делото заседание, насрочено за 31.05.2022 г. 
8135

Окръжният съд – Плевен,  обявява,  че  в 
същия съд е образувано гр.д. № 740/2021 г. по 
предявена на 21.09.2021 г. искова молба от Ко-
мисията за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество, 
представлявана от председателя є Сотир Стефа-
нов Цацаров, против Георги Илиев Иванов от 
с. Каменец, ул. Бачо Киро № 11, област Плевен, 
и Мариана Георгиева Георгиева от с. Каменец, 
ул. Бачо  Киро  № 11,  област  Плевен,  за  отне-
мане на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ 
в полза на държавата имущество на  стойност 
131 761,49 лв.,  подробно  описано  в  исковата 
молба, както следва:
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На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Георги Илиев Иванов, ЕГН 
6509224000, и Мариана Георгиева Георгиева, ЕГН 
7309227175, на обща стойност 38 774 лв.:

Сграда – краварник, с площ 452 кв. м, нами-
раща се в с. Каменец, община Пордим, област 
Плевен, построена в държавен поземлен имот, 
с начин на трайно ползване – стопански двор, с 
площ 7,752 дка, съставляваща имот № 243009, при 
граници и съседи: имот № 243008 – стопански двор 
на ДПФ; имот № 000236 – нива на наследници на 
Петър и Ангел Атанасови, имот № 000250 – па-
сище, мера на ОПФ; имот № 000247 – пасище, 
мера на ОПФ; имот № 243010 – стопански двор 
на ДПФ – МЗГ; имот № 243031 – ведомствен път 
на ДПФ – МЗГ, заедно с припадащите се идеални 
части от правото на строеж. Поземленият имот е 
образуван от имот № 243 002 с пазарна стойност 
към момента на ИМ – 1100 лв.

Урегулиран  поземлен  имот,  намиращ  се  в 
с. Каменец,  община  Пордим,  област  Плевен, 
ул. Бачо Киро № 11, целият 910 кв. м, съставляващ 
имот IX-377 от кв. 30 по плана на селото, заедно 
с  построените  масивна  едноетажна  жилищна 
сграда и стопанска сграда, при съседи на имота: 
улица, УПИ Х-378, УПИ XI-378, УПИ ХІІ-374, 
УПИ VII-376, УПИ VIII-376, с пазарна стойност 
към момента на ИМ – 35 000 лв. 

Урегулиран  поземлен  имот,  намиращ  се  в 
с. Каменец,  община  Пордим,  област  Плевен, 
целият  1910 кв. м,  съставляващ  УПИ  V-403  в 
кв. 41 по плана на селото, незастроен, при съседи 
на имота: изток – УПИ VI-404 и УПИ VII-404, 
запад – УПИ  IV-402,  север – улица,  юг – УПИ 
ХІІІ-410 и УПИ VIII-405, c пазарна стойност към 
момента на ИМ – 2674 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мариана Георгиева Геор-
гиева, ЕГН 7309227175, и Георги Илиев Иванов, ЕГН 
6509224000, на обща стойност 1000 лв.:

Лек автомобил, марка „Фиат“, модел „Дукато“, 
peг. № EH 2386 КК, с първоначална регистрация 
10.01.2000 г., рама № ZFA23000005839884, двига-
тел: 2957414, придобит на 9.09.2016 г., с пазарна 
стойност към момента на ИМ – 1000 лв. 

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мариана Георгиева Геор-
гиева, ЕГН 7309227175, на обща стойност 18 700 лв.:

Недвижими  имоти,  намиращи  се  в  с. Ка-
менец,  община  Пордим,  област  Плевен,  при-
добити  с  нотариален  акт  за  покупко-продажба 
на недвижим имот № 54, том VII, peг. № 4121, 
дело № 504/27.07.2012 г., вписан в СВ – Плевен, 
с  вх. рег. № 12005/27.07.2012 г.,  акт № 158,  том 
30, а именно:

Урегулиран поземлен имот с площ 1210 кв. м, 
съставляващ УПИ ХІ-378 в кв. 30 по плана на 
селото,  ведно  с  построената  в  този  имот  сто-
панска сграда, при съседи: изток – УПИ Х-378, 
собствен, запад – УПИ ХІІ-374, север – УПИ IX- 
377, юг – улица. 

