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Конституционен съд

	Определение № 1	 от	 28	 февруари
2023	г.	по	конституционно	дело	№	19
от	2022	г.	 1

	Определение № 2	от	7	март	2023	г.
по	 конституционно	 дело	 №	1
от	2023	г.	 2

Министерство  
на отбраната

	Изменение № 1	 на	 Споразумението	
за	поддръжка	между	Министерството	
на	 отбраната	 на	 Република	 България	
и	 Върховното	 главно	 командване	 на	
Обединените	въоръжени	сили	на	НАТО	
в	 Европа	 (SHAPE),	 представлявано	 от	
Съюзното	 съвместно	 командване	 на	
силите	на	НАТО	в	Неапол	(JFCNP),	от-
носно	 поддръжка	 за	 Щабния	 елемент	
за	интегриране	на	сили	на	НАТО,	раз-

положен	 в	 София,	 Република	 България
(NFIU	BGR)	 6

	Правилник за	 изменение	 и	 допълне-
ние	на	Правилника	за	устройството	и	
дейността	 на	 Военномедицинската
академия	 7

Министерство 
на вътрешните работи

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	 Наредба	 №	8121з-611	 от	 11	 юни	
2018	г.	за	условията	и	реда	за	органи-
зация	и	извършване	на	видовете	част-
на	охранителна	дейност	по	чл.	5,	ал.	1	
от	Закона	за	частната	охранителна	
дейност	и	за	определяне	на	примерна	
типова	класификация	на	обектите,	на	
които	се	осъществява	охрана	по	чл.	5,	
ал.	1,	т.	2	и	3	от	Закона	за	частната	
охранителна	дейност	 7

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 
от 28 февруари 2023 г.

по конституционно дело № 19 от 2022 г.

Конституционният съд в състав: предсе-
дател – Павлина Панова, членове: Мариана 
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, 
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда 
Джелепова, Атанас Семов, Красимир Влахов, 
Янаки Стоилов, Соня Янкулова, при участието 
на секретар-протоколиста Полина Пешева 
разгледа в закрито заседание на 28 февруари 
2023 г. конституционно дело № 19/2022 г., 
докладвано от съдия Надежда Джелепова. 

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията на Република България 
(Конституцията).

Делото е образувано на 22.11.2022 г. по 
искане на омбудсмана на Република България 
за установяване на противоконституционност 
на чл. 10, ал. 16 от Закона за пътищата (ЗП) 
(обн., ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г.; изм. и доп., 
бр. 23 от 19.03.2021 г.). 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

В искането се твърди, че оспорената 
разпоредба противоречи на чл. 4, ал. 1 и 
на чл. 35, ал. 1 от Конституцията. Според 
вносителя изискването за заплащане на дъл-
жимите винетни или тол такси, предвидено 
като условие за редовност при периодичен 
технически преглед на пътно превозно сред-
ство, поставя в зависимост две независими 
едно от друго задължения – за заплащане 
на такси при преминаване по платена пътна 
мрежа и за представяне на превозното сред-
ство за периодичен технически преглед. В 
искането се посочва, че обвързването на тези 
задължения ограничава правото на свободно 
придвижване на гражданите (чл. 35, ал. 1 
от Конституцията), като създава пречки за 
собствениците или ползвателите на превоз-
ни средства да представят автомобилите си 
за технически преглед, принуждавайки ги 
да заплатят дължима пътна такса. Като се 
позовава на практиката на Конституционния 
съд, вносителят прави извод, че в случая не 
съществува конституционно значим интерес, 
чиято приоритетна защита да изисква огра-
ничаването на това право, и че поставянето 
на условие за заплащане на пътните такси не 
е подходящо и съразмерно средство за пости-
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гане на конституционно значима цел. Според 
омбудсмана такава „принуда“, предвидена от 
законодателя, не отговаря и на изискването 
за стабилност, сигурност, последователност и 
предвидимост на правната уредба в противо-
речие с чл. 4, ал. 1 от Конституцията. 

С Определение от 10 януари 2023 г. Кон-
ституционният съд е допуснал искането на 
омбудсмана за разглеждане по същество.

От поканените на основание чл. 20а, ал. 1 
от Правилника за организацията на дейността 
на Конституционния съд (ПОДКС) заинтере-
сувани институции становище по делото са 
представили министърът на регионалното 
развитие и благоустройството и министърът 
на транспорта и съобщенията.

От поканените на основание чл. 20а, ал. 2 
ПОДКС неправителствени организации ста-
новище по делото са предложили Съюзът на 
юристите в България и Съюзът на българските 
автомобилисти. 

Писмено правно мнение, покана за какво-
то е отправена до изтъкнати специалисти по 
предмета на делото по чл. 20а, ал. 3 ПОДКС, 
е дадено от проф. д-р Дарина Зиновиева и 
проф. д-р Христина Балабанова.

Във фазата на разглеждане на делото по 
същество 48-ото Народно събрание в засе-
дание, проведено на 1 февруари 2023 г., е 
приело Закон за изменение и допълнение на 
Закона за пътищата (ЗИДЗП), като с § 1, т. 2 
от същия разпоредбата на чл. 10, ал. 16 ЗП, 
чието обявяване за противоконституционна 
се иска, е отменена. Изменителният закон е 
обнародван в „Държавен вестник“, бр. 14 от 
10.02.2023 г., като § 1, т. 2 ЗИДЗП е влязъл в 
сила от деня на обнародването му (арг. от § 6 
от заключителните разпоредби на ЗИДЗП).

Предвид изложеното Конституционният съд 
намира, че отмяната на чл. 10, ал. 16 ЗП води 
до отпадане на предмета на к.д. № 19/2022 г., 
както и на правния интерес от разглеждането 
му по същество. 

Поради това и съгласно чл. 19 от Закона за 
Конституционен съд и чл. 25, ал. 2 и чл. 26, 
ал. 1 от Правилника за организацията на 
дейността на Конституционния съд искането 
на омбудсмана следва да бъде отклонено, а 
производството по делото – прекратено.

По изложените съображения Конституци-
онният съд 

О П Р Е Д Е Л И :
Отклонява искането на омбудсмана на 

Република България за установяване на проти-
воконституционност на чл. 10, ал. 16 от Закона 
за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г.; 
посл. изм. и доп., бр. 14 от 10.02.2023 г.).

Прекратява производството по конститу-
ционно дело № 19/2022 г.

Връща искането на вносителя заедно с 
препис от определението.

Председател:  
Павлина Панова

1315

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2  
от 7 март 2023 г.

по конституционно дело № 1 от 2023 г.

Конституционният съд в състав: предсе-
дател: Павлина Панова, членове: Мариана 
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, 
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда 
Джелепова, Атанас Семов, Красимир Влахов, 
Янаки Стоилов, Соня Янкулова, при участието 
на секретар-протоколиста Полина Пешева 
разгледа в закрито заседание на 7 март 2023 г. 
конституционно дело № 1 от 2023 г., доклад- 
вано от съдия Янаки Стоилов.

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от 
Конституцията на Република България и е 
във фазата на произнасяне по допустимост на 
искането по реда на чл. 19, ал. 1 от Закона за 
Конституционен съд (ЗКС).

На 23.12.2022 г. е постъпило искане от 50 
народни представители за установяване на 
противоконституционност на две решения на 
48-ото Народно събрание: Решение за оказ-
ване на военна и военнотехническа подкрепа 
на Украйна и укрепване на отбранителните 
способности на България, прието от Народ-
ното събрание на 3.11.2022 г. (ДВ, бр. 89 от 
2022 г.), и Решение за оказване на военна 
и военнотехническа подкрепа на Украйна, 
прието от Народното събрание на 9.12.2022 г. 
(ДВ, бр. 99 от 2022 г.). 

На 3.01.2023 г. на основание чл. 19, ал. 1 от 
Правилника за организацията и дейността на 
Конституционния съд председателят на Съда 
с разпореждане е дал срок за отстраняване на 
недостатъци на искането – да се уточни дали 
решенията се атакуват в цялост, и ако това е 
така, да се изложат обстоятелствата, на които 
се основава искането в немотивираните му час-
ти. В изпълнение на указанията на 6.01.2023 г. 
от името на вносителя са направени уточнения 
и допълнения на подаденото до Съда искане. 
Делото е образувано на 9.01.2023 г. 

Вносителят оспорва „в цялост пълния текст 
и на двете решения на Народното събрание“, 
като твърди, че нито една негова точка „не е 
самостоятелно или изолирано, индивидуално“ 
решение, напротив, „общият смисъл на всички 
взети решения по всички точки и в двата атаку-
вани документа е в една посока – подготовка, 
поетапно и трайно въвличане на Република 
България в потенциален военен конфликт“. 
Той сочи, че решенията „представляват не 
само лекомислено, но и престъпно по своя 
характер действие на вземане на страна в 
конфликта“. Според него с тях „се нарушава 
конституционно установеният баланс между 
трите власти и се пренебрегва Конституцията, 
което е нарушение на принципа на правова-
та държава, залегнал в чл. 4, ал. 1, както и 
принципа за върховенство на Конституцията, 
залегнал в чл. 5, ал. 1 от нея“.

Конституционният съд, за да се произнесе 
по допустимостта на искането, взе предвид 
следното:
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С искането се оспорват два акта на Народ-
ното събрание, приети във форма на решения 
(вносителят ги нарича и „два документа“), ко-
ито са свързани поради сходство на предмета. 
Съдът приема, че оспорването на посочените 
два акта на Народното събрание, разглеждани в 
единство, в цялостния контекст и с отчитане на 
хронологията на приемането им, е направено с 
оглед на заявената чрез тях позиция по въпрос 
на външната политика – израз на преценка 
по политическа целесъобразност (и направен 
на това основание избор), предоставена на 
Народното събрание, което има най-висока 
степен на демократична легитимност в пред-
ставителното управление – то е единственото 
общонационално представително учреждение. 
Цитираната в началото на определението фор-
мулировка на вносителя („общият смисъл… и 
в двата атакувани документа е в една посо-
ка – подготовка, поетапно и трайно въвличане 
на Република България в потенциален военен 
конфликт“, както и определянето на решенията 
като „престъпно по своя характер действие на 
вземане на страна в конфликта“) показва, че по 
същество се засяга във висока степен етичната 
страна на външната политика в конкретен 
политически контекст. Такъв въпрос изправя 
Конституционния съд пред избор, който може 
да бъде предмет единствено на политическа 
дискреция. Поради това в настоящото про-
изводство са от значение възможностите, с 
които разполага Конституционният съд при 
упражняването на неговата юрисдикция в 
контекста на ролята на конституционното 
правосъдие в демократичното управление под 
върховенството на правото. 

Като взема предвид ефекта, който приети-
те от него актове имат включително върху 
политическия процес, Конституционният съд 
намира, че намесата му по отношение на 
такива „документи“ (според израза на вноси-
теля) на политическите институции, в които 
се проектира формираната от тях позиция 
за приоритета на ценностите и конкретизи-
рането на целите на външната политика в 
определен политически контекст, не следва 
да бъде ангажирана. Това във висока степен 
се отнася до условията на сложно постижим 
баланс в отношенията на представителното 
учреждение и едно служебно правителство, 
чиято политическа отговорност е трудно осъ-
ществима спрямо конституционно зададените 
стандарти в парламентарното управление.

Отсъждането относно политически споро-
ве, доколкото те са податливи на преценка 
с правни стандарти и юрисдикционни сред-
ства, е присъщо на всяка конституционна 
юрисдикция. Конституционният съд обаче 
не е неизбежно изправен пред избор дали 
да поддържа, или да обяви за противокон-
ституционен оспорения пред него акт. Той 
може да не осъществи нито едно от двете и 
легитимно да изрази преценката си относно 
едно решаващо отсъждане (в този смисъл е 

и разпоредбата на чл. 13 ЗКС, според който 
Съдът сам преценява своята юрисдикция).

Идентифицирането на ролята на Консти-
туционния съд в установеното политическо 
устройство изисква в настоящия случай да се 
подчертае, че въпросът, с който е сезиран, е 
въпрос на политика, т.е. на определяне на прио- 
ритети на ценности и избори по политическа 
целесъобразност. Това е различно например от 
решаване на спорове за компетентност като 
конфликт политически и по необходимост 
определя като най-подходящи за неговото 
решаване институциите, разполагащи с по-
литическа дискреция. Конституционният съд 
още веднъж отбелязва, че такъв е характерът 
на предмета и на двата обсъждани тук акта на 
Народното събрание, разглеждани в тяхната 
цялост, както те са оспорени от вносителя 
на искането – защото тяхното съдържание, 
взето в единство, обективира направени от 
политически институции политически по 
естеството си избори в сферата на външната 
политика. В такива случаи една конституци-
онна юрисдикция трябва да разполага – и тя 
разполага – с инструментариум в политически 
силно чувствителни материи да съдейства ин-
ституциите, които стоят най-близо до и изра-
зяват най-непосредствено волята на суверена, 
да разполагат с необходимото пространство 
на свобода на преценка и решаването на 
собствено политическите въпроси да остане 
в полето на политиката.

Отклоняването на едно искане е важно 
юрисдикционно средство, с което Съдът също 
разполага, за да бъде реализирано предназна-
чението на конституционното правосъдие и 
изпълнена ролята на всеки съд с конституци-
онни функции – да осигурява върховенството 
на конституцията като съществено проявле-
ние на конституционната правова държава 
(основополагащ принцип на установения у 
нас конституционен ред, прогласен в чл. 4 от 
Основния закон). Водеща в настоящия случай 
е именно тази роля на Конституционния съд, 
която изисква Съдът да зачита конституционно 
предоставената дискреция на политическите 
институции с най-висока степен на демократич-
на легитимност за определяне на приоритета на 
ценностите и избора на политики, включително 
в сферата на външната политика. По този на-
чин Съдът не само ще съхрани върховенството 
на това конституционно разрешение, но също 
така ще укрепи авторитета си на негов гарант. 
Обратното би означавало, че една конституци-
онна юрисдикция може по-добре да прецени 
етичната страна на външната политика, от-
колкото гражданите или политиците, които 
ги представляват.

Макар не всеки случай с външнополити-
ческо измерение да изключва юрисдикционна 
компетентност, то дали предприетите от поли-
тическите институции мерки са правилни за 
упражняването на възложената им държавна 
власт в тази сфера, е въпрос, за разрешава-
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нето на който конституционната юрисдикция 
трябва да следва Конституцията като задъл-
жителен стандарт. Конституционните граници 
на властването – ключова характеристика на 
съвременната демокрация – изискват при-
държане към върховенството на правото. С 
други думи, конституционната юрисдикция 
в демократичното управление под върховен-
ството на правото следва да държи сметка за 
границите на възложената є власт и във всеки 
конкретен случай да обсъжда с необходимото 
внимание дали отнесените до нея въпроси 
според естеството им не следва, по силата на 
конституционния императив, да бъдат реша-
вани от институции, разполагащи със свобода 
на преценка по политическа целесъобразност.

Произнасянето по същество на настоящото 
искане би било навлизане в полето на дискреция 
на политическите институции и пренареждане 
на определените от тях ценностни приоритети 
и политически цели, зад които стоят пред-
ставляваните от тях интереси и виждания. 
Навлизането на конституционната юрисдикция 
в това пространство на свобода на преценка 
означава да бъде пренаписан политическият 
дневен ред извън волята на суверена, който го 
задава чрез парламента и за който суверенът 
може да търси политическа отговорност от 
тези, които упражняват възложената им от 
него с акта на избора държавна власт.

По изложените съображения Съдът прие-
ма, че искането следва да бъде отклонено, а 
производството по делото – прекратено.

На основание чл. 13 и 19 от Закона за 
Конституционен съд Съдът

О П Р Е Д Е Л И :
Отклонява искането на 50 народни пред-

ставители от 48-ото Народно събрание за 
установяване на противоконституционност 
на Решение за оказване на военна и военно-
техническа подкрепа на Украйна и укрепване 
на отбранителните способности на България, 
прието от Народното събрание на 3.11.2022 г. 
(ДВ, бр. 89 от 2022 г.), и Решение за оказване 
на военна и военнотехническа подкрепа на 
Украйна, прието от Народното събрание на 
9.12.2022 г. (ДВ, бр. 99 от 2022 г.). 

Прекратява производството по конститу-
ционно дело № 1 от 2023 г.

Връща искането на вносителя заедно с 
препис от определението.

Председател:  
Павлина Панова

ОСОБЕНО МНЕНИЕ 
на съдия Янаки Стоилов по Определение № 2 
от 7.03.2023 г. за прекратяване на производ-
ството по конституционно дело № 1 от 2023 г.

Народното събрание разполага с широк 
кръг правомощия (чл. 84 от Конституцията), 
които реализира чрез своите актове (чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията). В случая предмет 

на оспорване са негови решения, включени 
в обхвата на конституционния контрол по 
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията. При 
обсъждане на тази разпоредба Конституцион-
ният съд вече е отбелязвал, че решенията на 
Народното събрание поначало са годен обект 
на конституционен контрол (определение от 
5.12.1991 г. по к.д. № 17/1991 г. и определение 
от 27.07.1992 г. по к.д. № 19/1992 г.).

В настоящото определение Конституцион-
ният съд основава отклоняването на искане-
то на народните представители на чл. 13 от 
Закона за Конституционен съд (ЗКС), като е 
преценил, че отправеният към него въпрос не 
е от неговата компетентност. Практиката на 
Съда (напр. определение по допустимост от 
5.12.1996 г. по к.д. № 27/1996 г., Определение № 1 
от 1.07.1997 г. по к.д. № 5/1997 г., определение 
по допустимост от 26.01.2009 (2010) г. по к.д. 
№ 17/2009 г.) сочи, че чл. 13 ЗКС се прилага във 
връзка с предоставената на Съда юрисдикция 
съгласно чл. 149, ал. 1 от Конституцията. Въп- 
реки това Съдът се е позовал единствено на 
законовата разпоредба на чл. 13. Той е направил 
извод, че искането се отнася само до въпрос 
на политиката, а не и до спор за съответствие 
с принципа на разделение на властите и така 
изцяло е „затворил вратата“ към решаване на 
конституционния спор. 

Без съмнение и двете оспорени решения 
на Народното събрание засягат важни за 
държавата и чувствителни за обществото въп- 
роси на външната политика и националната 
сигурност, но това не освобождава Съда от 
упражняване на неговата юрисдикция. Вярно 
е, че не всички актове, изразени в правна 
форма, имат регулативен потенциал. Една 
декларация или обръщение на Народното съб- 
рание, въпреки че не са изключени от обхвата 
на конституционния контрол, едва ли биха 
подлежали на проверка за конституционност, 
ако не са основание за настъпване на прав-
ни последици. Според Конституционния съд 
определянето на правната квалификация на 
един акт изисква „да се приеме за меродавно 
предметното съдържание на акта, а не неговото 
наименование“ (Решение № 17 от 3.10.1995 г. по 
к.д. № 13/1995 г.). Това налага Съдът да уста-
нови дали включените в оспорените решения 
разпоредби (те са означени с точки) съдържат 
общи или индивидуални правила. 

Парламентът като национална представи-
телна институция разполага с демократична 
легитимност да се произнася по въпроси на 
вътрешната и външната политика – да определя 
цели, да се позовава на ценности и да прави 
политически избор. В република с парламен-
тарно управление, каквато е България (чл. 1, 
ал. 1 от Конституцията), Народното събрание 
не бива да стои встрани при обсъждането и 
решаването на важни въпроси, като този за 
предоставяне на въоръжение на друга държава 
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по време на военен конфликт. Това обаче тряб-
ва да става в съответствие с конституционно 
определените правомощия на парламента и на 
правителството. Конституционният съд не е 
втора инстанция по отношение на преценката 
за целесъобразност и обоснованост на оспо-
рените решения, която преценка е израз на 
политическа власт и като такава е предоставена 
на парламента (на мнозинството, приело даден 
акт). Съдът обаче е компетентен и призван да 
решава конституционни спорове, т.е. притежава 
юридическа власт, която трябва да упражнява. 
Използването в мотивите на определението на 
почти сакралната фраза „в демократичното 
управление под върховенството на правото“ 
не прави отклоняването на искането по-аргу-
ментирано и по-убедително. От ангажирането 
на Съда с юридически мотивирано решение по 
въпроса дали Народното събрание е действало 
в съответствие с принципа на разделение на 
властите не би последвал извод, че „произ-
насянето по същество на настоящото искане 
би било навлизане в полето на дискреция на 
политическите институции“.

Конституционният съд е оправомощен, т.е. 
има правото и задължението да се произнася, 
когато това се иска по съответния ред, дали 
наред с политическия характер и политически-
те последици оспорените пред него актове (в 
случая решения на Народното събрание) – в 
цялост или частично – имат и правно значе-
ние, т.е. водят ли до правни последици. След 
като вносителят оспорва решенията в цялост, 
това включва и оспорването на съставните 
им части. Той не го е заявил изрично, което 
е дало повод на Съда да отклони искането в 
цялост. Без обсъждане на включените в ре-
шенията точки обаче няма как да се прецени 
имат ли те и кои от тях правно значение, 
респективно в какво се състои то. Съдът е 
отказал да навлезе в обсъждане по същество 
на политически конфликт, превърнал се в 
конституционен спор, защото атакуваният 
акт е с политическо съдържание. Според 
тази логика колкото по-важен е един поли-
тически въпрос, толкова по-малко вероятно 
е съответният акт на Народното събрание 
да попадне в обхвата на конституционния 
контрол. В резултат на това за сезиращите 
субекти се създава правна несигурност в кои 
случаи могат да очакват Съдът да разреши по 
същество даден конституционен спор. 

Анализът на оспорените решения с оглед на 
произнасянето по допустимостта им показва, 
че всяко от тях, особено второто, се отнася 
до реализиране на различни конституционни 
правомощия: една част – до разделението на 
властите по чл. 8 от Конституцията и специ-
ално до компетентността на Народното събра-
ние (чл. 84 и 85 от Конституцията) и тази на 
Министерския съвет в областта на външната 
политика, националната сигурност и стопанис-

ването на държавното имущество (чл. 105 и 
106 от Конституцията); друга част – до упраж-
няване на правомощие на Народното събра-
ние за изпращане и използване на български 
въоръжени сили извън страната (чл. 84, т. 11 
от Конституцията); трета част – до действия, 
които правителството така или иначе трябва 
да извършва по силата на закони (обновяване 
на военновременните запаси) и т. н. 

След като Народното събрание не се огра-
ничава да препоръчва или да одобрява дейст-
вия на правителството, а изисква от него, по 
същество го задължава (словесният израз на 
това може да е различен) да предприеме оп-
ределени действия, то тези решения създават 
юридически задължения, т.е. водят до правни 
последици или поне са в състояние да пре-
дизвикат такива. Този извод следва от чл. 86, 
ал. 2 на Конституцията – законите и решения- 
та на Народното събрание са задължителни 
за всички държавни органи, организациите и 
гражданите. В конкретния случай Народното 
събрание възлага на Министерския съвет „да 
внесе“ проект на решение…, „да организира 
подписването“ на споразумения за военна 
подкрепа…, „да проведе преговори“ с прави-
телствата на съюзници и партньори и т. н., 
както и „предоставя“ военно имущество и 
„разрешава“ участието на военнослужещи от 
въоръжените сили на Република България в 
мисия на Европейския съюз. В първия случай 
парламентът възлага на правителството да прие- 
ме определени актове, а във втория упражнява 
собствено правомощие, което е предпоставка 
за последващи действия на изпълнителната 
власт. Нещо повече, в националния правен 
ред предоставянето на военно имущество в 
рамките на Мисията на Европейския съюз 
за подпомагане на Украйна (European Union 
Military Assistance Mission in Ukraine – EUMAM  
UA)  e станало именно по силата на приетото по 
предложение на Министерския съвет решение 
на Народното събрание от 9.12.2022 г. – т. 2, 
приложение № 2 (поверително). Министерски-
ят съвет няма свое решение за предоставяне 
на това военно имущество. Той и специално 
министърът на отбраната са задължени да го 
изпълнят. Следователно доколкото актовете на 
Народното събрание имат задължителен, т.е. 
правно обвързващ характер, дотолкова тези 
актове подлежат на проверка за съответствие 
с Конституцията. Ако се твърди обратното и 
то стане практика на Съда, би се оказало, че 
редица решения на Народното събрание с важно, 
а в отделни случаи и със съдбоносно значение 
за държавата и нейните граждани, не могат 
да бъдат предмет на конституционен контрол. 

Още във фазата на обсъждане по допус-
тимост на искането за обявяване на двете 
решения на Народното събрание за про-
тивоконституционни Съдът е следвало да 
установи, че сключеното и ратифицирано по 
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МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ОТБРАНАТА

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
на Споразумението за поддръжка между 
Министерството на отбраната на Република 
България и Върховното главно командване 
на Обединените въоръжени сили на НАТО 
в Европа (SHAPE), представлявано от Съ-
юзното съвместно командване на силите на 
НАТО в Неапол (JFCNP), относно поддръжка 
за Щабния елемент за интегриране на сили 
на НАТО, разположен в София, Република 

България (NFIU BGR)
(Одобрено с Решение № 649 от 8 септември 
2022 г. на Министерския съвет. В сила от  

27 януари 2023 г.)

Министерството на отбраната на Репуб-
лика България (МО) и Върховното главно 
командване на Обединените въоръжени сили 
на НАТО в Европа (SHAPE), представлявано 
от Съвместното Командване на силите на 
НАТО в Неапол (JFCNP), наричани по-долу 
общо „участниците“, сключиха Споразумение 
за поддръжка между Министерството на от-
браната на Република България и Върховното 
главно командване на Обединените въоръжени 
сили на НАТО в Европа (SHAPE), представ-
лявано от Съюзното съвместно командва-
не на силите на НАТО в Неапол (JFCNP), 
относно поддръжка за Щабния елемент за 
интегриране на сили на НАТО, разположен 
в София, Република България (NFIU BGR) 
(Споразумението за поддръжка), в сила от  
23 ноември 2016 г. 

В съответствие с раздел 10.2 от Споразу-
мението за поддръжка участниците се спо-
разумяха да добавят точка ж) в раздел 5.10:

„ж) предоставяне на осигуряване за пред-
ставителни цели по ред и лимити, определяни 
ежегодно от министъра на отбраната.“

Това Изменение ще влезе в сила от датата 
на последния подпис.
За Министерството  За Върховното главно
на отбраната на  командване на
Република България: Обединените
Димитър Стоянов, въоръжени сили
министър на НАТО в
7 ноември 2022 г. Европа (SHAPE):
 адмирал Стюарт Мюнш,
 командир на Съюзното 
 съвместно командване на 
 силите на НАТО в Неапол
 27 януари 2023 г.
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предвидения в Конституцията ред Споразу-
мение между Министерството на отбраната 
на Република България и Министерството на 
отбраната на Украйна относно безвъзмездно 
предоставяне на въоръжение, техника и бое- 
припаси се припокрива с т. 1, съответно с 
приложение № 1 (поверително) на решението 
на Народното събрание от 9.12.2022 г. Пора-
ди това посоченото решение не би могло да 
засегне действието на този международен 
договор, наречен Споразумение. Но дори по 
отношение на отбелязаната точка от реше-
нието в един аспект е налице правен интерес 
от произнасяне на Съда по същество. Това е 
въпросът дали Народното събрание, задъл-
жавайки Министерския съвет, е действало в 
пределите на своята компетентност, съответно 
дали не е иззело присъща на Министерския 
съвет компетентност. Този въпрос е предмет 
на юридическия спор, с който Конституци-
онният съд е сезиран.

Няма друг орган освен Конституционният 
съд, който да се произнесе официално дали 
актовете (в случая двете оспорени решения на 
Народното събрание в цялост и в съставните 
им части) зачитат принципа на разделение на 
властите, прокламиран в чл. 8 от Конституция- 
та и конкретизиран в други нейни разпоредби. 
Отказът на Съда да допусне за обсъждане по 
същество спор относно прилагането на този 
принцип има две съществени последици: 
едната е прекратяване на производството по 
конкретното дело, а другата по своята значи-
мост надхвърля този факт. Това определение 
на Съда прокарва линия за процедиране по 
подобни дела, поставяща под въпрос реалния 
достъп до конституционно правосъдие и ролята 
на конституционната юрисдикция.

Оказва се, че не само съдебният активи-
зъм – опитите на юрисдикциите да разши-
ряват полето на своята компетентност, но и 
самоограничаването на Съда да изпълнява 
свое конституционно правомощие, променят 
нормативно очертаните граници на конститу-
ционния контрол и водят до противоречия в 
практиката. В наскоро направен преглед на 
практиката на Съда конституционен съдия с 
изтекъл мандат дори стига до обобщение, че 
както съдебният активизъм, така и съдебното 
самоограничаване са проява на политическа 
целесъобразност в юриспруденцията на Съда. 
Бих добавил, че такъв подход не кореспондира 
с принципа на правовата държава и с ролята на 
Конституционния съд за нейното укрепване. В 
този случай обявяването на направеното искане 
изцяло за недопустимо е по същество отказ от 
конституционно правосъдие, и то по отношение 
на прилагането на основен принцип – разде-
лението на държавната власт – в сферата на 
националната сигурност и външната политика.

Конституционен съдия: 
Янаки Стоилов

1438
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Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за устройството и дейността 
на Военномедицинската академия (oбн., ДВ, 
бр. 107 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2020 г. 

и бр. 25 от 2022 г.)

§ 1. В приложение № 1 към чл. 18, ал. 2, 
в раздел I „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – СОФИЯ“ 
се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1.4. „Дейности по трансплантация 
на органи, тъкани и клетки:“ се изменя така:

„1.4. Дейности по трансплантация на ор-
гани, тъкани и клетки:

1.4.1. Вземане и експертиза на органи (от-
криване, установяване на мозъчна смърт и 
поддържане на жизнените функции на потен-
циален донор с мозъчна смърт при налична 
сърдечна дейност) и предоставянето им за 
трансплантация;

1.4.2. Вземане, експертиза, обработка, 
съхраняване, предоставяне и присаждане на 
органи от човешки труп – черен дроб;

1.4.3. Вземане, експертиза, обработка, 
съхраняване, предоставяне и присаждане на 
част от черен дроб от жив донор;

1.4.4. Вземане, експертиза, обработка, 
съхраняване, предоставяне и присаждане на 
органи от човешки труп – бъбрек;

1.4.5. Вземане, експертиза, обработка, 
съхраняване, предоставяне и присаждане на 
органи от жив донор – бъбрек;

1.4.6. Присаждане на тъкани от човешки 
труп – очна роговица, амнион, кожа и кост-
но-сухожилна тъкан;“.

2. В т. 2.4 думата „Вирусология“ се заменя 
с „Клинична вирусология“.

3. В т. 2.24 думата „Микробиология“ се 
заменя с „Клинична микробиология“.

§ 2. В приложение № 2 към чл. 18, ал. 3, т. 4, 
в раздел I „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – СОФИЯ“ 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел „А. Клиники и/или отделения 
с легла“:

а) в т. 14 след думата „Урология“ се добавя 
„и с компетентност в изпълнение на меди-
цински стандарт „Трансплантация на органи, 
тъкани и клетки“;

б) в т. 15 след думата „Урология“ се добавя 
„и с компетентност в изпълнение на меди-
цински стандарт „Трансплантация на органи, 
тъкани и клетки“;

в) в т. 16 след думата „Нефрология“ се 
добавя „и с компетентност в изпълнение на 
медицински стандарт „Трансплантация на 
органи, тъкани и клетки“;

г) точка 33 се отменя.
2. В раздел „Б. Клиники и/или отделения 

без легла“ т. 8 се отменя. 

Заключителни разпоредби
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 4. Правилникът е съгласуван с министъра 

на здравеопазването.
Министър:  

Димитър Стоянов
1316

МИНИСТЕРСТВО 
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 8121з-611 от 11 юни 2018 г. за усло-
вията и реда за организация и извършване 
на видовете частна охранителна дейност по 
чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охрани-
телна дейност и за определяне на примерна 
типова класификация на обектите, на които 
се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3  
от Закона за частната охранителна дейност 

(ДВ, бр. 52 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 10 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 6:
„6. бланки на протоколи за предаване на 

задържано лице на полицейските органи, 
съобразени с чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД.“

2. Създава се ал. 4:
„(4) Препис от документите по ал. 1, т. 3 

и 6 след изготвянето и утвърждаването им 
се съхраняват от отговорника на екипа и се 
предоставят за проверка на компетентните 
контролни органи.“

§ 2. В чл. 12, ал. 2, т. 1, буква „б“ след 
думата „възложителя“ се поставя тире и се 
добавя „наименование, правна форма и ЕИК, 
съответно име, ЕГН/ЛНЧ и дд.мм.гг“.

§ 3. В чл. 13, ал. 5 думите „по ал. 1, т. 2 – 3“ 
се заменят с „по ал. 1, т. 2 – 4“.

§ 4. В чл. 16 т. 1 се изменя така:
„1. запознаване срещу подпис с докумен-

тите по чл. 17, ал. 1, т. 1 – 3 на всяко лице 
от охранителния състав, изпълнител или ръ-
ководител на сигнално-охранителна дейност 
непосредствено преди първото изпълнение 
на служебните задължения на всеки обект;“. 

§ 5. Наименованието на глава трета, раз-
дел V се изменя така:

„Охрана на обекти – недвижими имоти“.
§ 6. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „питейни и развлекателни 

заведения, дискотеки, игрални и компютър-
ни зали“ се заменят с „обекти – недвижими 
имоти,“.

2. В ал. 3 думите „питейни и развлекателни 
заведения, дискотеки, игрални и компютър-
ни зали“ се заменят с „обекти – недвижими 
имоти,“.

§ 7. В чл. 26, ал. 1 се правят следните 
изменения:
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1. В основния текст думите „питейно, 
развлекателно заведение, дискотека, играл-
на и/или компютърна зала“ се заменят с 
„обект – недвижим имот,“.

2. В т. 1 думите „питейното, развлека-
телното заведение, дискотеката, игралната  
и/или компютърната зала“ се заменят с 
„обекта – недвижим имот,“. 

§ 8. В глава трета раздел VI „Охрана на 
урбанизирани територии“ с чл. 28, 29, 30, 31 
и 32 се отменя.

§ 9. В чл. 34, ал. 2, т. 1, буква „б“ след 
думата „възложителя“ се поставя тире и се 
добавя „наименование, правна форма и ЕИК, 
съответно име, ЕГН/ЛНЧ и дд.мм.гг,“.

§ 10. В чл. 39, ал. 2, т. 1, буква „б“ след 
думата „възложителя“ се поставя тире и се 

добавя „наименование, правна форма и ЕИК, 
съответно име, ЕГН/ЛНЧ и дд.мм.гг,“.

§ 11. В чл. 41, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. запознаването срещу подпис на всяко 

лице от охранителния състав, изпълнител или 
ръководител на охрана при транспортиране 
на ценни пратки или товари с документите 
по чл. 40 непосредствено преди първото из-
пълнение на служебните задължения;“.

§ 12. В чл. 43 ал. 3 се изменя така:
„(3) Ценните пратки и товари на стойност 

над 30 000 лв. задължително се транспортират 
със специализирани бронирани автомобили, в 
които е обособен сейф (товарно помещение).“

За министър:  
Венцислав Катинов

1432
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

ЗАПОВЕД № РД-14-50 
от 14 февруари 2023 г.

На основание чл. 3, ал. 8 от Правилника за при-
лагане на Закона за насърчаване на инвестициите, 
приет с Постановление № 221 на Министерския 
съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2007 г.; изм. и 
доп., бр. 20 и 93 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 24 
и 62 от 2013 г., бр. 2, 36 и 94 от 2014 г., бр. 40 и 88 
от 2015 г., бр. 86 от 2017 г., бр. 41 и 70 от 2018 г., 
бр. 83 от 2019 г., бр. 95 от 2020 г., бр. 24 от 2021 г., 
бр. 43 и 82 от 2022 г.) във връзка с предложение 
изх. № 04-16-2-1 от 3.02.2023 г. от министъра на 
труда и социалната политика нареждам:

Утвърждавам Списък на общините, в които 
за  2022 г.  равнището  на  безработица  е  равно 
или по-високо от средното за страната, съгласно 
приложението.

Министър: 
Ал. Пулев

Приложение
Списък на общините с равнище на безработица, 
равно или по-високо от средното за страната, 

за 2022 г.

№ Област/община
Благоевград

1. Банско
2. Белица
3. Гоце Делчев
4. Гърмен
5. Кресна
6. Петрич
7. Разлог
8. Сатовча
9. Симитли
10. Струмяни
11. Хаджидимово
12. Якоруда

Бургас

1. Айтос
2. Карнобат
3. Малко Търново
4. Руен
5. Средец
6. Сунгурларе

Варна

1. Аврен

№ Област/община

2. Бяла

3. Ветрино

4. Вълчи дол

5. Девня

6. Долни Чифлик

7. Дългопол

8. Провадия

9. Суворово
Велико Търново

1. Елена

2. Златарица

3. Лясковец

4. Павликени

5. Полски Тръмбеш

6. Свищов

7. Стражица

8. Сухиндол
Видин

1. Белоградчик

2. Бойница

3. Брегово

4. Видин

5. Грамада

6. Димово

7. Кула

8. Макреш

9. Ново село

10. Ружинци

11. Чупрене
Враца

1. Борован

2. Бяла Слатина

3. Козлодуй

4. Криводол

5. Мизия

6. Оряхово

7. Роман

8. Хайредин
Габрово

1. Дряново
Добрич

1. Генерал Тошево

2. Крушари

3. Тервел

4. Шабла
Кърджали

1. Ардино
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№ Област/община

2. Джебел

3. Кирково

4. Крумовград

5. Момчилград

6. Черноочене
Кюстендил

1. Бобов дол

2. Бобошево

3. Дупница

4. Кочериново

5. Кюстендил

6. Невестино

7. Рила

8. Сапарева баня
9. Трекляно

Ловеч

1. Летница

2. Ловеч

3. Луковит

4. Тетевен

5. Угърчин

6. Ябланица
Монтана

1. Берковица

2. Бойчиновци

3. Брусарци

4. Вълчедръм

5. Вършец

6. Георги Дамяново

7. Лом

8. Медковец

9. Чипровци

10. Якимово

Пазарджик

1. Батак

2. Белово

3. Брацигово

4. Велинград

5. Лесичово

6. Панагюрище

7. Пещера

8. Ракитово

9. Септември

10. Стрелча

11. Сърница

Перник

1. Брезник

2. Земен

№ Област/община

3. Ковачевци

4. Радомир

5. Трън
Плевен

1. Белене

2. Гулянци

3. Долна Митрополия

4. Долни Дъбник

5. Искър

6. Кнежа

7. Левски

8. Никопол

9. Пордим

10. Червен бряг
Пловдив

1. Асеновград

2. Брезово

3. Карлово

4. Кричим

5. Перущица

6. Първомай

7. Раковски

8. Садово
Разград

1. Завет

2. Исперих

3. Кубрат

4. Лозница

5. Самуил

6. Цар Калоян

Русе

1. Борово

2. Бяла

3. Вeтово

4. Две могили

5. Сливо поле

6. Ценово

Силистра

1. Алфатар

2. Главиница

3. Дулово

4. Кайнарджа

5. Силистра

6. Ситово

7. Тутракан

Сливен

1. Котел

2. Нова Загора
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№ Област/община

3. Твърдица
Смолян

1. Баните

2. Борино

3. Девин

4. Доспат

5. Златоград

6. Мадан

7. Неделино

8. Рудозем

9. Смолян

10. Чепеларе
Софийска

1. Годеч

2. Долна баня

3. Етрополе

4. Ихтиман

5. Мирково

6. Правец

7. Самоков 

8. Своге

9. Чавдар

Стара Загора

1. Братя Даскалови

2. Гурково

3. Мъглиж

4. Николаево

5. Опан

6. Чирпан

Търговище

1. Антоново

2. Омуртаг

3. Опака

4. Попово

Хасково

1. Ивайловград

2. Любимец

3. Маджарово

4. Минерални бани

5. Симеоновград

6. Стамболово

7. Тополовград

8. Харманли

Шумен

1. Велики Преслав

2. Венец

3. Върбица

4. Каолиново

№ Област/община

5. Каспичан

6. Никола Козлево

7. Нови пазар

8. Смядово

9. Хитрино

Ямбол

1. Болярово

2. Елхово

3. Стралджа
1342

МИНИСТЕРСТВО 
НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № СД-06-1 
от 6 март 2023 г.

На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския 
закон (ТЗ) и чл. 2 и 3 от Наредба № 3 от 27 юни 
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол 
върху синдиците (наредбата) нареждам:

1.  Обявявам  изпит  за  придобиване  на  ква-
лификация „синдик“, състоящ се от писмена и 
устна част.

2. Писмената  част  на изпита  да  се  проведе 
на  14.05.2023 г.  от  10,00 ч.  в  сградата  на  Ми-
нистерството  на  правосъдието – гр. София, 
ул. Славянска  № 1,  и  с  продължителност  два 
астрономически часа.

В зависимост от допуснатите до участие в из-
пита кандидати мястото на провеждане може да 
бъде променено с решение на изпитната комисия 
по чл. 7, ал. 1 от наредбата, което се поставя на 
таблото  за  обяви  в Министерството  на  право-
съдието – гр. София,  ул. Славянска  № 1,  и  се 
публикува на официалната му интернет страница 
най-малко 5 (пет) дни преди датата на писмения 
изпит. Поставянето на таблото за обяви и пуб-
ликуването на интернет страницата се счита за 
официално уведомяване на кандидатите.