Урегулиран поземлен имот с площ 1360 кв. м, 
съставляващ УПИ Х-378  в  кв. 30  по  плана  на 
селото, ведно с построените в този имот жилищ-
на сграда, лятна кухня и две стопански сгради, 
при съседи: изток – улица, запад – УПИ XI-378, 
собствен, север – УПИ IX-377, юг – улица, с па-
зарна стойност към момента на ИМ – 15 000 лв.

Лек  автомобил,  марка  „Мерцедес“,  модел  
„Ц 250 ТД“, peг. № EH 3444 ВС, първоначална регис-
трация 7.01.1998 г., рама № WDB2021281A589732, 
двигател 60596012022763, придобит на 27.03.2012 г., 
с пазарна стойност към момента на ИМ – 2500 лв.

Лек  автомобил,  марка  „Фолксваген“,  мо-
дел  „Транспортер“,  peг. № EH  8180  ВВ,  с  пър-
воначална  регистрация  25.03.1993 г.,  рама 
№ WV2ZZZ70ZPH093343,  двигател  ABL02527, 
придобит на 30.03.2012 г., с пазарна стойност към 
момента на ИМ – 500 лв. 

Лек автомобил, марка „Фиат“, модел „Пунто“, 
peг. № ЕН 7963 ВС, с първоначална регистрация 
20.07.1999 г., рама № ZFA17600004935942, двигател 
без номер, придобит на 20.07.2012 г.,  с пазарна 
стойност към момента на ИМ – 700 лв. 

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мариана Георги-
ева Георгиева, ЕГН 7309227175, на обща стойност 
7200 лв.:

Сумата в размер на 3700 лв., представляваща 
пазарната  стойност  на  лек  автомобил,  марка 
„Мерцедес“, модел „200 ЦЕ“, с peг. № ЕН 7176 АК, 
с  първоначална  регистрация  16.06.1995 г.,  рама 
№ WDB1240401C156176, двигател: 11194010048204, 
дата на регистрация: 7.12.2011 г., към датата на 
отчуждаването му.

Сумата в размер на 500 лв., представляваща 
договорната стойност на товарен автомобил, марка 
„Мерцедес“, модел „208 Д“, с рег. № ЕН 5360 ВС, 
с първоначална регистрация 18.12.2000 г., рама 
№ WDB9026721R201181, двигател 61198750246710, 
дата на регистрация: 17.04.2012 г., към датата на 
отчуждаването му.

Сумата в размер на 3000 лв., представляваща 
пазарната  стойност  на  лек  автомобил,  марка 
„Ситроен“, модел  „Евазион“,  с  peг. № ЕН 8566 
ВС,  с  първоначална  регистрация  26.01.1999 г., 
рама № VF7U6UC0012461685,  двигател  6007455, 
като за придобиването на МПС не са установени 
законни източници на средства. От проследено 
преобразуване на имущество се установява, че 
автомобилът  е  придобит  със  средства  от  про-
дажбата на лек автомобил, марка „Ауди“, модел 
„А 8“, с рег. № ЕН 5581 ВС.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мариана Георги-
ева Георгиева, ЕГН 7309227175, на обща стойност 
21 750 лв.:

Сумата в размер на 2000 лв., представляваща 
пазарната  стойност  на  лек  автомобил,  марка 
„Волво“,  модел  „850“,  с  peг. № ЕН  4648  ВС,  с 
първоначална  регистрация  1.06.1994 г.,  рама 
№ YV1LW4702S2078934,  двигател  В5204Т304496, 
към датата на отчуждаването му.

Сумата в размер на 12 250 лв., представляваща 
непреобразувания остатък от пазарната стойност 
на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А8“, с 
рег. № ЕН 5581 ВС, с първоначална регистрация 
10.05.2004 г., рама № WAUZZZ4E24N024443, двига-
тел ASE007143, дата на регистрация: 23.04.2012 г.