3. Провеждането на  устната част на изпита 
да започне на 3.06.2023 г. от 9,00 ч. в сградата на 
Министерството  на  правосъдието – гр. София, 
бул. Дондуков № 2а, и да продължи до изслушване 
на всички явили се кандидати. До устен изпит се 
допускат кандидатите, оценени на писмената част 
на изпита с „издържал“. Списъкът и графикът на 
допуснатите до устен изпит кандидати да се обявят 
най-малко 5 (пет) дни преди началото на устния 
изпит на таблото за обяви в Министерството на 
правосъдието – гр. София, ул. Славянска № 1, и 
да се публикуват на официалната му интернет 
страница.  Поставянето  на  таблото  за  обяви  и 
публикуването на интернет страницата се счита 
за официално уведомяване на кандидатите.

4. В 14-дневен срок от обнародването на на-
стоящата заповед в „Държавен вестник“ всеки 
кандидат подава писмено заявление за участие в 
изпита до министъра на правосъдието и прилага 
документите по чл. 5, ал. 2 от наредбата на адрес: 
гр. София, ул. Славянска № 1.
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5. Заявлението за участие в изпит за придо-
биване на квалификация „синдик“ се подава по 
образец  съгласно  приложение № 1,  неразделна 
част от заповедта.

6. Декларацията по чл. 5, ал. 2, т. 6 и чл. 6, 
ал. 1, т. 4, 5 и 6 от наредбата и чл. 655, ал. 2, т. 8 
и 9 ТЗ се подава по образец съгласно приложение 
№ 2, неразделна част от заповедта.

7.  За  участие  в  изпита  се  заплаща  такса  в 
размер на 50 (петдесет) лв. по банковата сметка 
на Министерството на правосъдието в БНБ, BIC: 
BNBGBGSF, IBAN: BG 09 BNBG 9661 3000 1737 01.

Контрола по изпълнение на настоящата запо-
вед възлагам на ресорния заместник-министър.

Копие от заповедта да се връчи на ресорния 
заместник-министър и на  директора на  дирек-
ция „Взаимодействие със съдебната власт“ – за 
сведение и изпълнение.

Заповедта да се постави на таблото за обяви 
в Министерството на правосъдието – гр. София, 
ул. Славянска № 1, и да се публикува на офици-
алната му интернет страница.

Заповедта да се обнародва в „Държавен вест-
ник“.

Министър: 
Кр. Зарков

Приложение № 1 
към Заповед № СД-06-1 от 6 март 2023 г.

ДО
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ....................................................................................,

(име, презиме и фамилия)
адрес за контакт .........................................................,
телефон .........................................................................,
електронен адрес ........................................................,
факс ................................................................................,
специалност ..................................................................,
упражнявана професия или занятие .....................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Заявявам желанието си да участвам в обявения 

изпит за придобиване на квалификация „синдик“.
Към заявлението прилагам:
1. Копие от лична карта.
2. Нотариално заверено копие от диплома за 

завършено висше юридическо или икономическо 
образование.

3. Нотариално заверено копие от трудова или 
служебна книжка или удостоверение от последния 
работодател за трудовия стаж и заеманите длъж-
ности, а за лицата със свободни професии – до-
казателство за регистрацията или за вписването 
им, удостоверяващи стаж по специалността не 
по-малко от 3 г.

4. Автобиография.
5. Свидетелство за съдимост, ако кандидатът 

не е български гражданин.
6. Декларация по чл. 5, ал. 2, т. 6 и чл. 6, ал. 1, 

т. 4, 5 и 6 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за 
реда за подбор, квалификация и контрол върху 
синдиците и чл. 655, ал. 2, т. 8 и 9 от ТЗ.

7.  Документ  за  платена  такса  за  участие  в 
изпита в размер на 50 лв.
.................................. ПОДПИС: ..........................
        (дата) 

Приложение № 2 
към Заповед № СД-06-1 от 6 март 2023 г.

Д Е К Л А РА Ц И Я
Подписаният/та ..........................................................,

(име, презиме и фамилия)
ЕГН ............................, постоянен адрес ..................
.........................................................................................,
настоящ адрес .............................................................,
л.к. № ..............................., издадена на............................. 
от МВР...........................................................................,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. не съм невъзстановен в правата си несъс-

тоятелен длъжник;
2. не съм освобождаван като синдик на ос-

нование чл. 657, ал. 2 ТЗ или чл. 29, ал. 1, т. 6 
или 7 от Закона за банковата несъстоятелност;

3. не съм изключван от списъка по чл. 655, 
ал. 2, т. 7 ТЗ освен по мое желание или поради 
невнасяне на вноската по чл. 17, ал. 1 от наредбата;

4. не съм изключван (освен по собствено же-
лание) от списъците по чл. 84, ал. 1 от Закона за 
банките (отм., ДВ, бр. 59 от 2006 г.) и по чл. 44, 
т. 2 от Закона за банковата несъстоятелност;

5. по отношение на мен не е прилагана мярка 
по чл. 65, ал. 2, т. 11 от Закона за банките или 
по чл. 103, ал. 2, т. 16 от Закона за кредитните 
институции.

ДЕКЛАРАТОР: .....................
Дата: .......................
гр. ............................
1410

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ  
НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 208-НИФ 
от 16 февруари 2023 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5, 7 и 9 във връз-
ка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за 
финансов надзор (ЗКФН) и чл. 177, ал. 2, 5 и 6 от 
Закона за дейността на колективните инвестици-
онни схеми и на други предприятия за колективно 
инвестиране Комисията за финансов надзор реши:

Издава  разрешение  на  УД  „Капман  Асет 
Мениджмънт“ – АД,  със  седалище  и  адрес  на 
управление:  гр. София  1301,  ул.  Три  уши  № 8, 
ет. 6, за организиране и управление на национа-
лен договорен фонд от отворен тип „Капман Г-7 
& Хонконг“. 

Вписва „Капман Г-7 & Хонконг“ като нацио-
нален договорен фонд от отворен тип във водения 
от  Комисията  за  финансов  надзор  регистър  по 
чл. 30, ал. 1, т. 6 от ЗКФН.

Потвърждава проспекта за предлагане на дя-
лове на национален договорен фонд от отворен 
тип „Капман Г-7 & Хонконг“.

На  основание  чл. 13,  ал. 3  от  ЗКФН  реше-
нието може да бъде обжалвано по  съдебен ред 
пред  Административния  съд – София  област,  в 
14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването 
на решението не спира изпълнението на индиви-
дуалния  административен  акт. При  обжалване 
чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс 
не се прилага.

Председател:  
Б. Атанасов

1322
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ  
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

РЕШЕНИЕ № 490 
от 27 февруари 2023 г.

На основание чл. 3, ал. 3,  т. 2, чл. 4, ал. 4 
и  чл. 31,  ал. 3  от  ЗПСК,  чл. 5  от  Наредбата 
за  търговете  и  конкурсите  и  Решение  № 803 
от 27.10.2022 г. на Столичния общински съвет 
Надзорният  съвет  на  Столичната  общинска 
агенция за приватизация и инвестиции реши:

1.  На  4.04.2023 г.  от  10 ч.  в  Столичната 
общинска  агенция  за  приватизация  и  инвес-
тиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на 
поземлен имот с идентификатор 39791.6003.3442, 
представляващ УПИ III-3376 – „за обществено и 
делово обслужване“, кв. 63, заедно с построена-
та в него промишлена сграда с идентификатор 
39791.6003.3442.1, с. Кривина, ул. Искър (с лице 
към ул. Тодор Радунчев), общински нежилищен 
имот, стопанисван от Район „Панчарево“.

2. Начална тръжна цена – 473 000 лв. (Сдел-
ката се облага с 20% ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 47 300 лв., се внася 

по  банкова  сметка  на  Столичната  общинска 
агенция за приватизация и инвестиции № BG 
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, 
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, 
София.  Краен  срок  за  внасяне  на  депозити-
те – всеки работен ден, но не по-късно от деня, 
предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 31.03.2023 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация  в  размер  240 лв.  (с  вкл.  ДДС) 
е платима в брой в  сградата на СОАПИ, пл. 
Славейков № 6, ет. 1, стая № 17.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев
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РЕШЕНИЕ № 491 
от 27 февруари 2023 г.

На  основание  чл. 3,  ал. 3,  т. 2,  чл. 4,  ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете  и  конкурсите  и  Решение  № 553  от 
26.07.2018 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 5.04.2023 г. от 10 ч. в Столичната общин-
ска агенция за приватизация и инвестиции, пл. 
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг 
с явно наддаване за продажба на самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор 68134.4360.279.14.51, 
София, ж.к. Люлин – 7 м.р., бл. 743, общински 
нежилищен имот, стопанисван от Район „Люлин“, 
със съответното право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 216 000 лв. (Сдел-
ката  не  се  облага  с ДДС на  основание  чл. 45, 
ал. 3 от ЗДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 6000 лв.
4. Депозитът за участие – 21 600 лв., се внася по 

банкова сметка на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общин-
ска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен 
срок за внасяне на депозитите – всеки работен 
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок  на  закупуване  на  тръжна  докумен-
тация – до 3.04.2023 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв.  (с  вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 17.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев

1356

РЕШЕНИЕ № 492 
от 27 февруари 2023 г.

На  основание  чл. 3,  ал. 3,  т. 2,  чл. 4,  ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете  и  конкурсите  и  Решение  № 803  от 
27.10.2022 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 4.04.2023 г. от 13 ч. в Столичната об-
щинска агенция за приватизация и инвестиции, 
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажба на поземлен 
имот с идентификатор 68134.1201.874 в състава 
на УПИ II-430, 874, 875, 876, 879, кв. 49а, м. Ж.к. 
Зона В-17 част, и сграда на допълващо застро-
яване с идентификатор 68134.1201.874.1, София, 
ул. Зайчар № 44, общински нежилищен имот, 
стопанисван от Район „Илинден“.

2. Начална тръжна цена – 770 000 лв. (Сдел-
ката се облага с 20% ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 15 000 лв.
4. Депозитът за участие – 77 000 лв., се внася 

по  банкова  сметка  на  Столичната  общинска 
агенция за приватизация и инвестиции № BG 
49 SOMB 9130  33  26474601, BIC – SOMBBGSF, 
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, 
София.  Краен  срок  за  внасяне  на  депозити-
те – всеки работен ден, но не по-късно от деня, 
предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 31.03.2023 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация  в  размер  240 лв.  (с  вкл.  ДДС) 
е  платима  в  брой  в  сградата  на СОАПИ, пл. 
Славейков № 6, ет. 1, стая № 17.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.
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7. Оглед  на  обекта – всеки  работен  ден  до 
деня на търга след  закупуване на тръжна до-
кументация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев

1357

РЕШЕНИЕ № 493 
от 27 февруари 2023 г.

На основание  чл. 3,  ал. 3,  т. 2,  чл. 4,  ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете  и  конкурсите  и  Решение  № 171  от 
24.03.2022 г.  на  Столичния  общински  съвет 
Надзорният  съвет  на  Столичната  общинска 
агенция за приватизация и инвестиции реши:

1.  На  5.04.2023 г.  от  13 ч.  в  Столичната 
общинска  агенция  за  приватизация  и  инвес-
тиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на 
поземлен имот с идентификатор 68134.306.24 в 
УПИ II-19, 20, 30 – „за адм. сграда“, кв. 227, м. 
Западно направление, София, ул. Царибродска 
№ 96, общински нежилищен имот, стопанисван 
от Район „Възраждане“.

2. Начална тръжна цена – 770 000 лв. (Сдел-
ката се облага с 20% ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 15 000 лв.
4. Депозитът за участие – 77 000 лв., се внася 

по  банкова  сметка  на  Столичната  общинска 
агенция за приватизация и инвестиции № BG 
49 SOMB 9130  33  26474601, BIC – SOMBBGSF, 
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, 
София.  Краен  срок  за  внасяне  на  депозити-
те – всеки работен ден, но не по-късно от деня, 
предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 3.04.2023 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация  в  размер  240 лв.  (с  вкл.  ДДС) 
е  платима  в  брой  в  сградата  на СОАПИ, пл. 
Славейков № 6, ет. 1, стая № 17.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.

7. Оглед  на  обекта – всеки  работен  ден  до 
деня на търга след  закупуване на тръжна до-
кументация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев

1358

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ  
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

ЗАПОВЕД № ОА-РР-33 
от 8 февруари 2023 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за ад-
министрацията, чл. 150, ал. 3 и 6 във връзка с 
чл. 128, ал. 13, чл. 129, ал. 3, т. 1 от ЗУТ и пос-
тъпило заявление с вх. № 30-01-2(5)/28.11.2022 г. 
от  „Водоснабдяване  и  канализация“ – ЕООД, 
Благоевград, одобрявам:

1.  Комплексен  проект  за  инвестиционна 
инициатива  (КПИИ) по чл. 150, ал. 2 от ЗУТ 
в части:

1.1. Проект за ПУП – парцеларен план (ПУП –  
ПП) на основание чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ за обект: 
„Реконструкция на преминаване на довеждащ 
водопровод група „Гоце Делчев – Огняново“ през 
р. Места, намиращ се извън регулация – землище 
на с. Борово, община Гоце Делчев, и землище 
на с. Огняново, община Гърмен“.

1.2. Инвестиционен проект за „Реконструк-
ция на преминаване на довеждащ водопровод 
група „Гоце Делчев – Огняново“ през р. Места, 
намиращ  се  извън  регулация – землище  на 
с. Борово, община Гоце Делчев, и землище на 
с. Огняново, община Гърмен“.

2. Подробен  устройствен  план  за  промяна 
предназначение на  част  от  имот  53326.125.264 
по  КККР  на  с. Огняново,  община  Гърмен, 
област  Благоевград,  с  начин  на  трайно  полз-
ване  „за  друг  вид  дървопроизводителна  гора“ 
и обособяване на новообразуван имот с иден-
тификатор 53326.125.265 в „За водностопанско, 
хидромелиоративно  съоръжение“  и  промяна 
предназначението на част от имот 05606.30.3 по 
КККР на с. Борово, община Гоце Делчев, област 
Благоевград,  с  начин  на  трайно  ползване  „за 
друг вид дървопроизводителна гора“ и обособя-
ване на новообразуван имот с идентификатор 
05606.30.4 в „За водностопанско, хидромелиора-
тивно  съоръжение“  за  обект:  „Реконструкция 
на преминаване на довеждащ водопровод група 
„Гоце Делчев – Огняново“ през р. Места, нами-
ращ се извън регулация – землище на с. Борово, 
община Гоце Делчев, и землище на с. Огняново, 
община Гърмен“.

За издаване на настоящата заповед са пред-
ставени:

– Заповед № ОА-РР-247 от 3.08.2022 г., с коя-
то се разрешава изработването на Комплексен 
проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) 
по чл. 150, ал. 2 от ЗУТ;

– утвърден  протокол  от  29.11.2022 г.  на 
Областния  експертен  съвет  по  устройство  на 
територията;

– подробен  устройствен  план  за  промяна 
предназначение на  част  от  имот  53326.125.264 
по  КККР  на  с. Огняново,  община  Гърмен, 
област  Благоевград,  с  начин  на  трайно  полз-
ване  „за  друг  вид  дървопроизводителна  гора“ 
и обособяване на новообразуван имот с иден-
тификатор 53326.125.265 в „За водностопанско, 
хидромелиоративно  съоръжение“  и  промяна 
предназначението на част от имот 05606.30.3 по 
КККР на с. Борово, община Гоце Делчев, област 
Благоевград,  с  начин  на  трайно  ползване  „за 
друг вид дървопроизводителна гора“ и обособя-
ване на новообразуван имот с идентификатор 
05606.30.4 в „За водностопанско, хидромелиора-
тивно  съоръжение“  за  обект:  „Реконструкция 
на преминаване на довеждащ водопровод група 
„Гоце Делчев – Огняново“ през р. Места, нами-
ращ се извън регулация – землище на с. Борово, 
община Гоце Делчев, и землище на с. Огняново, 
община Гърмен“;
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– писмо-уведомление  с  изх.  № 4325(3)/ 
9.11.2022 г. от РИОСВ – Благоевград, издадено 
съгласно чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка за съвместимостта 
на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване 
на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и 
доп., наричана по-долу „Наредбата за ОС“), от 
което е видно, че не е необходимо провеждане 
на процедура по оценка за съвместимост по реда 
на глава втора от Наредбата за ОС;

– писмо-уведомление  с  изх.  № 5000(3)/ 
2.12.2022 г. от РИОСВ – Благоевград, издадено 
съгласно чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка за съвместимостта 
на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване 
на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и 
доп., наричана по-долу „Наредбата за ОС“), от 
което е видно, че не е необходимо провеждане 
на процедура по оценка за съвместимост по реда 
на глава втора от Наредбата за ОС;

– становище с изх. № П-01-368(1)/7.11.2022 г. 
от БД „ЗБР“ до РИОСВ – Благоевград;

– Решение № 47-I-1 на комисия към Регио-
нална  дирекция  по  горите – Благоевград,  по 
реда на чл. 74, ал. 2, т. 1 от Закона за горите със 
Заповед № РД-49-395 от 21.11.2019 г. на министъра 
на  земеделието,  храните  и  горите;  комисията 
удов летворява искането на областния управи-
тел  на  област  Благоевград  за  предварително 
съгласуване за промяна на предназначението на 
поземлени имоти в горски територии – частна 
държавна собственост, с обща проектна площ 
5,580 дка в горски територии, частна държавна 
собственост, с идентификатори: 53326.125.264 и 
05606.30.3, в района на дейност на „Югозапад-
но държавно предприятие“ ДП – Благоевград, 
териториални  поделения  „Държавно  горско 
стопанство – Гърмен“  и  „Държавно  горско 
стопанство – Гоце  Делчев“,  съгласно  задание 
за изработване на подробен устройствен план, 
изготвено в съответствие с разпоредбите на За-
кона за устройство на територията, одобрено на 
основание чл. 124б, ал. 1 и чл. 125, ал. 2 от ЗУТ 
от областния управител на област Благоевград 
на 11.10.2022 г.;

– скици-проект за проектни имоти № 05606.30.4 
и № 53326.125.265 за промяна предназначението;

– подробен  устройствен  план – парцеларен 
план  (ПУП – ПП)  за  обект:  „Реконструкция 
на преминаване на довеждащ водопровод група 
„Гоце Делчев – Огняново“ през р. Места, нами-
ращ се извън регулация – землище на с. Борово, 
община Гоце Делчев, и землище на с. Огняново, 
община Гърмен“;

– комплексен доклад за оценка на съответ-
ствието на инвестиционен проект със съществе-
ните изисквания към строежите от 28.11.2022 г. 
съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ.

Трасето на обекта преминава през следните 
поземлени имоти:

– поземлени  имоти  с  идентификатори 
05606.30.3, 05606.30.8, 05606.30.1, 05606.30.2, на-
миращи се в землището на с. Борово, община 
Гоце Делчев;

– поземлен имот с идентификатор 53326.125.264, 
намиращ се в  землището на с. Огняново, об-
щина Гърмен.

Разрешението за строеж следва да се изда-
де при условията на чл. 150, ал. 6 от ЗУТ след 
прик лючване на отчуждителните производства 
или уреждането на други отношения, свързани 
със собствеността.

Настоящата заповед да се публикува на ин-
тернет страницата на Областната администра-
ция – Благоевград, и да се изпрати на общинска 
администрация – Гоце Делчев, и общинска ад-
министрация – Гърмен, област Благоевград, за 
разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ.

Съгласно чл. 129, ал. 4 от ЗУТ заповедта да се 
изпрати за обнародване в „Държавен вестник“. 
Същата може да се обжалва съгласно чл. 215, 
ал. 4 от ЗУТ.

Областен управител:  
Ст. Христов

1265

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 25 
от 27 януари 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от 
ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява 
изменение на общ устройствен план на община 
Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол 
№ 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Бла-
гоевград,  за  имот  с  идентификатор  07377.66.61, 
местност Над Бахчите по кадастралната карта 
на  с. Българчево,  община  Благоевград,  с  цел 
предвиждане  на  предимно  производствена  ус-
тройствена зона „Пп“ със следните устройствени 
показатели: 

Височина на застрояване – до 10 м;
Максимална стойност на Кинт. – 2,5;
Плътност на застрояване – максимум 60 %;
Плътност на озеленяване – минимум 20 %.

Председател: 
Р. Тасков

1294

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 1257  
от 23 февруари 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общин-
ският съвет – Велико Търново, реши:

1. Включва в Годишен план за приватизация 
за 2023 г. и открива процедура за приватизация 
на  общински  нежилищeн  имот  със  стопанско 
предназначение, представляващ: „УПИ III – „за 
спортни нужди“, от кв. 11 по ПУП на с. Беляко-
вец“ – собственост на Община Велико Търново.

2. Забранява извършването на разпоредител-
ни сделки с имота, сключването на договори с 
предмет имота по т.  1:  за придобиване дялово 
участие, за наем, за съвместна дейност, за кре-
дит, за обезпечаване на вземания и поемане на 
менителнични задължения, освен с разрешение 
на общинския съвет.
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3. Възлага на Общинската агенция за привати-
зация да подготви и осъществи приватизационната 
сделка за имота по установения от закона ред и 
приетите решения от общинския съвет.