Сумата в размер на 7500 лв., представляваща 
пазарната  стойност към датата на отчуждава-
нето  на  урегулиран  поземлен  имот,  намиращ 
се в с. Каменец, община Пордим, област Пле-
вен,  целият 1290 кв. м,  съставляващ  съгласно 
действащата  улична  и  дворищна  регулация, 
утвърдени  със  Заповед № 3679  от  17.11.1986 г.: 
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УПИ VII-314  в  кв. 35,  заедно  с  построените  в 
имота жилищна сграда и стопанска сграда, при 
съседи  на  имота:  север – улица,  изток – УПИ 
VIII-313, юг – УПИ VІІ-322 и УПИ XVIII-321, и 
запад – УПИ VI-315, придобит с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 169, 
том V, peг. № 3-395, дело № 438 от 29.06.2012 г., 
вписан  в  СВ – Плевен,  с  вх. рег.  № 10338  от 
29.06.2012 г., акт № 101, том 26.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Георги Илиев Иванов, 
ЕГН 6509224000, на обща стойност 27 167,34 лв.: 

Сумата в размер на 1979,58 лв., представляваща 
вноски до трети лица по банкова сметка.

Сумата в размер на 16 297,37 лв., представля-
ваща вноски от трети лица по банкова сметка.

Сумата в размер на 8890,39 лв., представляваща 
погасителни вноски по кредити.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мариана Георги-
ева Георгиева, ЕГН 7309227175, на обща стойност 
16 778,99 лв.:

Сумата в размер на 5168,83 лв., представляваща 
вноски от трети лица по банкова сметка.

Сумата в размер на 3982,33 лв., представля-
ваща вноски до трети лица по банкова сметка.

Сумата в размер на 7627,83 лв., представляваща 
погасителни вноски по кредити.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мариана Георги-
ева Георгиева, ЕГН 7309227175, на обща стойност 
391,16 лв.:

Сумата в размер на 391,16 лв., представляваща 
вноски от трети лица по банкова сметка. 

Окръжният съд – Плевен, указва, че срокът, в 
който заинтересованите лица могат да предявят 
своите претенции върху горепосоченото имуще-
ство, е най-късно в първото заседание, което е 
насрочено за 11.04.2022 г. от 9,30 ч.
8012

Окръжният съд – Плевен,  на  основание 
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че в същия 
съд е образувано гр.д. № 774/2021 г. по предяве-
на искова молба от КПКОНПИ против Ангел 
Красимиров Георгиев, ЕГН 8308054101, постоянен 
и  настоящ  адрес: Плевен,  ул. Солун  № 42,  за 
отнемане на имущество и парични суми в общ 
размер 214 036,57 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ангел Красимиров Георгиев 
с цена на иска 1923 лв.:

– 1923 бр. обикновени поименни акции с право 
на глас от капитала на „Екомтех“ – АД, с ЕИК 
203578118, с номинална стойност 1 лев на всяка 
акция и на  обща  стойност  1923 лв.,  с  поредни 
номера 46 365 – 47 904 и 51 533 – 51 915, собстве-
ност на Ангел Красимиров Георгиев.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ангел Красимиров 
Георгиев, с цена на иска 212 113,57 лв., както следва:

– Сумата в размер на 7707 лв., представляваща 
паричната равностойност на 7707 бр. акции с но-
минална стойност 1 лев на всяка акция, на обща 
стойност 7707 лв. от капитала на „Екомтех“ – АД, 
ЕИК 203578118, към датата на отчуждаването им. 

– Сумата в размер на 20 000 лв., представлява-
ща пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на недвижим имот.

– Сумата в размер на 1850 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажбата на 
лек автомобил, марка „Ситроен“, модел „Ц 5 Н 
2“, рама № VF7DCRHZB76423314.

– Сумата в размер на 13 000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на продажба 
на лек  автомобил, марка  „Ауди“, модел  „А 6“, 
рама № WAUZZZ4F65N042504. 

– Сумата  в  размер  на  670 лв.,  предста-
вляваща  вноска  от  проверяваното  лице  през 
2012 г.  по  картова  сметка  в  левове  с  IBAN: 
BG41RZBB91554023246509,  открита  в  „Райфай-
зенбанк България“ – ЕАД.

– Сумата в размер на 21 620 лв., представля-
ваща вноски от проверяваното лице през 2019 г. 
по разплащателна сметка в левове № 24240934, 
открита в „Банка ДСК“ – ЕАД. 

– Сумата в размер на 3000 лв., представлява-
ща погасителни вноски по кредит № 24280489, 
извършени  със  средства  от  направени  вноски 
от  проверяваното  лице  с  неустановен  зако-
нен  източник  през  2019 г.  по  разплащателна 
сметка в левове № 24240934, открита в „Банка 
ДСК“ – ЕАД.