Председател: 
В. Спирдонов

1280

РЕШЕНИЕ № 1258  
от 23 февруари 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общин-
ският съвет – Велико Търново, реши:

1. Включва в Годишен план за приватизация 
за 2023 г. и открива процедура за приватизация 
на  общински  нежилищeн  имот  със  стопанско 
предназначение,  представляващ:  „Поземлен 
имот с идентификатор 62517.500.1083 по КККР на 
с. Ресен, за който имот е отреден УПИ VII – „за 
болница“, от кв. 33 по ПУП на с. Ресен, заедно 
с построена в него сграда“ – собственост на Об-
щина Велико Търново.

2. Забранява извършването на разпоредител-
ни сделки с имота, сключването на договори с 
предмет имота по т.  1:  за придобиване дялово 
участие, за наем, за съвместна дейност, за кре-
дит, за обезпечаване на вземания и поемане на 
менителнични задължения, освен с разрешение 
на общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за привати-
зация да подготви и осъществи приватизационната 
сделка за имота по установения от закона ред и 
приетите решения от общинския съвет.

Председател: 
В. Спирдонов

1281

РЕШЕНИЕ № 1259  
от 23 февруари 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общин-
ският съвет – Велико Търново, реши:

1. Включва в Годишен план за приватизация 
за 2023 г. и открива процедура за приватизация 
на  общински  нежилищeн  имот  със  стопанско 
предназначение, представляващ: „Поземлен имот 
с идентификатор 62517.500.295 по КККР на с. Ре-
сен, за който имот е отреден УПИ Х от кв. 22-А 
по ПУП на с. Ресен, заедно с построени в него 
сграда за битови услуги (бивша баня), гараж и 
стопанска постройка“ – собственост на Община 
Велико Търново.

2. Забранява извършването на разпоредител-
ни сделки с имота, сключването на договори с 
предмет имота по т.  1:  за придобиване дялово 
участие, за наем, за съвместна дейност, за кре-
дит, за обезпечаване на вземания и поемане на 
менителнични задължения, освен с разрешение 
на общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за привати-
зация да подготви и осъществи приватизационната 
сделка за имота по установения от закона ред и 
приетите решения от общинския съвет.

Председател: 
В. Спирдонов

1282

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

РЕШЕНИЕ № 880  
от 26 януари 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 4,  ал. 4  във  връзка  с  чл. 1,  ал. 2,  т.  6  от 
ЗПСК,  чл. 5,  чл. 6,  ал. 1,  чл. 8,  ал. 1,  2  и  3 и 
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите 
(приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.; изм. и доп., 
ДВ, бр. 37 от 2020 г.) и свое Решение № 87 от 
27.02.2020 г. за откриване на процедура за при-
ватизация Общинският съвет – Казанлък, реши: 

Да се проведе публичен търг с явно надда-
ване за продажба на урегулиран поземлен имот 
(УПИ) I, отреден „За производствена и складова 
дейност“, с обща площ 2920 кв. м, намиращ се в 
кв. 5 по действащия подробен устройствен план 
на  с. Бузовград,  община Казанлък,  одобрен  с 
Решение № 452 от 2006 г. на ОбС – Казанлък, 
и кадастрален план, одобрен със Заповед № 65 
от 1971 г., при граници на имота: североизток, 
изток и запад – улици, юг – УПИ II. Върху имота 
има ограничения в ползването – съществуващи 
електропроводи. 

Търгът да се проведе при следните условия:
1. Начална тръжна цена: 49 600 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС 

се заплащат от спечелилия участник в левове 
до деня на подписване на договора за продажба 
по  сметка,  посочена  в  проектодоговора  към 
тръжната документация.

2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната 
тръжна цена.

3. Депозитът за участие е парична вноска в 
размер 50 % от началната тръжна цена, която 
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 3321727300 
в  „Общинска  банка“ – АД,  Казанлък,  BIC 
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване 
на предложения за участие. Валидни са вноски 
от името и за сметка на кандидата за участие 
в търга.

4. Получаване на тръжна документация – от 
стая 21 на Община Казанлък срещу квитанция 
за  платена  цена  за  тръжна  документация  в 
размер 150 лв.  (без дължимия ДДС) в брой в 
касата  в ЦАО при Община Казанлък  или  по 
банков път, преведена по следната сметка: BG 
07SOMB91308421727344,  код  вид  на  плащане: 
447000  в  „Общинска  банка“ – АД,  Казанлък, 
BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване 
на предложения за участие. Валидни са такси 
от името и за сметка на кандидата за участие 
в търга.

5. При получаване на тръжната документация 
кандидатите представят:

а) извлечение от търговския регистър и ре-
гистъра на юридическите лица с нестопанска 
цел на Агенцията по вписванията при Минис-
терството на правосъдието;

б)  нотариално  заверен  документ  за  пред-
ставителната власт на лицето, което закупува 
тръжната документация (ако представителната 
власт  не може  да  се  установи  от  удостовере-
нието за вписване в търговския регистър или 
кандидатът се представлява от пълномощник);
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в) документ за самоличност на лицето, което 
закупува тръжната документация; при получа-
ване  на  тръжната  документация  кандидатите 
попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата 
за задължителната информация, предоставяна на 
лицата, заявили интерес за участие в приватиза-
цията по ЗПСК, и сведенията, представляващи 
служебна тайна.

6.  Предложения  за  участие  се  приемат  до 
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ 
датата  на  търга,  в  деловодството  на  Община 
Казанлък.

7.  Оглед  на  обекта – от  10  до  15 ч.  през 
всички  работни  дни  в  срока  за  подаване  на 
предложения за участие.

8. Търгът да се проведе на 21-вия ден от да-
тата на обнародване на решението в „Държавен 
вестник“ от 14,30 ч. в ритуалната зала на Община 
Казанлък. При липса на кандидати – на 35-ия 
ден при същите условия.

Председател: 
Н. Златанов

1268

ОБЩИНА С. БОРИНО, 
ОБЛАСТ СМОЛЯН

РЕШЕНИЕ № 363 
от 22 февруари 2023 г.

На основание чл. 62, ал. 1 от АПК и чл. 21, 
ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА Общин-
ският съвет – с. Борино, реши:

1. Изменя и допълва Решение № 355,  взето 
с протокол № 45 от 25.01.2023 г. на Общинския 
съвет – с. Борино, така:

„1. Одобрява  ПУП – парцеларен  план  за 
обект: „Електрозахранване на „Фотоволтаична 
централа“ в ПИ 05462.236.64, с. Борино, община 
Борино, област Смолян“, в териториален обхват 
на обекта: поземлени имоти с идентификато-
ри:  1.1.  05462.11.25 – област  Смолян,  община 
Борино,  с. Борино,  м.  Килчър,  вид  собстве-
ност: общинска публична, вид територия: зе-
меделска, НТП – за селскостопански, горски, 
ведомствен път, площ 922 кв. м, с дължина на 
право на преминаване 271 л.м (271 кв. м); 1.2. 
05462.236.56 – област Смолян, община Борино, 
с. Борино,  вид  собственост:  общинска  пуб-
лична,  вид  територия:  земеделска,  НТП – за 
селскостопански, горски, ведомствен път, площ 
3820 кв. м, с дължина на право на преминаване 
7 л.м (7 кв. м); 1.3. 05462.236.64 – област Смо-
лян, община Борино, с. Борино, м. Таслак, вид 
собственост: частна – „Ермет солар БГ“ – ООД, 
вид територия: урбанизирана, НТП – за електро-
енергийно производство, площ 3500 кв. м, стар 
номер: 05462.236.32, с дължина на право на пре-
минаване 7 л.м (7 кв. м); 1.4. 05462.501.810 – об-
ласт Смолян, община Борино, с. Борино, вид 
собственост: държавна частна, вид територия: 
урбанизирана, НТП – ниско застрояване (до 10 
м), площ 277 кв. м, стар номер: 810, с дължина 
на право на преминаване 2 л.м (2 кв. м), въз-
ложител „Ермет солар БГ“ – ООД.“

2.  В  останалата  част  Решение  № 355  от 
25.01.2023 г.  на  Общинския  съвет – с. Борино, 
остава непроменено.

3.  Настоящото  решение  е  неразделна  част 
от  Решение  № 355,  взето  с  протокол  № 45  от 
25.01.2023 г. на Общинския съвет – с. Борино.

4. Решението да бъде изпратено на кмета на 
община  Борино  и  на  областния  управител  на 
област Смолян и  за  обнародване  в  „Държавен 
вестник“.

Председател: 
С. Шерифов

1341

349. – Българската народна банка на основа-
ние чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:

Месечен баланс на управление „Емисионно“ 
към 28.02.2023 г.

Активи Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута  45 533 244
Монетарно злато и други
инструменти в монетарно злато  4 403 882
Инвестиции в ценни книжа  21 319 651
Всичко активи  71 256 777
Пасиви
Банкноти и монети в обращение  26 453 386
Задължения към банки  19 751 896
Задължения към правителството
и бюджетни организации  14 340 892
Задължения към други депозанти  1 648 043
Депозит на управление „Банково“  9 062 560
Всичко пасиви  71 256 777
Подуправител на БНБ:  Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов Т. Цветкова

Месечен баланс на управление „Банково“ 
към 28.02.2023 г.

Активи Хил. лв.
Злато и други благородни метали  51 238
Вземания от правителството 
на Република България  0
Капиталови инвестиции и квота 
в МВФ  2 062 696
Дълготрайни материални и
нематериални активи  128 247
Други активи  25 859
Депозит в управление „Емисионно“  9 062 560
Всичко активи  11 330 600
Пасиви
Кредити от МВФ  0
Задължения към международни 
финансови институции  5 560 315
Други пасиви  646 832
Всичко задължения  6 207 147
Основен капитал  20 000
Резерви  5 154 708
Неразпределена печалба  –51 255
Всичко собствен капитал  5 123 453
Всичко пасиви  11 330 600
Подуправител на БНБ:  Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова Т. Цветкова
1353
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16. – Българската академия на науките – София, обявява конкурс за прием на редовни и задоч-
ни докторанти за учебната 2022 – 2023 г. в съответствие с Решение № 363 на Министерския съвет от 
1.06.2022 г. В срок от 14.03.2023 г. до 12.05.2023 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до 
директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За справки – в обучаващите организации 
(институтите на БАН) или в БАН – администрация, ул. 15 ноември № 1, стая № 310, тел. 02/9795260. 
Дата на обявяване на конкурса – 14.03.2023 г.

Приложение

Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската академия 
на науките, броя места по форма на обучение и обучаващи организации – допълнителен конкурс 

2022 – 2023 г.

Ши-
фър Научна специалност Ред.

форма
Зад.

форма
Обучаваща
организация

1.3. Педагогически науки  (Методика на  обучението  по ма-
тематика, информатика и информационни технологии) - 1 ИМИ

4.5. Математика (Алгебра и теория на числата) 1 - ИМИ

4.5. Математика (Диференциални уравнения) 1 - ИМИ

4.5. Математика (Математическа логика) 1 - ИМИ

4.5. Математика (Теория на вероятностите и математическа 
статистика) - 1 ИМИ

4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) 1 1 ИМИ

4.6. Информатика и компютърни науки (Методи за обработка 
и защита на данни) 1 2 ИМИ

4.5. Математика (Приложна механика) 1   И-т по механика

4.5. Математика (Биомеханика) 1   И-т по механика

4.5. Математика (Механика на деформируемото твърдо тяло) 1   И-т по механика

5.1. Машинно инженерство (Роботи и манипулатори) 1   И-т по механика

5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (Приложение 
на принципите и методите на кибернетиката в различни 
области на науката)

- 1 И-т по роботика

4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) 2 - ИИКТ

5.2.
Електротехника, електроника и автоматика ( Приложение 
на принципите и методите на кибернетиката в различни 
области на науката)

1   ИИКТ

4.2. Химически  науки  (Електрохимия,  вкл.  химически  из-
точници на тока) 2 - ИЕЕС

4.2 Химически  науки  (Процеси  и  апарати  в  химичната  и 
биохимичната технология) 1 - ИИХ

4.1. Физически  науки  (Електрични,  магнитни  и  оптични 
свойства на кондензираната материя) 1 - ЦЛСЕНЕИ

4.1. Физически науки (Физика на атомите и молекулите) 2 - ИЕ

4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) 2   ИМК

5.6. Материали и материалознание (Методи за контролиране 
и изпитване на материали, изделия и апаратура) 1 - ИМСТЦХА

4.2. Химически науки (Органична химия) 1 - ИОХЦФ

4.2. Химически науки (Полимери и полимерни материали) 2   ИПолимери
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Ши-
фър Научна специалност Ред.

форма
Зад.

форма
Обучаваща
организация

4.2. Химически науки (Химична кинетика и катализ) 1   ИКатализ

4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло) 1   ИКатализ

4.1. Физически науки (Физика на кондензираната материя) 3 - ЦЛПФ-Пл

4.3. Биологически науки (Молекулярна биология) 2   ИМолБ

4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека) - 1 ИНевробиология

7.1. Медицина (Фармакология) 1 - ИНевробиология

4.3. Биологически науки (Биофизика) 1 - ИБФБМИ

4.3. Биологически науки (Имунология) 1 - ИБИР

4.3. Биологически науки (Имунология) 1 - ИЕМПАМ

4.3. Биологически науки (Ботаника) 1 - ИБЕИ

6.1.  Растениевъдство (Почвознание) 1 - ИГората

6.5. Горско  стопанство  (Горски  култури,  селекция  и  семе-
производство) 1 - ИГората

6.5. Горско стопанство (Лесомелиорации, защита на горите 
и специални ползвания в горите) 1 - ИГората

4.3. Биологически науки (Зоология) 1 - НПНМ

4.3. Биологически науки (Ентомология) 1 - НПНМ

4.4. Науки за земята (Геоморфология и палеогеография) 1   НИГГГ

5.7.
Архитектура,  строителство  и  геодезия  (Обща,  висша и 
приложна геодезия)

1 - НИГГГ

4.4. Науки за земята (Геохимия) 1 - Геологически и-т

4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) 1   Геологически и-т

4.4. Науки за земята (Регионална геология) 1   Геологически и-т

4.3. Биологически науки (Хидробиология) 1 - ИО-Вн

4.4. Науки за земята (Океанология) 1 - ИО-Вн

4.1. Физически науки (Хелиофизика) 1 - ИА НАО

4.1. Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия) 1 - ИА НАО

4.1 Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия) 1 - ИКИТ

4.1.
Физически науки (Физика на океана, атмосферата и око-
лоземното пространство)

1 1 ИКИТ

4.4.
Науки за Земята (Дистанционни изследвания на Земята 
и планетите)

- 2 ИКИТ

5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизи-
рани системи за обработка на информация и управление)

- 1 ИКИТ

5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация (Динамика, балис-
тика и управление на полета на летателните апарати)

1 - ИКИТ

2.1. Филология (Теория и история на литературата) 1 - И-т за литература
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Ши-
фър Научна специалност Ред.

форма
Зад.

форма
Обучаваща
организация

2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, 
Африка, Азия и Австралия) 1 - И-т за литература

2.2. История и археология (Средновековна обща история) 2 - ИБалкЦТ

2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история) 5 - ИБалкЦТ

2.2. История и археология (Документалистика, архивистика, 
палеографика) 1 - ИБалкЦТ

3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етно-
графия) 1 1 ИЕФЕМ

3.1. Социология,  антропология и науки  за  културата  (Фол-
клористика) 1 1 ИЕФЕМ

3.1. Социология, антропология и науки за културата (Музе-
ология) 1 1 ИЕФЕМ

8.1. Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни 
изкуства (Народни изкуства) 1 1 ИЕФЕМ

8.3. Музикално и танцово изкуство (Етномузикология) 1 - ИЕФЕМ

8.3. Музикално и танцово изкуство (Етнохореология) - 1 ИЕФЕМ

2.2. История и археология (Археология) 2   НАИМ

3.8. Икономика (Народно стопанство (вкл. Регионална ико-
номика и история на народното стопанство) - 1 ИИконИ

3.8. Икономика  (Финанси,  парично  обращение,  кредит  и 
застраховка) - 1 ИИконИ

3.8. Икономика (Политическа икономия (Икономикс) 1 - ИИконИ

3.8.  Икономика (Световно стопанство и МИО) - 1 ИИконИ

3.6. Право (Гражданско и семейно право) - 1 ИДП

3.6. Право (Стопанско/търговско право) - 1 ИДП

3.6. Право (Правна социология. Правна информатика) 1 1 ИДП

3.6. Право (Административно право и административен процес) 1 1 ИДП

3.6. Право (Наказателен процес) 1 1 ИДП

3.6. Право (Трудово право и обществено осигуряване) - 1 ИДП

3.6. Право (Граждански процес) - 2 ИДП

3.8. Икономика (Статистика и демография) 1 - ИИНЧ

3.2. Психология (Обща психология (Когнитивна психология) 1 - ИИНЧ

3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социо-
логия) 1 - ИИНЧ

2.3. Философия (Естетика) - 1 ИФС

3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социо-
логия) 2 2 ИФС

1274
67. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София,  преобявява  конкурси  за 

прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2022/2023 г. съгласно РМС 
№ 363 от 1.06.2022 г. по следните научни специалности (докторски програми):
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Ши-
фър

Области на висше образование, професионални направления 
и докторски програми

Форми на обучение

редовна задочна

1 2 3 4

Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия

Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли
към катедра „Индустриални сгради“  1

Строителни конструкции (стоманобетонни и зидани конструкции; стоманобетон-
ни мостове; обследване и изпитване на строителни конструкции и съоръжения; 
метални конструкции; дървени конструкции; комбинирани конструкции; стома-
нени и комбинирани мостове) към катедра „Метални, дървени и пластмасови 
конструкции“ по Метални конструкции 

1 1

Строителна механика, съпротивление на материалите и теоретична механика:
•  към катедра „Строителна механика“ по Строителна механика (1 бр. редовна 

форма и 1 бр. задочна форма) и
•  към катедра „Техническа механика“ по Съпротивление на материалите (1 бр. 

редовна форма) и по Техническа механика (1 бр. редовна форма)

3 1

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране 
(в строителство) 1

Организация и управление на производството (строителство) 1

Технология и механизация на строителното производство 1 1

Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения 1

Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съ-
оръжения 1 1

Транспортни съоръжения 1 1

Земна и скална механика 1

Земна основа, фундиране и подземно строителство 1

Водоснабдяване и канализация 1

Хидротехническо строителство 1

Хидромелиоративно строителство 1

Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство 1

Фотограметрия и дистанционни методи 1

Общо 15 8

В  срок  2 месеца  от  обнародването  в  „Дър-
жавен вестник“ кандидатите подават следните 
документи: 1. заявление до ректора на УАСГ; 2. 
автобио графия; 3. диплома за придобита обра-
зователно-квалификационна степен „магистър“ 
с  приложението  и  нотариално  заверено  копие 
от  нея;  кандидатите  трябва  да  са  завършили 
магистърски  специалности,  съответстващи  на 
направлението,  в  което  обучава  факултетът, 
обявил конкурса; 4. лица, притежаващи дипломи 
за висше образование, издадени от чуждестран-
ни висши училища, задължително преминават 
в УАСГ през процедура съгласно Наредбата за 
държавните изисквания за признаване на придо-
бито висше образование и завършени периоди на 
обучение в чуждестранни висши училища, като 
след  признаването  могат  да  кандидатстват  за 
обучение в докторска степен; 5. други документи, 
удостоверяващи  техните  интереси  и  постиже-
ния в съответната научна област; 6. квитанция 
за платена такса 105 лв. (таксата се заплаща в 
касата  на  счетоводството  на УАСГ – ректорат, 
заден двор или по банков път). Подаването на 
документи става в съответните факултети, както 
следва: Архитектурен факултет – корпус А, нова 
сграда, ет. 2, каб. 209, тел.: 963 52 45, вътр. 789, 

заместник-декан  по  учебната  дейност;  Хидро-
технически  факултет – корпус  А,  нова  сграда, 
ет. 2, каб. 203, тел.: 963 52 45, вътр. 772 или 696, 
заместник-декан по учебната дейност; Строите-
лен факултет – корпус Б, нова сграда, ет. 3, каб. 
314, тел.: 963 52 45, вътр. 372,  заместник-декан 
по учебната дейност; Факултет по транспортно 
строителство – корпус Б, нова сграда, ет. 3, каб. 
Б 11, тел.: 963 52 45, вътр. 421, заместник-декан по 
учебната дейност; Геодезически факултет – рек-
торат, ет. 2, каб. 207, тел.: 963 52 45, вътр. 275, 
заместник-декан по учебната дейност.
1354

72. – Великотърновският университет „Св. св. 
Кирил и Методий“ обявява конкурси за: професо-
ри по: област на висше образование 8. Изкуства, 
професионално направление 8.2. Изобразително 
изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуст-
во – Живопис) – един; област на висше образо-
вание 8. Изкуства, професионално направление 
8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и 
изобразително изкуство – Рисуване) – един; об-
ласт на висше образование 3. Социални, стопански 
и правни науки, професионално направление 3.4. 
Социални дейности, за нуждите на Филиал – Вра-
ца – един; доценти по: област на висше образо-
вание 8. Изкуства, професионално направление 
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8.2.  Изобразително  изкуство  (Изкуствознание 
и  изобразително  изкуство – Рисуване) – един; 
област на висше образование 4. Природни нау-
ки, математика и информатика, професионално 
направление  4.4.  Науки  за  земята  (Физическа 
география и ландшафтознание) – един; област на 
висше образование 4. Природни науки, математи-
ка и информатика, професионално направление 
4.4. Науки за земята (Икономическа и социална 
география) – един; област на висше образование 
2. Хуманитарни науки, професионално направ-
ление 2.1. Филология (Български език – Съвре-
менен български език) – един; главни асистенти 
по: област на висше образование 3. Социални, 
стопански и правни науки, професионално на-
правление 3.8. Икономика (Счетоводна отчетност, 
контрол и анализ на стопанската дейност – Сче-
товодство) – един; област на висше образование 

8.  Изкуства,  професионално  направление  8.2. 
Изобразително изкуство (Изкуствознание и изоб-
разително изкуство – Скулптура) – един; област 
на  висше  образование  2.  Хуманитарни  науки, 
професионално  направление  2.1.  Филология 
(Общо и сравнително езикознание) – един; област 
на  висше  образование  2.  Хуманитарни  науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Сла-
вянски езици – Съвременен руски език) – един, 
всички  със  срок  2 месеца  от  обнародването  в 
„Държавен  вестник“.  Документи  се  подават  в 
ректората, отдел „Човешки ресурси“, стаи 307 и 
305, тел. 062/618-308 и 062/618-368.
1267

1. – Русенският университет „Ангел Кънчев“ 
обявява конкурси за допълнителен прием на док-
торанти за учебната 2022/2023 г. съгласно Решение 
№ 363 на Министерския съвет от 1.06.2022 г.:

Област на висше образование, професионално направление, докторска програма Образователна и науч-
на степен „доктор“

редовно задочно

1. Педагогически науки

1.3. Педагогика на обучението по…

Методика на обучението по информатика и информационни технологии 2

3. Социални, стопански и правни науки

3.3. Политически науки

Организация и управление извън сферата на материалното производство 
(Външна политика и многостепенно управление в ЕС)

1

4. Природни науки, математика и информатика

4.5. Математика

Диференциални уравнения 1

5. Технически науки

5.1. Машинно инженерство

Материалознание и технология на машиностроителните материали 1

Технология на машиностроенето 1

Рязане на материалите и режещи инструменти  1

Механизация и електрификация на растениевъдството 1

Хидравлични машини, системи и хидромеханика 1

Системи и устройства за опазване на околната среда 2

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация 

Автомобили, трактори и кари 1

5.13. Общо инженерство

Метрология и метрологично осигуряване 1

Общо 12 1
Срок за подаване на документи: 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се 

подават в отдел „Развитие на академичния състав“, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 
1.334. Справки: http://www.uni-ruse.bg/ – кадрово развитие – конкурси за докторанти.
1343

2. – Русенският университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурс за главен асистент по професионал-
но направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Теория и методика на физическото възпитание 
(Спортна гимнастика)“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ – един за нуждите 
на катедра „Физическо възпитание и спорт“, Транспортен факултет. Справки – кадрово развитие (kr.
uni-ruse.bg); подаване на документи – доц. д-р Орлин Петров, отдел „Развитие на академичния състав“, 
кабинет 1.334, тел. 082/888-455; 0882390043.
1344
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77. – Шуменският университет „Епископ 
Константин Преславски“ обявява конкурси за: 
доценти по: област на висше образование 2. Ху-
манитарни науки,  професионално направление 
2.1.  Филология  (Български  език – История  на 
новобългарския книжовен език) – един; област 
на  висше  образование  2.  Хуманитарни  науки, 
професионално направление 2.4. Религия и те-
ология (Християнска философия) – един; главен 
асистент  по  област  на  висше  образование  4. 
Природни  науки,  математика  и  информатика, 
професионално  направление  4.6. Информатика 
и  компютърни  науки  (Информатика) – един. 
Всички конкурси са със срок на подаване на до-
кументи 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи се подават в ректорската 
канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска 
№ 115, корпус 1, каб. 107. За информация: тел.: 
054/830 495, вътр. 321, GSM: 0899 901 943.
1336

57. – Община Божурище, Софийска  област, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен окончателен проект за ПУП – пар-
целарен  план  за  елементите  на  техническата 
инфраструктура  за  обект:  Нов  кабел  НН  за 
външно  електрозахранване  на  две  жилищни 
сгради, намиращи се в УПИ ХХ-36.116,  кв. 45, 
с. Хераково, ПИ  с  идентификатор  77246.36.116. 
Трасето  на  новопроектираната  въздушна  елек-
тропроводна линия НН започва от съществуващ 
МТП „Гробища“, разположен в ПИ 77246.163.10, 
преминава  през ПИ  77246.36.124,  77246.36.87  и 
77246.36.120, землище на с. Хераково, и достига 
до имотна граница на ПИ 77246.36.116. Дължи-
ната на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 231 м. 
Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за 
разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската 
администрация, както и на интернет страницата 
на  Община  Божурище.  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“.
1298

58. – Община Божурище,  Софийска  област, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен окончателен проект за ПУП – пар-
целарен  план  за  елементите  на  техническата 
инфраструктура  за  обект: Нов  въздушен  кабел 
НН  за  външно  електрозахранване  на  еднофа-
милна  жилищна  сграда,  намираща  се  в  УПИ 
XVI-25.167,  кв. 5, м. Герена,  с. Хераково, ПИ  с 
идентификатор 77246.25.167. Трасето на новопро-
ектираната въздушна електропроводна линия НН 
започва от съществуващ СБС, разположен в ПИ 
77246.24.26 – територия  на  транспорта.  Извън 
урбанизираната  територия  трасето  засяга  ПИ 
77246.166.17, 77246.166.1 и 77246.25.57, землище на 
с. Хераково. Дължината на трасето в обхвата на 
ПУП – ПП е 297 м. Проектът за ПУП – парцела-
рен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в 
сградата на общинската администрация, както и 
на интернет страницата на Община Божурище. 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 „Държа-
вен вестник“.
1299

59. – Община Божурище, Софийска област, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен окончателен проект за ПУП – пар-
целарен  план  за  елементите  на  техническата 
инфраструктура за обект: Нов въздушен кабел 
НН за външно електрозахранване на лека по-
стройка за отоплителни материали и инвентар, 
намираща се в УПИ ІІ-017028, кв. 1, м. Круша-
та, с. Хераково. Трасето на новопроектираната 
въздушна електропроводна линия НН започва 
от съществуващ МТП „Белица“, разположен в 
ПИ 77246.207.1, преминава през ПИ 77246.207.95, 
77246.14.118, 77246.14.151, 77246.205.56, 77246.110.9, 
77246.17.43 и 77246.110.13, землище на с. Хераково, 
и достига до имотна граница на УПИ ІІ-017028. 
Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП 
е 423 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е 
изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата 
на общинската администрация, както и на ин-
тернет  страницата  на  Община  Божурище.  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 „Дър-
жавен вестник“.
1300

60. – Община Божурище,  Софийска  област, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен окончателен проект за ПУП – пар-
целарен  план  за  елементите  на  техническата 
инфраструктура  за  обект: Изграждане  на  нова 
мрежа ниско напрежение от БКТП „Чешмата“, 
с. Гурмазово, община Божурище, за присъединя-
ване на бъдещи абонати. Дължината на трасето 
в обхвата на ПУП – ПП е 1324 м нов въздушен 
кабел и 96 м нов подземен кабел. Проектът за 
ПУП – парцеларен план е изложен за разглеж-
дане в стая № 5 в сградата на общинската адми-
нистрация, както и на интернет страницата на 
Община Божурище. 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“.
1301

61. – Община Божурище,  Софийска  област, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен окончателен проект за ПУП – пар-
целарен  план  за  елементите  на  техническата 
инфраструктура за обект: Нов трафопост в ПИ 
18174.22.291,  нов  кабел  СрН  за  захранване  на 
трафопост  и  нов  кабел  НН  за  външно  елек-
трозахранване  на  две  еднофамилни  жилищни 
сгради с две водоплътни изгребни ями и сондаж, 
намиращи  се  в УПИ  І-22.383,  кв. 57,  с. Гурма-
зово, ПИ 18174.22.383 и УПИ XII-22.384, кв. 57, 
с. Гурмазово, ПИ 18174.22.384. Трасето започва от 
проектен ЖР стълб, разположен в ПИ 18174.22.364, 
преминава  през  ПИ  18174.22.168,  пресича  ПИ 
18174.22.301 – урбанизирана територия, и дости-
га проектния трафопост. Дължината на трасето 
в обхвата на ПУП – ПП е 208 м. Проектът  за 
ПУП – парцеларен план е изложен за разглеж-
дане в стая № 5 в сградата на общинската адми-
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нистрация, както и на интернет страницата на 
Община Божурище. 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“.
1302

62. – Община Божурище,  Софийска  област, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен окончателен проект за ПУП – пар-
целарен  план  за  елементите  на  техническата 
инфраструктура  за  обект: Нов  въздушен  кабел 
НН  за  външно  електрозахранване  на  еднофа-
милна  жилищна  сграда,  намираща  се  в  УПИ 
XIX-57.54,  кв. 28,  с. Пожарево,  ПИ  57100.27.54. 
Трасето започва от съществуващ СБС от въздушна 
мрежа от МТП „Кьосина махала“, разположен в 
ПИ  57100.502.642 – урбанизирана  територия  на 
с. Пожарево.  Извън  урбанизираната  територия 
трасето  засяга  ПИ  57100.27.21.  Дължината  на 
трасето  в  обхвата на ПУП – ПП е  30 м. Про-
ектът за ПУП – парцеларен план е изложен за 
разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската 
администрация, както и на интернет страницата 
на  Община  Божурище.  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“.
1303

25. – Община Елена  на  основание  чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че 
с Решение № 22 от протокол № 2 от 16.02.2023 г. 
на Общинския съвет – гр. Елена, е одобрен про-
ект за подробен устройствен план – парцеларен 
план за трасе на линеен обект – кабел СрН от 
нов БКТП в имот с идентификатор 06896.123.9 
(частна  собственост)  по  КККР  до  съществу-
ващ  стоманорешетъчен  стълб  (СРС)  № 100  от 
ВЕЛ  20 kV  „Буйновци“  в  имот  с  идентифика-
тор  06896.107.2  (частна  собственост)  по  КККР 
на  неурбанизираната  територия  на  землище 
с. Буйновци. Трасето на кабела преминава през 
имоти с идентификатори: 06896.123.33 с НТП „За 
селскостопански, горски, ведомствен път“ (соб-
ственост на Община Елена), 06896.125.50 с НТП 
„За път от републиканската пътна мрежа“ (път 
ІІІ клас Твърдица – Елена), 06896.228.12 с НТП 
„Гори и храсти в земеделска земя“ и 06896.107.17 
с НТП „За местен път“ (собственост на Община 
Елена). Общата дължина на трасето е 591 лин. м  
и площ на сервитута 2125 кв. м. Парцеларният 
план се намира в дирекция „УТОС“ при Община 
Елена – гр. Елена, ул. Ил. Макариополски № 24, 
където пряко заинтересованите лица могат да се 
запознаят със същия. На основание чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 
30-дневен  срок  от  обнародването  в  „Държавен 
вестник“ чрез Община Елена пред Администра-
тивния съд – Велико Търново.
1304

26. – Община Елена  на  основание  чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че 
с Решение № 23 от протокол № 2 от 16.02.2023 г. 
на Общинския съвет – гр. Елена, е одобрен про-
ект за подробен устройствен план – парцеларен 
план за трасе на линеен обект – кабел СрН от 
нов БКТП в имот с идентификатор 06896.228.5 

(частна собственост) по КККР до съществуващ 
стоманорешетъчен  стълб  (СРС) № 100  от ВЕЛ 
20 kV  „Буйновци“  в  имот  с  идентификатор 
06896.107.2  (частна  собственост)  по  КККР  на 
неурбанизираната територия на землище с. Буй-
новци. Трасето на кабела преминава през имот с 
идентификатор 06896.228.12 с НТП „Гори и храс-
ти в земеделски земи“ (собственост на Община 
Елена) и през имот с идентификатор 06896.107.17 
с НТП „За местен път“ (собственост на Община 
Елена). Общата дължина на трасето е 359 лин. м 
и площ на сервитута 1238 кв. м. Парцеларният 
план се намира в дирекция „УТОС“ при Община 
Елена – гр. Елена, ул. Ил. Макариополски № 24, 
където пряко заинтересованите лица могат да се 
запознаят със същия. На основание чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 
30-дневен  срок  от  обнародването  в  „Държавен 
вестник“ чрез Община Елена пред Администра-
тивния съд – Велико Търново.
1305

27. – Община Елена  на  основание  чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че 
с Решение № 24 от протокол № 2 от 16.02.2023 г. 
на Общинския съвет – гр. Елена, е одобрен про-
ект за подробен устройствен план – парцеларен 
план за трасе на линеен обект – кабел СрН от 
нов БКТП в имот с идентификатор 06896.229.2 
(частна собственост) по КККР на неурбанизира-
ната територия на землище с. Буйновци до ново 
метално комплектно разпределително устройство 
(МКРУ) в имот с идентификатор 06896.229.3 по 
КККР, разположено в сервитута на въздушен елек-
тропровод 20/110 kV „Стара река“ – подстанция 
„Елена“. Трасето на кабела преминава през имоти 
с идентификатори 06896.229.2 (собственост на въз-
ложителя) в обхвата на общински път VTR 1079 
гр. Елена – с. Буйновци (имот с идентификатор 
06896.67.53 с НТП „За местен път“) и 06896.229.3 с 
НТП „За стопански двор“ (държавна частна соб-
ственост). Общата дължина на трасето е 84 лин. м  
и  площ  на  сервитута  165 кв. м.  Парцеларният 
план се намира в дирекция „УТОС“ при Община 
Елена – гр. Елена, ул. Ил. Макариополски № 24, 
където пряко заинтересованите лица могат да се 
запознаят със същия. На основание чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 
30-дневен  срок  от  обнародването  в  „Държавен 
вестник“ чрез Община Елена пред Администра-
тивния съд – Велико Търново.
1306

28. – Община Елена  на  основание  чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че 
с Решение № 25 от протокол № 2 от 16.02.2023 г. 
на  Общинския  съвет – гр. Елена,  са  одобрени 
план-схема и подробен устройствен план – пар-
целарен план за трасе на линеен обект – външно 
кабелно ел. захранване 1 kV на имот с проектен 
идентификатор 48057.33.21 (частна собственост) 
по  КККР  за  неурбанизираната  територия  на 
землище с. Мийковци. Трасето е с начална точ-
ка БКТП 2 Игнатовци в имот с идентификатор 
32305.301.31 по КККР с. Игнатовци, продължава 
по улица в околовръстния полигон на с. Игна-
товци и през имот с идентификатор 48057.33.159 
с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен 
път“  (собственост  на  Община  Елена).  Общата 
дължина  на  трасето  е  186  лин.  м  и  площ  на 
сервитута  405 кв. м.  Парцеларният  план  се 
намира в дирекция „УТОС“ при Община Еле-
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на – гр. Елена,  ул. Ил.  Макариополски  № 24, 
където пряко заинтересованите лица могат да се 
запознаят със същия. На основание чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в  
30-дневен  срок  от  обнародването  в  „Държавен 
вестник“ чрез Община Елена пред Администра-
тивния съд – Велико Търново.
1307

29. – Община Елена  на  основание  чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че 
с Решение № 26 от протокол № 2 от 16.02.2023 г. 
на  Общинския  съвет – гр. Елена,  е  одобрен 
проект  за  подробен  устройствен  план – парце-
ларен  план  за  трасе  на  линеен  обект – кабел 
СрН  от  нов  БКТП  в  имот  с  идентификатор 
27190.213.9 (частна собственост) по КККР, през 
имот  с  идентификатор  27190.26.16  (местен  път 
до  околовръстен  полигон – урбанизирана  те-
ритория,  ул. Милковци,  гр. Елена,  собственост 
на Община Елена) до съществуващ стоманоре-
шетъчен стълб (СРС) от ВЕЛ 20 kV „Промиш-
лен“.  Общата  дължина  на  трасето  е  101  л.м  
и  площ  на  сервитута  404 кв. м.  Парцеларният 
план се намира в дирекция „УТОС“ при Община 
Елена – гр. Елена, ул. Ил. Макариополски № 24, 
където пряко заинтересованите лица могат да се 
запознаят със същия. На основание чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 
30-дневен  срок  от  обнародването  в  „Държавен 
вестник“ чрез Община Елена пред Администра-
тивния съд – Велико Търново.
1308

30. – Община Елена  на  основание  чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с 
Решение № 27 от протокол № 2 от 16.02.2023 г. на 
Общинския съвет – гр. Елена, е одобрен проект 
за подробен устройствен план – парцеларен план 
за  трасе на линеен обект – три броя подземни 
кабели 1 kV от ФЕЦ в поземлен имот пл. № 4, 
5 по ситуационна скица с. Стойчев ци до МТП 
„Стойчевци“,  електропровод  20 kV,  подстанция 
„Елена“  110/20 kV  в  имот  с  идентификатор 
87326.112.21 по КККР за неурбанизираната тери-
тория на землище с. Яковци. Трасето преминава 
през имоти с идентификатори 87326.113.15 с НТП 
„Нива“ (частна собственост), 87326.113.136 с НТП 
„Местен път“ (собственост на Община Елена) и 
87326.113.103  с НТП  „За  селскостопански,  гор-
ски,  ведомствен  път“  (собственост  на Община 
Елена). Общата дължина на трасето е 477 л. м 
и площ на сервитута 1340 кв. м. Парцеларният 
план се намира в дирекция „УТОС“ при Община 
Елена – гр. Елена, ул. Ил. Макариополски № 24, 
където пряко заинтересованите лица могат да се 
запознаят със същия. На основание чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 
30-дневен  срок  от  обнародването  в  „Държавен 
вестник“ чрез Община Елена пред Администра-
тивния съд – Велико Търново.
1309

7. – Община Елин Пелин на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор по КККР 
№ 52012.48.663, намиращ се в м. Ръкова кория, 
землище на с. Нови хан, община Елин Пелин, с 
отреждане „за жилищно строителство“ със след-
ните устройствени показатели: Н – до 7 м; Пза-
стр. – до 40%; Кинт. – 0,8; Позел. – 50%; начин на 
застрояване – „свободно“, както и ПУП – ПП през 
ПИ с идентификатори по КККР № 52012.48.665, 

52012.48.664, 52012.48.666, 52012.47.933 и 52012.47.934 
за  осигуряване  на  транспортен  достъп  до  ПИ 
с  идентификатори  по  КККР  № 52012.48.53, 
52012.48.38, 52012.48.39, 52012.48.47, 52012.48.52 и 
52012.47.19, намиращи се в землището на с. Нови 
хан, община Елин Пелин. Проектът се намира 
в отдел УТКС на Община Елин Пелин, ет. 1 в 
сградата  на  общината.  Съгласно  чл. 128,  ал. 5 
от  ЗУТ  в  едномесечен  срок  от  обнародването 
в  „Държавен  вестник“  заинтересуваните  лица 
могат  да  направят  писмени  възражения,  пред-
ложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
1337

179. – Община Ивайловград на  основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 15 
от  30.01.2023 г. на Общинския  съвет – Ивайло-
вград, е одобрен изработеният проект за изменение 
на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план 
за регулация), като се променя дворищната регу-
лация в кв. 12 между УПИ І-69 и УПИ ІІ-68 за 
училище, УПИ І-69 се преотрежда за Оо (общест-
вено обслужване). Отпада нереализираната улица 
от о.т. 4 до о.т. 47 и улица от о.т. 45 до о.т. 37 и 
се променя регулацията на УПИ І-69 от кв. 12 
и УПИ VIII-80 от кв. 9 по ПУП на с. Кобилино, 
ЕКАТТЕ 37410, община Ивайловград.
1351

59. – Община Куклен  на  основание  чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
на подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV 
за външно ел. захранване на „Еднофамилна жи-
лищна сграда“ в УПИ 001123 (ПИ с идентифика-
тор по КККР 18277.1.123), масив 1, местност Св. 
Петка, землище на с. Гълъбово, община Куклен, 
област Пловдив“. На основание чл. 128, ал. 5 от 
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация в едно-
месечен срок от обнародването на обявлението 
в „Държавен вестник“.
1335