– Сумата в размер на 1200 лв., представляваща 
разликата между направена вноска от трето лице 
през 2019 г. по разплащателна сметка в левове 
№ 24240934,  открита  в  „Банка ДСК“ – ЕАД,  и 
превод към Специализираната прокуратура във 
връзка с плащане на гаранция.

– Сумата  в  размер  на  19  000 лв.,  предста-
вляваща  вноски  от  проверяваното  лице  през 
2012 г.  по  дебитна  сметка  в  левове  с  IBAN: 
BG98UNCR96600038708900, открита в „УниКредит 
Булбанк“ – АД.

– Сумата в размер на 7300 лв., представляваща 
вноска от Васил Георгиев (брат на проверяваното 
лице)  през  2012 г.  по  дебитна  сметка  в  левове 
с  IBAN:  BG98UNCR96600038708900,  открита  в 
„УниКредит Булбанк“ – АД.

– Сумата в размер на 9000 лв., представляваща 
вноска от трето лице (Дацко Маринов Дацков) 
през 2013 г. по дебитна сметка в левове с IBAN: 
BG98UNCR96600038708900, открита в „УниКредит 
Булбанк“ – АД.

– Сумата в размер на 300 лв., представлява-
ща  вноска  от  проверяваното  лице  през  2019 г. 
по  разплащателна  сметка  в  левове  с  IBAN: 
BG97FINV91501016763535, открита в „Първа ин-
вестиционна банка“ – АД.

– Сумата в размер на 141,99 лв., представля-
ваща начислена лихва през 2012 г. по срочен де-
позит в левове с IBAN: BG09IORT73802036235208, 
открит в „Инвестбанк“ – АД. 

– Сумата  в  размер  на  4002,66 лв.,  предста-
вляваща  вноска  от  проверяваното  лице  ведно 
с начислена на нея лихва по срочен депозит в 
левове с IBAN: BG25IORT73802036235209, открит 
в „Инвестбанк“ – АД.

– Сумата  в  размер  на  9823,58 лв.,  предста-
вляваща  вноска  от  проверяваното  лице  ведно 
с начислена на нея лихва по срочен депозит в 
левове с IBAN: BG95IORT73802036235210, открит 
в „Инвестбанк“ – АД.

– Сумата в размер на 7,65 лв., представляваща 
начислена лихва през 2012 г. по срочен депозит в 
левове с IBAN: BG68IORT73802036235211, открит 
в „Инвестбанк“ – АД. 
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– Сумата  в  размер  на  4734,59 лв.,  предста-
вляваща  вноска  от  проверяваното  лице  ведно 
с начислена на нея лихва по срочен депозит в 
левове с IBAN: BG41IORT73802036235212, открит 
в „Инвестбанк“ – АД.

– Сумата  в  размер  на  4200 лв.,  предста-
вляваща  вноски  от  проверяваното  лице  през 
2013 г.  по  разплащателна  сметка  в  левове  с 
IBAN: BG92IORT73801036235201, открита в „Ин-
вестбанк“ – АД.

– Сумата в размер на 568,97 лв., представляваща 
вноска от трето лице през 2013 г. по разплащателна 
сметка в левове с IBAN: BG92IORT73801036235201, 
открита в „Инвестбанк“ – АД.

– Сумата  в  размер  на  1750 лв.,  предста-
вляваща  вноски  от  проверяваното  лице  през 
2013 г.  по  разплащателна  сметка  в  левове  с 
IBAN: BG92IORT73801036235201, открита в „Ин-
вестбанк“ – АД.

– Сумата в размер на 650 лв., представляваща 
разликата между направените вноски от прове-
ряваното лице и превод към „Екомтех“ – АД, за 
записване на акции през 2015 г. по разплащателна 
сметка в левове с IBAN: BG92IORT73801036235201, 
открита в „Инвестбанк“ – АД.

– Сумата в размер на 1170 лв., представляваща 
вноска от трето лице през 2016 г. по разплащателна 
сметка в левове с IBAN: BG92IORT73801036235201, 
открита в „Инвестбанк“ – АД.