2. – Община Левски на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани 
лица, че с Решение № 595 от 26.01.2023 г. на Об-
щинския съвет – Левски, е одобрено изменение 
на подробен устройствен план – план-схема на 
електропреносната мрежа на гр. Левски за обект: 
„Трасе на електропровод средно напрежение – 20 
kV от РУ 20 kV на п/ст „Левски“ до ново БКЗРУ 
20 kV в ПИ 43236.401.3254, УПИ IV в кв. 159а 
по плана на гр. Левски, за присъединяване на 
фотоелектрическа  централа  с  мощност  4900 
kW“, включващ специализирана план-схема за 
елементите на техническата инфраструктура в 
урбанизирани  територии,  преминаващо  през 
ПИ 43236.401.3154 – второстепенна улица; ПИ 
43236.401.3180 – път  от  републиканска  пътна 
мрежа;  ПИ  43236.401.3171,  ПИ  43236.401.3179 
и  ПИ  43236.401.3172 – второстепенни  улици; 
ПИ  43236.309.18 – селскостопански,  горски, 
ведомствен  път;  ПИ  43236.401.3142 – лине-
ен  релсов  транспорт;  ПИ  43236.401.2314,  ПИ 
43236.401.2305 – второстепенна улица, по када-
стралната карта на гр. Левски. Решението може 
да бъде оспорено на основание чл. 215, ал. 4 от 
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ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Дър-
жавен вестник“ чрез Общинския съвет – Левски, 
пред Административния съд – Плевен.
1329

2. – Община Созопол,  област  Бургас,  на 
основание чл. 128,  ал. 1  от ЗУТ  съобщава на 
заинтересуваните лица, че е изработен проект за 
ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план 
за регулация и застрояване) за поземлен имот с 
идентификатор 67800.14.98 по КККР на гр. Созо-
пол – извън урбанизираната територия, з-ще на 
гр. Созопол, и ПУП – ПП (подробен устройствен 
план – парцеларен план) за напорен резервоар 
и отклонение към него от главен водопровод 
за питейно водообезпечаване на с. Равадиново, 
община Созопол, с трасе и сервитут в обхват 
на  части  от  поземлени  имоти  с  идентифи-
катори:  67800.13.96,  67800.13.556,  67800.14.95, 
67800.14.93, 67800.14.94, 67800.14.109, 67800.50.301, 
67800.50.302, 67800.14.107 и 67800.14.98 по КККР 
на гр. Созопол, з-ща на гр. Созопол. С Реше-
ние  № 580  от  протокол  № 26  от  27.01.2022 г. 
гореописаният обект е обявен като общински 
от първостепенно значение към Годишна про-
грама за управление и разпореждане с имоти, 
общинска собственост, за 2022 г. Проектът за 
ПУП – ПРЗ и ПУП – ПП се намира в Община 
Созопол, дирекция „УТИПЕП“, пл. Хан Крум 
№ 2, ет. 2, стая № 29, и може да се разгледа от 
заинтересуваните лица. На основание чл. 156а 
от  ЗУТ  във  връзка  с  чл. 128,  ал. 5  от  ЗУТ  в 
15-дневен  срок  от  обнародване  на  съобщени-
ето  в  „Държавен  вестник“  заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта за ПУП до 
общинската администрация.
1331

20. – Община Твърдица, област Сливен, на 
основание чл. 129,  ал. 1 от ЗУТ съобщава,  че 
с Решение № 614, т. 22, от 27.01.2023 г. на Об-
щинския  съвет – Твърдица,  е  одобрен  проект 
за  ПУП – парцеларен  план  за  елементите  на 
техническата инфраструктура извън границите 
на населените места и селищните образувания 
за обект: „Изграждане на нова въздушна линия 
20 kV между РОСМ № 30 в ПИ № 72165.631.82 на 
ВЛ „Градище“ и РОЦМ № 36 в ПИ № 72165.631.88 
на ВЛ „Момчил“ от п/ст Твърдица с ликвиди-
ране на ВЛ „Момчил“. Подробният устройствен 
план – парцеларен план обхваща следните имоти 
по КККР на гр. Твърдица, община Твърдица: ПИ 
№ 72165.631.82 и ПИ № 72165.631.88 по КККР, 
одобрени със Заповед № РД-18-28 от 26.02.2010 г. 
на  и.д.  на  АГКК – публична  общинска  соб-
ственост. Решението може да бъде обжалвано 
от заинтересованите лица чрез Община Твър-
дица пред Административния съд – Сливен, в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ на основание чл. 215 от ЗУТ.
1188

23. – Община Твърдица,  област  Сливен,  на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е 
изработен проект за ПУП – парцеларен план за 
трасе на външно ел. захранване за УПИ XV-192, 
кв. 14 по плана на с. Оризари, община Твърдица, 
област  Сливен,  одобрен  със  Заповед № 326  от 
25.05.1984 г. ПУП – парцеларен план преминава 
през ПИ № 53847.33.469 в землището на с. Оризари, 
община Твърдица, област Сливен, с НТП – дере, 
публична  общинска  собственост. Проектът  за 

ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане 
в сградата на Община Твърдица. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите 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“. 
1260

24. – Община Твърдица, област Сливен, на 
основание  чл. 129,  ал. 1  от  ЗУТ  съобщава,  че 
с  Решение № 621,  т. 29  от  27.01.2023 г.  на  Об-
щинския  съвет – Твърдица,  е  одобрен  проект 
за ПУП – парцеларен план за трасе на външно 
ел.  захранване  на  ПИ  № 15944.200.4  по  КК  и 
КР  гр. Шивачево,  община  Твърдица,  област 
Сливен,  одобрени  със  Заповед  № РД-18-97  от 
18.02.2020 г. на и.д. на АГКК, с местоположение 
извън границите на урбанизираните територии. 
ПУП – парцеларен план преминава през следните 
имоти по КККР на гр. Шивачево, община Твър-
дица: ПИ 15944.200.476, 15944.1.167, 15944.200.712, 
15944.200.2  и  15944.200.3.  Решението  може  да 
бъде обжалвано от заинтересованите лица чрез 
Общинския  съвет – Твърдица,  пред  Админи-
стративния  съд – Сливен,  в  30-дневен  срок  от 
обнародването в „Държавен вестник“. 
1261

1. – Община Чирпан  на  основание  чл. 128, 
ал. 1  от  ЗУТ  съобщава  на  заинтересуваните 
лица,  че  е  изработен  проект  за  ПУП – парце-
ларен план извън границите на урбанизираната 
територия за подземни електропроводи 33 kV и за 
оптични кабели от подстанция в поземлен имот 
с идентификатор 78330.63.13 по КККР на с. Це-
лина, община Чирпан, до система за съхранение 
на  енергия  в  поземлен  имот  с  идентификатор 
78330.62.8 по КККР на с. Целина, община Чир-
пан. Документацията по изработения проект е на 
разположение всеки работен ден в стая № 4, ет. 1 
в сградата на Община Чирпан. Съгласно чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ писмени възражения, предложения 
и искания по проекта могат да бъдат подавани 
до  общинската  администрация  в  едномесечен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
1168

1. – Община с. Борован, област Враца, на ос-
нование чл. 128, ал. 1 и 2 във връзка с ал. 13 от 
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение 
на подробен устройствен план – парцеларен план 
за обект:  „Преносни газопроводи високо наля-
гане с АГРС от ПГХ „Чирен“ до гр. Козлодуй и 
гр. Оряхово“, и план-схема за електрозахранване 
на ЛКВ „Манастирище“ с цел ползването му за 
обект: „Газопровод, свързващ ПГХ „Чирен“ със съ-
ществуваща газопреносна мрежа на „Булгартранс-
газ“ – ЕАД,  в  района  на  с. Бутан“,  включващ 
парцеларни планове за трасето на газопровода, 
неговите технологични съоръжения и елементите 
на  обслужващата  техническа  инфраструктура 
през землището на с. Малорад на територията 
на община Борован. Проектната документация е 
изложена за разглеждане в Община Борован. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните 
лица  могат  да  направят  писмени  възражения, 
предложения и искания по проекта за ПУП до 
общинската администрация в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
1244
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Административният съд – Бургас, на  осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Админис-
тративнопроцесуалния  кодекс  съобщава,  че  е 
постъпило  оспорване  от  пълномощника  адв. 
Ненчо Драгнев на „ДИ-М-ГРУП“ – ООД, с ЕИК 
102874088, седалище и адрес на управление: Бургас, 
ул. Карлово № 30А, ет. 5, ап. 20, представлявано 
от управителя Рауф Дауд Сабах, против Наредбата 
за преместваемите обекти за търговски и други 
обслужващи дейности и елементите на градско 
обзавеждане на територията на гр. Бургас, приета 
с решение на Общинския съвет – Бургас, по про-
токол № 43 от 14.12.2010 г., т. 13, и всеки, който 
има правен интерес, може да се присъедини към 
оспорването или да встъпи като страна наред с 
административния орган до началото на устните 
състезания при всяко положение на делото, без 
да има право да иска повтаряне на извършените 
процесуални действия. По оспорването е обра-
зувано адм. д. № 182/2023 г., което е насрочено 
за 29.06.2023 г. от 10,20 ч.
1370

Административният съд – Добрич, на осно-
вание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е 
постъпила  жалба  от  Владко  Георгиев  Владев, 
ЕГН 5805247943, от гр. Варна, Вилна зона, ул. 13 
№ 8,  срещу  Заповед № 1028  от  12.08.2022 г.  на 
кмета на община Балчик. На основание чл. 182, 
ал. 3 от АПК всеки, който има правен интерес, 
може да се присъедини към оспорването или да 
встъпи като страна наред с административния 
орган  до  началото  на  устните  състезания  при 
всяко  положение  на  делото,  без  да  има  право 
да  иска  повтаряне  на  извършени  процесуални 
действия.  Присъединяването  или  встъпването 
като  страна  следва  да  стане  с  нарочна  писме-
на молба с препис за връчване на насрещните 
страни. На основание чл. 182, ал. 2 от АПК, ако 
с  процесуално  действие  страна,  встъпила  след 
първото заседание, стане причина за отлагане на 
делото, тя понася независимо от изхода на делото 
разноските за новото заседание, по събирането 
на новите или повторното събиране на събраните 
вече доказателства, разноските на другата страна 
и на нейния представител за явяване по делото, 
а  също  така  заплаща  допълнителна  държавна 
такса в размер на една трета от първоначално 
платената, но не по-малко от 100 лв. По жалбата 
е образувано адм. д. № 124/2023 г. по описа на 
Административния съд – Добрич, насрочено за 
25.04.2023 г. от 13,15 ч.
1345

Административният съд – Добрич, на осно-
вание  чл. 181,  ал. 1  и  2  от АПК  съобщава,  че 
е постъпила жалба от областния управител на 
област Добрич срещу Решение № 587 по протокол 
№ 51 от заседание на Общинския съвет – Каварна, 
проведено на 26.01.2023 г., с което в процедура 
по чл. 45, ал. 11 от ЗМСМА повторно е прието 
Решение № 559 по протокол № 50 от 30.12.2022 г., 
в частта, в която е определена такса за битови 
отпадъци за 2023 г. и данъчна основа за облага-
не на ТБО. На основание чл. 189, ал. 2 от АПК 
всеки,  който  има  правен  интерес,  може  да  се 
присъедини  към  оспорването  или  да  встъпи 
като  страна  наред  с  административния  орган 
до  началото  на  устните  състезания  при  всяко 
положение на делото, без да има право да иска 

повтаряне на извършени процесуални действия. 
Препис  от  молбата  за  присъединяване  или  за 
встъпване се връчва на насрещните страни. На 
основание чл. 189, ал. 3 от АПК определението, 
с което встъпването не се допуска, подлежи на 
обжалване с частна жалба. На основание чл. 189, 
ал. 4 от АПК лицата, които са се присъединили 
или са встъпили, понасят независимо от изхода 
на  делото  разноските  за  новото  заседание,  по 
събирането на новите доказателства, разноските 
на другата страна и на нейния представител за 
явяване по делото, а също така заплащат допъл-
нителна държавна такса в размер на една трета 
от първоначално платената, но не по-малко от 
100 лв. По жалбата е образувано а.д. № 102/2023 г. 
по  описа  на  Административния  съд – Добрич, 
насрочено  за  разглеждане  в  открито  съдебно 
заседание на 18.04.2023 г. от 13,10 ч.
1437

Административният съд – Добрич, на осно-
вание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е 
постъпила жалба от областния управител на об-
ласт Добрич срещу Решение № 43-9 по протокол 
№ 43 от заседание на Общинския съвет – Добрич, 
проведено  на  31.01.2023 г.,  с  което  се  приема 
Правилник за изменение и допълнение на Пра-
вилника за дейността на ОП „Комуналност“. На 
основание  чл. 189,  ал. 2  от  АПК  всеки,  който 
има правен интерес, може да се присъедини към 
оспорването или да встъпи като страна наред с 
административния орган до началото на устните 
състезания при всяко положение на делото, без 
да има право да иска повтаряне на извършени 
процесуални  действия.  Препис  от  молбата  за 
присъединяване или за встъпване се връчва на 
насрещните страни. На основание чл. 189, ал. 3 
от АПК определението, с което встъпването не 
се допуска, подлежи на обжалване с частна жал-
ба. На основание чл. 189, ал. 4 от АПК лицата, 
които са се присъединили или са встъпили, по-
насят независимо от изхода на делото разноските 
за  новото  заседание,  по  събирането  на  новите 
доказателства,  разноските  на  другата  страна и 
на  нейния  представител  за  явяване  по  делото, 
а също така заплащат допълнителна държавна 
такса в размер на една трета от първоначално 
платената, но не по-малко от 100 лв. По жалба-
та е образувано а.д. № 148/2023 г. по описа на 
Административния  съд   – Добрич,  насрочено 
за разглеждане в открито съдебно заседание на 
18.04.2023 г. от 13,20 ч.
1441

Административният съд – Пловдив, на основа-
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК 
съобщава, че е образувано адм. д. № 2562 по описа 
за 2022 г. на Административния съд – Пловдив, 
І с., по жалба на „Холсим кариерни материали 
Пловдив“ – АД, с ЕИК 825255714, със седалище 
и  адрес  на  управление  гр. Пловдив,  ул.  Братя 
Бъкстон № 134, ет. 3, представлявано от изпъл-
нителен директор Катерина Димитрова-Попова, 
против Заповед № СОЗ-М-434 от 12.09.2022 г. на 
директора  на  Басейнова  дирекция  „Източно-
беломорски  район“  (БД  ИБР).  В  едномесечен 
срок  от  деня  на  обнародване  на  съобщението 
в  „Държавен  вестник“  заинтересованите  лица 
могат  да  бъдат  конституирани  като  ответници 
в съдебното производство чрез подаване на за-
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явление  до  Административния  съд – Пловдив, 
по  номера  на  административното  дело,  което 
следва  да  съдържа:  1.  трите  имена  и  адреса, 
телефон, факс и електронен адрес, ако има та-
къв – за българските граждани; 2. трите имена 
и  личния номер  за  чужденец и  адреса,  заявен 
в съответната администрация, телефон, факс и 
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на 
търговеца или наименованието на юридическото 
лице, изписани и на български език, седалище-
то и последния посочен в съответния регистър 
адрес  на  управление  и  електронния  му  адрес; 
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и 
органа, който го е издал; 6. изявление, че заин-
тересуваното лице желае да бъде конституирано 
в  производството  като  ответник;  7.  подпис  на 
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени 
доказателства,  удостоверяващи  качеството  на 
заинтересувано лице на заявителя. Със заявле-
нието  е  недопустимо  да  се  правят  искания  за 
отмяна на индивидуалния административен акт, 
както и за присъединяване към подадени жалби 
в законоустановения срок. Делото е насрочено 
за 25.04.2023 г. в 9,40 ч.
1346

Административният съд – Пловдив,  първо 
отделение, пети състав, съобщава, че е образувано 
адм. д. № 51 по описа на съда за 2023 г. по жалба 
на Атанас Богомилов Костов с искане за отмяна 
като незаконосъобразно на Решение № 521, взето 
с протокол № 22 от 24.11.2022 г. на Общинския 
съвет – Пловдив,  с  което  е  одобрен  окончате-
лен проект за изменение на общия устройствен 
план на гр. Пловдив ведно с устройствени зони, 
устройствени  показатели  и  правила  и  норма-
тиви  за прилагане,  в  частта относно поземлен 
имот  с  идентификатор  56784.524.621,  намиращ 
се в кв. Колодрума на гр. Пловдив, по КККР на 
гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48 от 
3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК. 
Заинтересованите лица могат да се конституират 
като  ответници  по  делото  в  едномесечен  срок 
от обнародването на съобщението в „Държавен 
вестник“ чрез заявление, което съдържа: 1. три-
те имена и адреса, телефон, факс и електронен 
адрес, ако има такъв – за българските граждани; 
2. трите имена и личния номер за чужденец и 
адреса,  заявен  в  съответната  администрация, 
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; 
3. фирмата на търговеца или наименованието на 
юридическото лице, изписани и на български език, 
седалището и последния посочен в съответния 
регистър  адрес  на  управление  и  електронния 
му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се 
оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявле-
ние,  че  заинтересованото  лице  желае  да  бъде 
конституирано в производството като ответник; 
7. подпис на заявителя. Към заявлението следва 
да се приложат писмени доказателства, удосто-
веряващи качеството на заинтересовано лице на 
заявителя. Административно  дело № 51/2023 г. 
е  насрочено  в  открито  съдебно  заседание  на 
25.04.2023 г. от 13,30 ч.
1362

Административният съд – София-град, XVII 
тричленен състав, по адм. д. № 7745/2022 г. съоб-
щава на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с 
чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс, 

че  производството  е  образувано  по  жалба  на 
„Сдружение гражданска инициатива за общест-
вен и релсов транспорт“ срещу Решение № 539 
от 21.07.2022 г. от заседание № 30 на Столичния 
общински съвет относно приемане на Наредба 
за изменение и допълнение на Наредбата за реда 
и условията за пътуване с обществения градски 
транспорт на територията на Столичната община, 
приета с Решение № 178 от 5.04.2018 г., изм. и доп. 
с Решение № 400 по протокол № 36 от 22.07.2021 г., 
в сила от 30.07.2021 г., насрочено за 19.05.2023 г. 
от  13,30 ч.  Всеки,  който  има  правен  интерес, 
може да се присъедини към оспорването или да 
встъпи като страна наред с административния 
орган до началото на устните състезания при всяко 
положение на делото, без да има право да иска 
повтаряне на извършени процесуални действия.
1360

Административният съд – София-град,  III 
тричленен  състав,  по  адм.  д.  № 7258/2022 г. 
съобщава  на  основание  чл. 181,  ал. 1  и  2  във 
връзка с чл. 188 от Административнопроцесуал-
ния кодекс, че производството е образувано по 
жалба на Зоя Крумова Митушева срещу Заповед 
№ РД-01-226  от  18.07.2022 г.  на  директора  на 
СРЗИ,  изменена  със  Заповед № РД-01-226/1  от 
22.07.2022 г. на директора на СРЗИ, с която са 
въведени  временни  противоепидемични мерки 
на територията на Република България за пери-
од от 30 (тридесет) дни, считано от 19.07.2022 г., 
насрочено за 31.03.2023 г. от 10 ч. Всеки, който 
има правен интерес, може да се присъедини към 
оспорването или да встъпи като страна наред с 
административния орган до началото на устните 
състезания при всяко положение на делото, без 
да има право да иска повтаряне на извършени 
процесуални действия.
1361

Административният съд – София-град, на 
основание чл. 181 от Административнопроцесу-
алния кодекс съобщава, че е постъпила жалба на 
адв. Адела Качаунова като законен представител 
на Максим Тимур Качаунов и Сияна Тимур Ка-
чаунова и като пълномощник на Борис Борисов 
Цекулов и Лора Борисова Цекулова, всички срещу 
Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г. на министъ-
ра на здравеопазването на Република България 
в частта по т. 1, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 31, 32 и 33, по 
която  е  образувано  адм.  д.  № 10437/2021 г.  по 
описа на Административния съд – София-град, 
ІІІ тричленен състав, насрочено за 31.03.2023 г. от 
10,30 ч. Всеки, който има правен интерес, може 
да се присъедини към оспорването или да встъпи 
като  страна  наред  с  административния  орган 
до  началото  на  устните  състезания  при  всяко 
положение на делото, без да има право да иска 
повтаряне на извършени процесуални действия.
1404

Административният съд – София-град, второ 
отделение, 40-и състав, съобщава, че по жалба 
на „Крапекс“ – ООД, срещу Решение № 690 по 
протокол  № 61  от  16.09.2022 г.  на  Столичния 
общински съвет (СОС), с което е одобрен план 
за регулация на части от ПИ с идентификато-
ри: 68134.904.1498,  68134.904.1648,  68134.904.1499, 
68134.904.1621,  68134.904.3027,  68134.904.2448  и 
68134.904.3010 по КККР, попадащи в обхвата на 
кв. 121 за образуване на УПИ II – за детска ясла, 
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в кв. 121, м. Кръстова вада, съгласно приложе-
ния  проект;  план  за  улична  регулация  по  ул. 
Флора Кънева в участъка от о.т. 192 до о.т. 192а 
(нова) и план за застрояване за нов УПИ II – за 
детска ясла, в кв. 121, м. Кръстова вада, район 
„Лозенец“, оспорено в частта на одобрения план 
за регулация и застрояване за поземлени имо-
ти  с  идентификатори  от  кадастралната  карта 
68134.904.1498 и 68134.904.1499, е образувано адм. 
д. № 11175/2022 г. по описа на съда, насрочено 
за разглеждане в открито съдебно заседание на 
20.04.2023 г.  от  13,30 ч.  Заинтересованите  лица 
могат  да  се  конституират  като  ответници  по 
делото в едномесечен срок от деня на обнарод-
ването на настоящото съобщение в „Държавен 
вестник“, като подадат заявление със съдържание 
и приложения, посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 от 
Закона за устройство на територията.
1405

Административният съд – София област, 
тричленен  състав,  на  основание  чл. 189,  ал. 1, 
чл. 191, ал. 2, чл. 192, чл. 188 във връзка с чл. 181, 
ал. 1 и 2, чл. 196 във връзка с чл. 157, ал. 1, пр. 2 
и чл. 163 от АПК съобщава,  че по протест на 
прокурор  в Софийската  окръжна  прокуратура, 
с което предмет на оспорване са разпоредбите 
на чл. 34, т. 21, 22 и 34 и чл. 52 от Наредбата за 
администрирането  на местни  такси  и  цени  на 
услугите  на  територията  на  община  Мирково, 
е образувано адм. д. № 1077/2022 г. по описа на 
Административния съд – София област. Делото 
е насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание на 12.04.2023 г. от 10 ч.
1350

Плевенският окръжен съд призовава ответника 
Мохамад Файсал Миа  (гражданин  на  Велико-
британия),  роден  на  19.04.1993 г.,  притежаващ 
удостоверение  за  пребиваване  на  граждани  на 
ЕС  № 800055152,  издадено  на  12.10.2017 г.  от 
МВР – Плевен,  да  се  яви  в  канцеларията  на 
Плевенския окръжен съд в двуседмичен срок от 
обнародването  в  „Държавен  вестник“  за  полу-
чаване на препис от исковата молба и приложе-
нията към нея по заведено от „Кей Би Си Банк 
България“ – ЕАД, София (бивша „Райфайзенбанк 
България“ – ЕАД, София) гр.д. № 550/2022 г. по 
описа на Плевенския ОС с предмет иск с правно 
основание чл. 432, ал. 1 ТЗ във връзка с чл. 79 от 
ЗЗД и иск с правно основание чл. 86 от ЗЗД за 
присъждане на сума в общ размер 110 190,95 лв., 
за отговор по чл. 131 от ГПК по гр.д. № 550/2022 г. 
по описа на Плевенския ОС. В случай че не се 
яви, за да получи съдебните книжа в указания 
срок, съдът ще му назначи особен представител 
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
1363

Районният съд – Етрополе, е образувал гр.д. 
№ 39/2023 г. по описа на съда, втори състав, във 
връзка с постъпила искова молба от Данка Дави-
дова Иванова чрез адв. Савова и адв. Грънчаров 
против Мария Цветанова Рукавцова, родена на 
18.01.1960 г., и Маргарита Цветанова Гурбич, ро-
дена на 12.02.1966 г., и двете живеещи в Руската 
федерация, с правно основание чл. 34 от ЗС във 
връзка с чл. 341 и сл. от ГПК, като ответниците 
Мария Цветанова Рукавцова и Маргарита Цве-
танова Гурбич следва да се явят в двуседмичен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в 
деловодството  на  Районния  съд – Етрополе,  за 

връчване на исковата молба с приложенията, в 
противен  случай ще  им  бъде  назначен  особен 
представител на разноски на ищцата.
1347

Софийският районен съд, 45  състав,  І  ГО, 
призовава Васил Младенов Дудов, с неизвестен 
адрес в Република България, в двуседмичен срок 
от  обнародването  в  „Държавен  вестник“  да  се 
яви в канцеларията на  съда на 45  състав като 
ответник по гр.д. № 69496/2021 г., за да получи 
книжата по делото, подадени от ищеца Кимино 
Нагай с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК 
във връзка с чл. 79, ал. 1 от ЗС, както и да посо-
чи адрес в страната, на който да бъде призован 
по делото.
1406

Софийският районен съд, 52 състав, по гр.д. 
№ 39837/2020 г. призовава Мелине Карен Ами-
рян, с неизвестен по делото адрес, да се яви в 
деловодството на 52 състав и да получи препис 
от искова молба вх. № 2016362, подадена от „Топ-
лофикация София“ – ЕАД.
1407

Софийският районен съд, 70 състав, уведомява 
бенефициерите  на  наследството  на  Серж  Раул 
Лок, френски гражданин, роден на 11.02.1961 г., 
починал на  20.10.2021 г.  в  гр. София,  че по  за-
явление  на  Елена  Василева  Лок  е  образувано 
ч. гр.д. № 43394/2022 г. с искане за издаване на 
европейско удостоверение за наследство на Серж 
Раул Лок по реда на Регламент (ЕО) № 650/2012 г. 
на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 
2012 г. относно компетентността, приложимото 
право, признаването и изпълнението на решения и 
приемането и изпълнението на автентични актове 
в областта на наследяването и относно създава-
нето на европейско удостоверение за наследство 
(Регламента), като им указва, че в едномесечен 
срок  от  обнародване  на  съобщението  в  „Дър-
жавен вестник“ могат да заявяват пред съда по 
посоченото ч. гр. дело правата си по отношение 
на наследственото имущество.
1402

Старозагорският районен съд  съобщава  на 
Джеймс Етукудо, роден на 31.12.1975 г., гражда-
нин на Нигерия, с неизвестен адрес в чужбина, 
да се яви в двуседмичен срок от обнародването 
на съобщението в „Държавен вестник“ в канце-
ларията на Старозагорския районен  съд,  за  да 
получи препис от исковата молба и приложенията 
към нея по гр.д. № 169/2023 г. по описа на съда, 
подадена от Мая Александрова Александрова от 
гр. Пловдив, ул. Преспа № 4, с която е предявен 
иск по чл. 49 от СК. В случай че не се яви, за 
да  получи  съдебните  книжа  в  указания  срок, 
съдът ще гледа делото при условията на чл. 48, 
ал. 2 от ГПК.
1348

Районният съд – гр. Червен бряг, ІІІ състав, 
уведомява Харис Джукич, роден на 15.04.1998 г., 
гражданин на Република Сърбия, че е ответник 
по гр.д. № 136/2023 г. по описа на РС – Червен 
бряг,  образувано  по  предявен  от  Райна  Сера-
фимова Борисова, ЕГН 9001073292, с постоянен 
адрес гр. Червен бряг, област Плевен, със съдебен 
адрес ул. Екзарх Йосиф № 2, иск срещу него с 
правно основание чл. 49 от СК за прекратяване 
на  сключения  между  страните  брак  с  всички 
произтичащи от това законни последици, като 
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му указва в двуседмичен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ да се яви в деловодството 
на РС – Червен бряг, ул. Екзарх Йосиф № 6, за 
връчване  на  препис  от  исковата  молба  ведно 
с  приложенията  и  разпореждане  по  чл. 131  от 
ГПК.  Ответникът  да  посочи  съдебен  адрес  в 
страната, в противен случай делото ще се гледа 
при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК и ще му 
бъде назначен особен представител.
1349

Благоевградският окръжен съд обявява, че има 
образувано гр.д. № 470/2022 г. с ищец – Комисията 
за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество, Варна, и 
ответници – Ивилин  Тодоров  Панайотов,  ЕГН 
6810121102, постоянен и настоящ адрес: Благоев-
град, община Благоевград, област Благоевград, 
бул. Св. св. Кирил и Методий № 31, ет. 2, ап. 3; 
Силвия Любомирова Христова, ЕГН 7912111238, 
постоянен и настоящ адрес: София, община Сто-
лична, област София-град, район „Красно село“, 
ул. Балканджи Йово № 32, вх. Б, ет. 6, ап. 26, и 
„Ивени Карс“ – ЕООД, ЕИК 205266754, със седа-
лище и адрес на управление: област Благоевград, 
община Симитли, с. Черниче, п. код 2741.

Исковата молба е с правно основание чл. 153, 
ал. 2 от ЗПКОНПИ и с цена на иска 619 367,16 лв., 
с което да се отнеме в полза на държавата след-
ното, попадащо в патримониума на ответниците, 
имущество:

На основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ се 
призовават на съд и след като съдът се убеди в 
основателността на иска и неговата доказаност, 
да постанови решение,  с което да се отнеме в 
полза на държавата имущество от Ивилин Тодоров 
Панайотов, ЕГН 6810121102, постоянен и настоящ 
адрес: Благоевград, община Благоевград, област 
Благоевград, бул. Св. св. Кирил и Методий № 31, 
ет. 2,  ап. 3,  и  Силвия  Любомирова  Христова, 
ЕГН  7912111238,  постоянен  и  настоящ  адрес: 
София,  община  Столична,  област  София-град, 
район „Красно село“, ул. Балканджи Йово № 32, 
вх. Б, ет. 6, ап. 26, и „Ивени Карс“ – ЕООД, ЕИК 
205266754, със седалище и адрес на управление: 
област Благоевград, община Симитли, с. Черниче, 
п. код 2741, с цена на иска в размер 619 367,16 лв., 
както следва:

От Ивилин Тодоров Панайотов, ЕГН 6810121102, 
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и 
чл. 141 от ЗПКОНПИ общо в размер 420 858,68 лв.:

– сумата в размер 4897,50 лв., представляваща 
левовата равностойност на придобити средства 
от  Ивилин  Тодоров  Панайотов  от  престъпле-
ние, невъзстановени на пострадалия Добромир 
Димитров Димитров и непреобразувани в друго 
имущество;

– сумата  в  размер  150 лв.,  представляваща 
равностойността  на  отчуждените  дружествени 
дялове  на  „Груммиум“ – ООД, ЕИК  203618517, 
собственост на Ивилин Тодоров Панайотов;

– сумата в размер 58 674,90 лв., представляваща 
предоставен  паричен  заем  от Ивилин  Тодоров 
Панайотов на „Христова Естейт“ – ЕООД, ЕИК 
204435938;

– сумата  в  размер  400 лв.,  представляваща 
непреобразувана  част  от  вноска  на  каса  на 
17.04.2015 г.  по  разплащателна  сметка  в  лево-

ве  BG20  UNCR  7000  1520  6851  03,  открита  на 
14.08.2012 г.  в  „УниКредит  Булбанк“ – АД,  и 
активна към момента на проверката, с титуляр 
Ивилин Тодоров Панайотов;

– сумата в общ размер 852 лв., представляваща 
изтеглени средства на каса през 2015 г., които са 
от направени вноски на каса по разплащателна 
сметка в левове BG20 RZBB 9155 1004 6902 10, 
открита на 20.04.2007 г. в „Райфайзенбанк Бълга-
рия“, в офис „Шумен“, и закрита на 29.11.2021 г. 
(след  края  на  проверката),  с  титуляр  Ивилин 
Тодоров Панайотов;

– сумата в общ размер 56 737,10 лв., представ-
ляваща левовата равностойност на изтеглените 
средства на каса през 2013 г. и 2014 г., които са 
от  направени  вноски  на  каса  и  от  постъпили 
входящи  преводи  по  разплащателна  сметка  в 
евро BG06 BUIN 9561 1000 3864 27, открита на 
16.04.2013 г.  в  „Алианц  Банк  България“ – АД, 
в БЦ „Владислав“, и  закрита на 19.01.2018 г.,  с 
титуляр Ивилин Тодоров Панайотов;

– сумата  в  общ  размер  112 030,75 лв.,  пред-
ставляваща  изтеглените  средства  на  каса  през 
2013 г. и 2014 г., които са от направени вноски на 
каса и от постъпили входящи преводи по разпла-
щателна сметка в левове BG60 BUIN 9561 1000 
3864 25, открита на 16.04.2013 г. в „Алианц Банк 
България“ – АД, в БЦ „Владислав“, и закрита на 
5.03.2020 г., с титуляр Ивилин Тодоров Панайотов.

– сумата в общ размер 12 000 лв., представ-
ляваща  постъпили  парични  средства  по  смет-
ката  от  трети  лица  без  основание  за  периода 
2012 г. – 2016 г., които са изтеглени на каса от Иви-
лин Тодоров Панайотов по разплащателна сметка 
в левове BG20 UNCR 7000 1520 6851 03, открита 
на 14.08.2012 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, и 
активна към момента на проверката, с титуляр 
Ивилин Тодоров Панайотов;

– сумата  в  общ  размер  17 623,50 лв.,  пред-
ставляваща  остатъчната  стойност  от  полу-
чени  три  броя  парични  преводи  в  периода 
28.11.2018 г. – 28.12.2018 г.  от  продажбата  на 
недвижим имот след приспадане на извършените 
погасителни вноски по разплащателна сметка в 
левове BG20 UNCR 7000 1520 6851 03, открита 
на 14.08.2012 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, и 
активна към момента на проверката, с титуляр 
Ивилин Тодоров Панайотов;

– сумата в общ размер 16 512 лв., представля-
ваща постъпили парични средства от трети лица 
без основание през периода 2014 г. – 2015 г. по 
разплащателна сметка в левове BG20 RZBB 9155 
1004 6902 10, открита на 20.04.2007 г. в „Райфай-
зенбанк България“, в офис „Шумен“, и закрита на 
29.11.2021 г. (след края на проверката), с титуляр 
Ивилин Тодоров Панайотов;

– сумата в общ размер 10 100 лв., представля-
ваща получени преводи от трето лице и разхо-
дени за погасителни вноски по усвоен кредит по 
разплащателна сметка в левове BG98 TBIB 9310 
1010 3882 10, открита на 29.08.2017 г. в „Ти Би Ай 
Банк“ – ЕАД, в офис на банката в гр. Бургас, и 
активна към момента на проверката, с титуляр 
Ивилин Тодоров Панайотов;

– сумата в размер 530 лв., представляваща не-
преобразуваната част от получен превод от трето 
лице  по  разплащателна  сметка  в  левове  BG71 
TBIB 9310 1010 3882 11, открита на 26.03.2018 г. 
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в „Ти Би Ай Банк“ – ЕАД, в офис на банката в 
гр. Бургас, и активна към момента на проверката, 
с титуляр Ивилин Тодоров Панайотов;

– сумата в общ размер 22 737,56 лв., представ-
ляваща  левовата  равностойност  на  усвоените 
парични средства в размер 12 850,02 щ. долари, 
които са от постъпили входящи преводи от трето-
то лице Давид Гигаури по универсална сметка в 
щ. долари BG26 СЕСB 9790 41G2 6480 00, открита 
на 30.11.2015 г. в „Централна кооперативна бан-
ка“ – АД, в клон „Варна“, и закрита на 14.12.2017 г., 
с титуляр Ивилин Тодоров Панайотов;

– сумата  в размер  1000 лв.,  представляваща 
изтеглени средства на каса, които са от постъпил 
входящ превод на 10.03.2016 г. от третото лице 
Давид Гигаури по спестовна сметка в левове BG71 
СЕСB 9790 40G2 6480 00, открита на 29.12.2015 г. 
в „Централна кооперативна банка“ – АД, в клон 
„Бургас“, и активна към момента на проверката, 
с титуляр Ивилин Тодоров Панайотов;

– сумата  в  общ  размер  88 000,14 лв.,  пред-
ставляваща  удържани  погасителни  вноски  за 
покриване задълженията по отпуснатите кредити 
за 2013 г. и за периода 2015 г. – 2019 г. по разпла-
щателна сметка в левове BG20 UNCR 7000 1520 
6851  03,  открита  на  14.08.2012 г.  в  „УниКредит 
Булбанк“ – АД, и активна към момента на про-
верката, с титуляр Ивилин Тодоров Панайотов;

– сумата в общ размер 4522,59 лв., представля-
ваща погасителни вноски през 2015 г. по усвоен 
кредит по разплащателна сметка в левове BG23 
TBIB 9310 1010 3882 02, открита на 9.10.2014 г. в 
„Ти Би Ай Банк“ – ЕАД,  в  офис на банката  в 
гр. Бургас, и активна към момента на проверката, 
с титуляр Ивилин Тодоров Панайотов;

– сумата в общ размер 1238,47 лв., представля-
ваща погасителни вноски през 2015 г. по усвоен 
кредит по разплащателна сметка в левове BG66 
TBIB 9310 1010 3882 04, открита на 29.12.2014 г. 
в „Ти Би Ай Банк“ – ЕАД, в офис на банката в 
гр. Бургас, и активна към момента на проверката, 
с титуляр Ивилин Тодоров Панайотов;

– сумата в общ размер 7069,81 лв., представля-
ваща погасителни вноски през 2015 г. по усвоен 
кредит по разплащателна сметка в левове BG39 
TBIB 9310 1010 3882 05, открита на 28.04.2015 г. 
в „Ти Би Ай Банк“ – ЕАД, в офис на банката в 
гр. Бургас, и активна към момента на проверката, 
с титуляр Ивилин Тодоров Панайотов;

 – сумата в общ размер 1893,11 лв., представля-
ваща погасителни вноски през 2018 г. по усвоен 
кредит по разплащателна сметка в левове BG98 
TBIB 9310 1010 3882 10, открита на 29.08.2017 г. 
в „Ти Би Ай Банк“ – ЕАД, в офис на банката в 
гр. Бургас, и активна към момента на проверката, 
с титуляр Ивилин Тодоров Панайотов;

– сумата в общ размер 3590,45 лв., представля-
ваща погасителни вноски през 2018 г. по усвоен 
кредит по разплащателна сметка в левове BG71 
TBIB 9310 1010 3882 11, открита на 26.03.2018 г. 
в „Ти Би Ай Банк“ – ЕАД, в офис на банката в 
гр. Бургас, и активна към момента на проверката, 
с титуляр Ивилин Тодоров Панайотов;

– сумата в размер 298,80 лв., представляваща 
погасителна вноска през 2019 г. по усвоен кредит 
по разплащателна сметка в левове BG44 TBIB 9310 
1010 3882 12, открита на 18.11.2019 г. в „Ти Би Ай 
Банк“ – ЕАД, в офис на банката в гр. Бургас, и 

активна към момента на проверката, с титуляр 
Ивилин Тодоров Панайотов.

От Ивилин Тодоров Панайотов, ЕГН 6810121102, 
и Силвия Любомирова Христова, ЕГН 7912111238, 
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 
и чл. 141 от ЗПКОНПИ в размер 51 700 лв.:

– сумата в размер 18 000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на  товарен  автомобил,  марка  „Тойота“,  модел 
„РАВ  4  2.0  И“,  с  рег.  № В3156КВ,  № на  рама 
JTEHH20V806137862, № на двигател 1AZ1894956, 
дата на първа регистрация 4.01.2006 г., придобит 
от Силвия Любомирова Христова-Панайотова в 
режим на СИО с договор за покупко-продажба 
на МПС от 28.06.2011 г., отчужден с договор за 
покупко-продажба на моторно превозно средство 
от 8.11.2013 г.;

– сумата в размер 6400 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване на 
лек автомобил, марка и модел „Мини Купър“, с 
рег. № В8484РТ, № на рама WMWRC31040TB37939, 
№ на двигател W10B16ABD296R266, дата на първа 
регистрация  21.11.2001 г.,  придобит  от  Силвия 
Любомирова Христова-Панайотова в режим на 
СИО  с  договор  за  покупко-продажба  на МПС 
от  20.11.2011 г.,  отчужден  с  договор  за  покуп-
ко-продажба на моторно превозно  средство  от 
19.06.2013 г.;

– сумата в размер 7000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване на 
лек автомобил, марка „Сеат“, модел „Леон“, с рег. 
№ В3878НК, № на рама VSSZZZ1PZ6R016745, № на 
двигател – без номер, дата на първа регистрация 
6.10.2005 г., придобит от чужбина от Ивилин То-
доров Панайотов в режим на СИО с договор за 
покупко-продажба на МПС от 6.03.2014 г., отчуж-
ден с договор за покупко-продажба на моторно 
превозно средство от 29.07.2014 г.;

– сумата в размер 15 000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на  лек  автомобил,  марка  „Фолксваген“,  мо-
дел  „Широко“,  с  рег.  № В8268НК,  № на  рама 
WVWZZZ13Z9V034821, № на двигател CAX225118, 
дата на първа регистрация 4.06.2009 г., придобит 
от  чужбина  от  Ивилин  Тодоров  Панайотов  в 
режим на СИО с договор за покупко-продажба 
на МПС от  3.06.2014 г.,  отчужден  с  договор  за 
покупко-продажба на моторно превозно средство 
от 12.09.2014 г.;

– сумата в размер 5300 лв., представляваща па-
зарната стойност към датата на отчуждаване на то-
варен автомобил, марка „Рено“, модел „Трафик“, с 
рег. № В8891НК, № на рама VF1FLACA61V110980, 
№ на  двигател  F9U760C023561,  дата  на  първа 
регистрация  18.01.2002 г.,  придобит  от  чужби-
на от Ивилин Тодоров Панайотов в режим на 
СИО с договор за покупко-продажба на МПС от 
3.06.2014 г., отчужден с договор за покупко-про-
дажба на моторно превозно средство от 28.11.2016 г.