– Сумата в размер на 1005 лв., представляваща 
вноска от проверяваното лице през 2012 г. по спесто-
вен влог в левове с IBAN: BG81IORT73804036235200, 
открит в „Инвестбанк“ – АД. 

– Сумата  в  размер  на  45  815 лв.,  предста-
вляваща  вноски  от  проверяваното  лице  през 
2013 г.  по  кредитна  карта  в  левове  с  IBAN: 
BG22IORT73801036235200,  открита  в  „Ин-
вестбанк“ – АД. 

– Сумата в размер на 11 000 лв., представля-
ваща  вноска,  преведена  от  дружеството  „Май 
Мол“ – ООД, през 2013 г. по кредитна карта в 
левове с IBAN: BG22IORT73801036235200, открита 
в „Инвестбанк“ – АД. 

– Сумата  в  размер  на  11  869,80 лв.,  пред-
ставляваща  вноски  от  проверяваното  лице 
през  2014 г.  по  кредитна  карта  в  левове  с 
IBAN: BG22IORT73801036235200, открита в „Ин-
вестбанк“ – АД.

– Сумата  в  размер  на  10  727,33 лв.,  пред-
ставляваща  вноски  от  проверяваното  лице 
през  2015 г.  по  кредитна  карта  в  левове  с 
IBAN: BG22IORT73801036235200, открита в „Ин-
вестбанк“ – АД.

Окръжният съд – Плевен, указва, че срокът, в 
който заинтересованите лица могат да предявят 
своите претенции върху горепосоченото имуще-
ство, е най-късно в първото заседание, което е 
насрочено за 12.04.2022 г. от 14 ч.
8121

Софийският градски съд, І  гр. отделение,  10 
състав, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ 
уведомява, че има образувано гр.д. № 13845/2019 г. 
въз основа на постъпило мотивирано искане от 
Комисията за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото имущество 
(КПКОНПИ) срещу Йордан Павлов Йорданов, ЕГН 
5806171966, с постоянен и настоящ адрес: София, ж.к. 
Ботунец № 9, вх. А, ет. 4, ап. 10; Елена Йорданова 
Павлова, ЕГН 0149221896, с постоянен и настоящ 

адрес: София, ж.к. Ботунец № 9, вх. А, ет. 4, ап. 10, 
и „БГ – Меском“ – ЕООД, ЕИК 201397934, със се-
далище и адрес на управ ление: София, ж.к. Сухата 
река, бл. 29, вх. 3, ет. 1, ап. 2, с управител Йордан 
Павлов Йорданов, ЕГН 5806171966,  за  отнемане 
на имущество на обща стойност 1 091 700,44 лв., 
описано, както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Йордан Павлов Йорданов, 
ЕГН 5806171966, се претендира отнемане на:

Сумата от 16 150 лв., представляваща облага 
от престъпната дейност, за която лицето е при-
влечено под наказателна отговорност.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Йордан Павлов Йорданов, 
ЕГН 5806171966, се претендира отнемане на:

Сумата  от  100 лв.,  представляваща  равно-
стойност на дружествените дялове в „БГ – Интер 
Консулт“ – ЕООД, ЕИК 201648233.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Йордан Павлов Йор-
данов, ЕГН 5806171966, се претендира отнемане на:

Сумата от 100 лв. от продажбата на дружестве-
ните дялове във „Вока“ – ЕООД, ЕИК 121421135.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ 
от Елена Йорданова Павлова, ЕГН 0149221896, се 
претендира отнемане на:

 Недвижим имот,  намиращ  се  в масивната 
жилищна сграда, изградена в степен на завърше-
ност „груб строеж“, в София, община Столична, 
район „Триадица“, в УПИ IV-2163 от кв. 102 по 
плана на гр. София, местността Кръстова вада, 
целият с площ по доказателствен нотариален акт 
1000 кв. м, при съседи: от изток – УПИ III-2164, от 
запад – поземлен имот № 1371, от север – улица 
и поземлен имот № 2165, отреден за изгражда-
не на улица, и от юг – поземлен имот № 847, а 
именно: апартамент № 20, разположен на третия 
етаж на сградата, със застроена площ 50 кв. м и 
състоящ се от: входно антре, стая, дневна, тераса 
и санитарен възел, при съседи: апартамент № 19, 
апартамент № 21, коридор и външен зид, заедно 
с принадлежащото към него складово помеще-
ние, мазе № 22 в сутерена на сградата, с площ 
1,50 кв. м, при съседи на това помещение: мазе 
№ 21, мазе № 23 и коридор, заедно с припадащите 
се на апартамента: 2,207 % ид.ч. от общите части 
на сградата, равняващи се на 6,66 кв. м и заедно 
с припадащите му се: 1,696 % ид.ч. от правото на 
строеж върху подробно описаното по-горе дворно 
място. Пазарна стойност към настоящ момент в 
размер на 135 500 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Йордан Павлов Йор-
данов, ЕГН 5806171966, се претендира отнемане на:

Сумата от 12 005 лв., представляваща внесе-
на на каса по разплащателна сметка в „Банка 
ДСК“ – ЕАД, № 20453543 с титуляр „БГ – Интер 
Консулт“ – ЕООД, ЕИК 201648233.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Йордан Павлов Йор-
данов, ЕГН 5806171966, се претендира отнемане на:

Сумата от 668 390 лв., представляваща изтег-
лена на каса от разплащателна сметка в „Банка 
ДСК“ – ЕАД, № 23130439 с титуляр „БГ – Интер 
Консулт“ – ЕООД, ЕИК 201648233.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Йордан Павлов Йор-
данов, ЕГН 5806171966, се претендира отнемане на:

Сумата  от  9900 лв.,  представляваща  внесе-
на на каса от разплащателна  сметка в  „Банка 
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ДСК“ – ЕАД, № 25101375 с титуляр „БГ – Интер 
Консулт“ – ЕООД, ЕИК 201648233.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Йордан Павлов Йор-
данов, ЕГН 5806171966, се претендира отнемане на:

Сумата от 1025 лв., представляваща изтегле-
на на каса от разплащателна  сметка в  „Банка 
ДСК“ – ЕАД, № 21622891 с титуляр „БГ Европе-
трол“ – ООД, ЕИК 202463419.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 
от ЗПКОНПИ от „БГ – Меском“ – ЕООД, ЕИК 
201397934, се претендира отнемане на:

Недвижим  имот,  намиращ  се  в  с. Попица, 
община Бяла Слатина, област Враца, а именно: 
дворно място с площ 1630 кв. м, което е УПИ 
VI, планоснимачен № 436, в кв. 57, по действа-
щия ЗРП на селото, одобрен със Заповед № 6631 
от 31.12.1957 г., с граници на дворното място: от 
север – ул. Хр. Шабански, от североизток – ули-
ца, от юг и югоизток – УПИ VII-0438, и от за-
пад – УПИ V-437, ведно с намиращата се в него 
масивна двуетажна жилищна сграда на дървен 
гредоред, дървена покривна конструкция и покрив 
от керемиди, построена през 1905 г., със застроена 
площ 77 кв. м, като първият етаж е преустроен в 
кафе-аперитив и магазин за пакетирани хранител-
ни стоки, съгласно удостоверение за въвеждане в 
експлоатация № 14/19.10.2007 г., масивна сграда на 
дървен гредоред, дървена покривна конструкция 
и  покрив  от  керемиди,  построена  през  1935 г., 
със  застроена  площ  56 кв. м  и  преустроена  в 
млекосъбирателен пункт, съгласно удостоверение 
за въвеждане в експлоатация № 15/15.09.2007 г., 
масивна  стопанска  сграда  на  дървен  гредоред, 
дървена покривна конструкция и покрив от кере-
миди, построена през 1935 г., със застроена площ 
72 кв. м и навес с три оградни стени на дървен 
гредоред,  построен  през  1940 г.,  със  застроена 
площ 90 кв. м. Пазарна  стойност към настоящ 
момент в размер на 21 000 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „БГ – Меском“ – ЕООД, 
ЕИК 201397934, се претендира отнемане на:

Сумата  от  3500 лв.,  представляваща  пазар-
ната  стойност на лек автомобил „Ленд Роувър 
Дискавъри“ с ДКН СВ2120КВ към момента на 
отчуждаването му. 

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 
от ЗПКОНПИ от „БГ – Меском“ – ЕООД, ЕИК 
201397934, се претендира отнемане на:

Товарен  а в т омобил ,   марка  и  модел : 
„Форд  Транзит“,  ДКН  СВ  0022  ВК,  рама 
№ WF0CXXGBVCCY80366, двигател № CY80366; 
цвят – бял,  дата  на  придобиване – 26.02.2016 г., 
регистриран за първи път на 2.11.1993 г. Пазарна 
стойност: 2000 лв.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 
от ЗПКОНПИ от „БГ – Меском“ – ЕООД, ЕИК 
201397934, се претендира отнемане на:

Лек  автомобил,  марка  и  модел:  „Рено 
Меган  Сценик“,  ДКН  СВ  5888  ВМ,  рама 
№ VF1JM0U0A36951213,  двигател  № C077362; 

цвят – тъмносив  металик,  дата  на  придобива-
не – 9.06.2016 г.,  регистриран  за  първи  път  на 
27.11.2006 г. Пазарна стойност: 4000 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 142 от ЗПКОНПИ от Йордан Павлов Йор-
данов, ЕГН 5806171966, се претендира отнемане на:

Сумата от 24 000 лв., представляваща внесе-
на на каса от разплащателна  сметка в  „Банка 
ДСК“ – ЕАД,  № 23598782  с  титуляр  БГ – Мес-
ком“ – ЕООД, ЕИК 201397934.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 142 от ЗПКОНПИ от Йордан Павлов Йор-
данов, ЕГН 5806171966, се претендира отнемане на:

Сумата от 1530,61 лв., представляваща внесе-
на на каса от разплащателна  сметка в  „Банка 
ДСК“ – ЕАД, № 23598996 с титуляр „БГ – Мес-
ком“ – ЕООД, ЕИК 201397934.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 142 от ЗПКОНПИ от Йордан Павлов Йор-
данов, ЕГН 5806171966, се претендира отнемане на:

Сумата  от  260 лв.,  представляваща  внесена 
и  изтеглена  на  каса  от  разплащателна  смет-
ка  в  „Централна  кооперативна  банка“ – АД, 
№ 23598782 с IBAN BG85CECB979010C8987300 с 
титуляр „БГ – Меском“ – ЕООД, ЕИК 201397934.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 142 от ЗПКОНПИ от Йордан Павлов Йор-
данов, ЕГН 5806171966, се претендира отнемане на:

Сумата  от  31  350 лв.,  представляваща  из-
теглена  на  каса  от  дебитна  карта  на  ЮЛ  в 
„УниКредит Булбанк“ – АД, № 23598782 с IBAN 
BG10UNCR70001519770379  с  титуляр  „Балкан 
58 – Интернационал“ – ЕООД, ЕИК 131121392.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 142 от ЗПКОНПИ от Йордан Павлов Йор-
данов, ЕГН 5806171966, се претендира отнемане на:

Сумата  от  95  094,98 лв.,  представляваща 
изтеглена  на  каса  от  разплащателна  сметка 
в  „Банка  Пиреос“ – АД,  № 23598782  с  IBAN 
BG31PIRB71791605006140 с титуляр „БГ – Европа 
Комерс“ – ЕООД, ЕИК 201509792.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 142 от ЗПКОНПИ от Йордан Павлов Йор-
данов, ЕГН 5806171966, се претендира отнемане на:

Сумата  от  65  794,85 лв.,  представляваща 
изтеглена  на  каса  от  разплащателна  сметка 
в  „Банка  Пиреос“ – АД,  № 23598782  с  IBAN 
BG53PIRB74011605084688 с титуляр „БГ – Европа 
Комерс“ – ЕООД, ЕИК 201509792.

Съгласно  определение  от  26.11.2021 г.  по 
гр. дело № 13845/2019 г. по описа на СГС, І ГО, 
10 състав, съдът определя срок до приключване 
на съдебното дирене на първа инстанция, в който 
трети  заинтересовани  лица  могат  да  предявят 
своите претенции върху имуществото – предмет 
на отнемане, и да встъпят в делото, като предявят 
претенциите си пред СГС. 

Гражданско дело № 13845/2019 г. по описа на 
СГС, І ГО, 10 състав, е насрочено за разглеждане 
в открито съдебно заседание на 30.03.2022 г. от 
11,40 ч. и резервна дата (дата за второ съдебно 
заседание) – 27.04.2022 г. от 11,40 ч.
8134
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