От Силвия Любомирова Христова, ЕГН 
7912111238, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, 
ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ общо в размер 
116 808,48 лв.:

– сумата в общ размер 24 686 лв., представля-
ваща изтеглени средства през 2016 г., които са от 
направени вноски на каса и от постъпили средства 
по сметката от трети лица по спестовен влог в 
левове BG50 BРВI 9920 4031 6899 01, открит на 
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15.03.2016 г. в „Юробанк България“ – АД, във ФЦ 
„Варна Рощок“, и закрит на 27.11.2017 г., с титу-
ляр Силвия Любомирова Христова-Панайотова;

– сумата в общ размер 36 519,20 лв., представ-
ляваща изтеглени средства на каса от 2013 г. до 
2016 г.  вкл.,  които  са  от  направени  вноски  на 
каса и от постъпили входящи преводи по смет-
ката без основание по разплащателна сметка в 
левове BG64 BUIN 9561 1000 4162 29, открита на 
5.11.2013 г. в „Алианц Банк България“ – АД, в БЦ 
„Владислав“, и закрита на 21.07.2017 г., с титуляр 
Силвия Любомирова Христова-Панайотова;

– сумата в размер 5000 лв., представляваща 
направена вноска на каса на 30.06.2014 г. по депо-
зит „Три напред“ в левове BG66 BUIN 9561 2000 
4490 42, открит на 30.06.2014 г. в „Алианц Банк 
България“ – АД, в БЦ „Владислав“, и закрит на 
6.08.2014 г., с титуляр Силвия Любомирова Хри-
стова-Панайотова;

– сумата в общ размер 6199,60 лв., представля-
ваща изтеглени средства на каса през 2014 г., които 
са от постъпили входящи преводи по сметката 
по  депозит  „Комфорт“  за  срок  от  24 месеца  в 
левове BG59 BUIN 9561 2000 4497 50, открит на 
1.07.2014 г. в „Алианц Банк България“ – АД, в БЦ 
„Владислав“, и закрит на 10.09.2014 г., с титуляр 
Силвия Любомирова Христова-Панайотова;

– сумата в размер 3000 лв., представляваща 
постъпили парични средства по сметката от трети 
лица без основание през  2016 г. по  стандартна 
спестовна сметка в левове BG95 UNCR 7000 4522 
6464  46,  открита  на  15.06.2016 г.  в  „УниКредит 
Булбанк“ – АД, и закрита на 6.04.2020 г., с титу-
ляр Силвия Любомирова Христова-Панайотова;

– сумата  в  размер  1750 лв.,  представляваща 
постъпили парични средства на 10.06.2013 г. от 
третото лице Йонко Иванов Йонков без основание 
по разплащателна сметка с кредитна карта в ле-
вове BG05 FINV 9150 10BG N0PX BG, открита на 
22.10.2009 г. в „Първа инвестиционна банка“ – АД, 
и активна към момента на проверката, с титуляр 
Силвия Любомирова Христова-Панайотова;

– сумата в общ размер 1737,24 лв., представ-
ляваща постъпил входящ превод от трето лице 
на 28.07.2015 г. по разплащателна сметка в ле-
вове BG64 BUIN 9561 1000 4162 29, открита на 
5.11.2013 г. в „Алианц Банк България“ – АД, в БЦ 
„Владислав“, и закрита на 21.07.2017 г., с титуляр 
Силвия Любомирова Христова-Панайотова;

– сумата в общ размер 3514,44 лв., представ-
ляваща  направени  вноски  за  погасяване  на 
задълженията по кредитната карта за 2015 г. по 
погасителна сметка с кредитна карта в левове BG02 
UNCR 7000 1520 6793 16, открита на 8.08.2012 г. 
в  „УниКредит  Булбанк“ – АД,  и  активна  към 
момента на проверката, с титуляр Силвия Лю-
бомирова Христова-Панайотова;

– сумата в общ размер 34 402 лв., представ-
ляваща направени вноски по кредитната карта 
за 2015 г. по разплащателна сметка с кредитна 
карта в левове BG05 FINV 9150 10BG N0PX BG, 
открита на 22.10.2009 г. в „Първа инвестиционна 
банка“ – АД, и активна към момента на провер-
ката, с титуляр Силвия Любомирова Христова-
Панайотова.

От „Ивени Карс“ – ЕООД, ЕИК 205266754, на 
основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от 
ЗПКОНПИ в размер 30 000 лв.:

– нива с площ 3,613 дка, с № 034004, намираща 
се в землището на с. Крупник, ЕКАТТЕ 40052, 
община  Симитли,  област  Благоевград,  катего-
рия  на  земята  при  неполивни  условия: шеста, 
намираща  се  в местността Виро,  при  граници 
и съседи: ПИ № 034003 – нива на Светлин Йор-
данов  Иванов;  ПИ  № 000149 – полски  път  на 
Община  Симитли – ПП;  ПИ  № 034042 – нива 
на наследници на Иван Костадинов Станишев и 
др.; ПИ № 034005 – нива на наследници на Ди-
митър Георгиев Чикалов, собственост на „Ивени 
Карс“ – ЕООД,  ЕИК  205266754;  недвижимият 
имот е придобит на 21.09.2018 г. с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 71, том 
V, рег. № 10532, дело № 786 от 21.09.2018 г., вписан 
в Службата по вписвания – Благоевград, под акт 
№ 55, том XIV, дело № 2081/2018 г., вх. рег. № 4354 
от 21.09.2018 г. Пазарна стойност на недвижимия 
имот към настоящия момент: 30 000 лв.

Делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 22.06.2023 г. от 13,30 ч. в 
Окръжния съд – Благоевград, и заинтересованите 
лица могат да представят своите претенции върху 
имуществото на ответниците.
1401

Варненският окръжен съд, ХІІ състав, обявява, 
че е образувано гр. дело № 1606 по описа за 2022 г. 
на ВОС, ХІІ състав, по искания на КПКОНПИ 
за отнемане, както следва:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Атанас Димитров 
Вълчев, ЕГН 7810071045:

– сума в размер на 62 999,13 лв., представлява-
ща получени средства от извършено престъпление 
от Атанас Димитров Вълчев, невъзстановена на 
пострадалите лица;

– сума в размер на 5000 лв., представляваща 
равностойността  на  дружествените  дялове  на 
„Ейми 94“ – ЕООД, ЕИК 103894033, към датата на 
отчуждаването им от Атанас Димитров Вълчев;

– сума  в  размер  на  435 лв.,  представля-
ваща  постъпили  парични  средства  от  тре-
ти  лица  по  разплащателна  сметка  в  левове 
№ BG07CECB979010G7551000, с титуляр „Вълчев 
Трансстрой“ – ЕООД, изтеглени от Атанас Димит-
ров Вълчев и непреобразувани в друго имущество.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Пламена Николаева Ки-
рилова, ЕГН 8610261076:

– лек  автомобил  марка  „Мерцедес“,  модел 
„Ц220“ с peг. № В4695ВВ, дата на първа регис-
трация 19.11.1997 г., рама № WDB2021211A573296, 
двигател № 60491010121445, придобит с договор 
от 14.05.2015 г.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Пламена Николаева 
Кирилова, ЕГН 8610261076:

– сума в размер на 6500 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на  лек  автомобил  марка  „Ауди“,  модел  „А4“ 
с  peг.  № В9847РТ,  дата  на  първа  регистрация 
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1.01.2001 г.,  рама № WAUZZZ8DZ1А155174, дви-
гател  № AKN087507,  отчужден  с  договор  от 
5.12.2012 г.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 и 147 от ЗПКОНПИ от Атанас Димитров 
Вълчев, ЕГН 7810071045:

Парични средства общо в размер на 294 990 лв., 
иззети с протоколи за претърсване и изземване от 
6.07.2020 г. по ДП № 58/2019 г. по описа на НСлС, 
описани  в  протоколи  за  оглед  на  веществени 
доказателства от 8.07., 9.07., 10.07., 14.07., 15.07., 
16.07.2020 г., съхранявани в банков сейф на ОД на 
МВР, гр. Пловдив, в „УниКредит Булбанк“ – АД, 
запечатани в един общ плик с унитарно запечат-
ване с номер 014104, както следва:

– Банкноти  с  номинал  от  50 лв. – 100  бр.: 
серия №: БЗ 2700660; БН 164 3628; БФ 5687742; 
БС 5864641; БД 0390680Г; БП 8659831; БГ 0516032; 
БЕ 2412136; БГ 0792549; БК 1844021; БЕ 6087288; 
БН 7143883; БФ 4223679; БИ 5502738; БР 7589046; 
БУ 5598333; БН 9221296; АВ 5969121; БИ 7484356; 
БМ 1114074; БР 6417383; БР 1399039; БС 8419184; 
БЕ 7948830; БЗ 3292970; БА 1693524; БР 7519890; 
БО 2202455; БД 1548410; БР 8977967; БУ 3010789; 
A3 0839975; БИ 1835757; БН 5901005; БД 7099703; 
БП 1806667; БИ 5120077; БР 3688709; БК 2584939; 
БА 5688850; БО 9201010; БР 1659692; АЕ 2385465; 
БЛ 5688474; БИ 0371178; БР 3913420; БО 7065598; 
БО 4947166; БО 9897973; БЕ 3460901; БТ 9987738; 
БД 7244410; A3 6873904; БЛ 9601310; БУ 5806884; 
БМ 5733568; ББ 0780152; БН 1513303; БТ 2044852; 
БЛ 1733449; БМ 0524113; БЛ 6748800; БМ 6376857; 
БТ 7455409; БУ 0148683; БИ 4714513; АИ 8960797; 
БН 0879463; БО 2892226; БМ 1240077; БГ 1914811; 
БУ 2440191; БЛ 5922248; БТ 9791544; БИ 6939200; 
БУ 0735121; БТ 3066101; БМ 1462315; БН 5583381; 
АИ 8356554; БЗ 9550075; БК 1487602; БС 3563131; 
БР 5431325; БЕ 1172842; БМ 8889620; БО 6109645; 
БР 9401454; БС 3320578; БТ 4040767; БТ 1476729; 
БИ 8917648; БО 6490026; БФ 5609069; БС 4854386; 
БН 1560386; БП 5148265; БЕ 4018278; АД 9505921; 
БЛ 9618487.

– Банкноти с номинал от 50 лв. – 100 бр.: се-
рия № БИ 8113827; АБ 2360922; АИ 3915985; ЯА 
2269261; БЛ 9524350; БН 3440551; БИ 6214347; БИ 
1160037; БС 9540709; БУ 6459656; БЛ 4960775; БЛ 
5689153; БП 2798565; БФ 5606169; БС 4389008; БП 
2334920; БГ 1452446; БА 9160372; БУ 9607593; БТ 
8397836; БС 8056713; БЗ 8812219; БС 2082589; ББ 
4513715; БП 2857089; БТ 3197386; БМ 6380330; БЕ 
0482172; БФ 6766479; БД 2207012; БЗ 9307291; БИ 
4498289; БС 0899333; БП 2299887; БН 5596442; БР 
8875762; ББ 3387742; БТ 3568016; БО 0182298; БУ 
3175010; БС 0864667; БВ 4501207; ЯА 0587431; БЛ 
3191496; БМ 4432203; АД 9582105; БП 1324712; БС 
7271019; БС 4292808; БП 6947730; БИ 8987432; БК 
0100433; БУ  1997025; БА  48040449; БО  1499872; 
БР 8742280; АИ 2301305; БГ 0738942; БФ 3083847; 
БУ 2617671; БП 0704822; БА 9636713; АВ 1382504. 
БФ 0807462; БА 4893146; БТ 1839802; БО 4984929; 
БП 8519317; БФ 6091690; БФ 4340270; БТ 3339551; 
БН 1368210; БП 3702859; БД 2108505; БТ 4133898; 
БМ 4606078; ББ 6013608; БР 9921909; АИ 5136637; 
БП 2958728; БГ 6507306; БП 3171206; БД 8588993; 
БУ 6216507; БД 6327748; БТ 2307887; БС 0387877; 
БП 4968510; АГ 3232784; БТ 4607525; БТ 4740941; 
БС 7335275; БЗ 1803998; БТ 7225207; БН 7869985; 

БН 2268890; БО 9139197; БН 1832192; БЕ 2466139; 
A3 2017377.

– Банкноти  с  номинал  от  50 лв. – 100  бр.: 
серия № БЛ 8226110; A3 0024968; БС 8121431; БП 
1149196; БД 9488376; БД 7452449; БК 1118198; БР 
2669349; БМ 1713017; БН 1567318; БУ 4529072; БС 
0091913; БЛ 1496192; БТ 8642880; БП 0927014; БФ 
4727363; БВ 7095902; БМ 7309955; БЕ 8345454; ББ 
5860948; БЕ 8861675; БМ 5725495; БЛ 5639916; БС 
1666990; БО 3969703; БР 7882681; БК 1430806; БП 
4246996; БО 9332308; АБ 4992026; БЛ 3237219; БП 
4132223; БЛ 7265662; БП 7523315; БИ 7051292; БН 
6291836; БВ 9722069; БЛ 1586936; БО 4457464; БИ 
7118955; ГА 52304186; ГВ 84764313; БП 8719059; БР 
5598601; БС 9321937; БЛ 5484902; БД 5960499; БМ 
6891956; БА 5730014; БЕ 5873398; БЗ 3644849; БЕ 
7862389; ГБ 95192668; ГВ 61967205; ГВ 61967196; БТ 
4040213; БЛ 0906032; ГВ 52962957; ГВ 67842144; ГВ 
61964127; ГБ 86532031; ГВ 05734746; ГБ 96504517; ГВ 
55777662; БФ 0532853; БЕ 8318475; ГБ 91006345; ГА 
85468133; БЗ 5949875; БТ 1109266; ГВ 89806878; ГА 
94854503; БЛ 2371214; ГБ 71398072; ГА 85014821; ГВ 
41953572; ГВ 41953563; ГБ 08015311; ГВ 66969999; 
ГА 82664228; ГВ 00163017; ГБ 42267565; БЕ 1740956; 
ГВ 67960152; БП 1686144; ГВ 04730778; ГА 76308086; 
ГБ 83470807; ГА 85014794; БВ 6989583; БТ 3916399; 
БУ 5996357; БИ 0376378; БТ 2311332; БМ 5215305; 
БЛ 3890540; ГВ 13908951; БО 5937614; БР 6566329; 
БР 3395823.

– Банкноти с номинал от 50 лв. – 100 бр.: се-
рия № БО 5966791; БУ 7192576; БЛ 2650487; БМ 
8144160; ББ 2306355; АА 5215498; БЗ 0564815; БФ 
6543728; БО 3013343; БЗ 7616283; БМ 9057774; БС 
6200569; БС 8999178; БС 3145544; БТ 8866341; БУ 
7350379; БУ 3809083; БУ 8892508; ТА 94162394; ТВ 
86704515; БФ 3681321; БС 9462860; БН 8739519; БФ 
3732628; БН 0333244; БЗ 5504605; БР 5578233; АИ 
7668458; БН 9219695; БК 0760664; БЗ 6445570; БВ 
5766527; БЗ 4560016; ГВ 94713849; БУ 4574240; БП 
6790122; ГВ 20327994; БУ 5199895; БА 4710692; БР 
6820337; БТ 4824196; БП 6627182; БК 1247623; ТБ 
21213496; БМ 9609842; БЛ 8026094; БИ 8957520; 
БТ 2619402; БИ 7181391; БД 6717858; БН 7080745; 
БИ 5946226; БА 3104021; БР 5200048; БР 8731457; 
БГ 4019309; БТ 0481901; БУ 7800420; АВ 8827836; 
БС 1730678; БФ 0200426; БФ 3980259; A3 8778993; 
БП 1556820; БЛ 35334900; БЕ 6991844; БФ 1483722; 
БС 7548923; ББ 0253286; БИ 8871860; БП 0086371; 
БД 0010233; ГА 76304945; БУ 2322512; БО 0578649; 
БО 4278766; БО 9534720; БС 3323171; БН 4516877; 
БИ 1810706; БН 6381262; БМ 6390483; БЛ 3502553; 
БУ 0151448; БМ 7630546; БР 2004722; БИ 7646880; 
БК 2573701; БМ 4452612; БУ 9856797; БН 3813427; 
БМ 6925226; БН 3440267; БГ 3396081; БУ 7738421; 
БТ 2701997; БЗ 7187374; БС 5481774; БП 5226586; 
АИ 6497764.

– Банкноти  с  номинал  от  50 лв. – 100  бр.: 
серия № БР 8903774; АА 7695264; БИ 8882456; БР 
6142214; БО 0960675; БД 0818480; БП 1509540; БГ 
0381515; БМ 7952795; БТ 6934902; БО 0943925; БН 
6880604; БС 8966940; БЕ 9659624; БС 8738293; БИ 
0834003; БТ 2759603; БУ 9268285; БН 8338406; ГБ 
62057188; БУ 1358960; БУ 0404015; БН 5137975; ББ 
8390730; БД 4774371; БТ 9439579; БД 3722246; АИ 
4675471; БВ 5679828; БЛ 3125416; БО 0660537; БН 
3732979; БЛ 8581535; БИ 5860939; БВ 2386937; БС 
4066555; БА 2127231; БТ 6372067; БЕ 9534315; БУ 
3202086; ББ 2321029; БЕ 3752276; БО 0291625; АИ 
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1831849; БИ 0145785; БМ 6287822; БМ 6056920; БУ 
4441914; БО 3449898; БУ 2029780; БТ 4538276; БО 
7787384; БМ 1743237; БА 7689414; АЕ 0858264; БС 
5672965; БИ 6430764; БН 5571817; БВ 7333081; БС 
8128868; БМ 6868368; БМ 2537624; БН 0638737; БТ 
9399705; БЕ 8418179; БР 7263232; БЕ 4073811; БИ 
7612632; БФ 1312727; АД 4335355; БГ 4484025; БЗ 
3750544; БП 7759854; БР 3124465; БФ 2830259; БН 
8189737; БА 7717659; A3 6877977; БС 8254142; БА 
7627280; БЗ 3968927; БЗ 0975262; БЗ 4057374; БВ 
4309959; БЗ 0182438; БВ 6710464; A3 6206751; БМ 
2505553; БН 1682609; БО 95032020; БФ 2565735; БП 
3325006; БР 3725702; БП 8307627; БЛ 4259656; ГБ 
68175622; АЕ 6888900; ГА 96011759; БФ 3205089; 
ГА 80070176.

– Банкноти  с  номинал  от  50 лв. – 100  бр.: 
серия № БР 7855915; БЗ 6816005; БП 9647685; БС 
9803651; ГА 95797091; БТ 1239702; БИ 1915944; БУ 
9186855; БТ 1857646; БН 9988749; БИ 8313699; БП 
0847137; БП 5958428; БС 3023991; ГБ 07096222; ГВ 
72809586; БФ 7067889; БК 1565115; БП 5907467; ГВ 
68968926; БП 0802166; БМ 9127695; БД 5950556; БЗ 
9608532; БМ 1405541; БН 8093009; БЛ 9009743; БК 
0960626; БГ 3226979; БЕ 0210464; БФ 5275121; БК 
0511401; БР 6674136; БФ 6720554; БМ 7081348; БР 
2204005; БО 4897354; БВ 5317907; БЗ 0639405; БН 
9838587; БУ 9463323; ББ 8485367; БС 0530693; БП 
0481770; БД 5237599; БИ 2419632; БР 4985839; БЛ 
5028395; БД 5666686; АА 7073666; БМ 4331695; БЛ 
9143372; БУ 4024184; БМ 4048945; БВ 0585307; БН 
0488742; БА 1648197; БИ 1711015; БЛ 2920395; БП 
8687508; БР 9515298; БЛ 2161465; ГА 88156784; ГБ 
83476747; БН 8420889; ГА 87651452; ГБ 89237998; ГБ 
83393146; ГА 70311368; ГБ 95060368; ГБ 06775237; 
БИ 8217025; БН 8156541; ГБ 75051748; БВ 4790803; 
БО 2571610; БО 2001106; ГБ 14241538; ГА 78804911; 
БЕ 6580504; БЗ 9775974; БЛ 7474110; ГВ 04313907; 
БИ 5143994; ГВ 43952724; ГВ 41777721; ГА 82676126; 
ГВ 13588776; ГБ 71185798; БЗ 2079878; БУ 6889504; 
БИ 9334237; ББ 7739773; БТ 5837566; БФ 7044012; 
БР 8057333; БФ 2306208; БР 1179894; БП 8104247; 
БЛ 5401038.

– Банкноти  с  номинал  от  50 лв. – 100  бр.: 
серия № БТ 0922275; БР 0883524; БЗ 8711344; ГБ 
01157617; БС 1403656; БЛ 2046247; ГБ 73179334; ГБ 
79159969; ГБ 79159978; БУ 0685921; БП 9927082; БН 
0547257; БО 8297464; БУ 3974459; БС 9387944; БУ 
5623779; БТ 4033159; БП 3819562; БФ 5669596; БП 
8907872; ГА 15654548; БЕ 1717369; БУ 6718543; БМ 
6892994; ГБ 18682543; БР 9551785; ЯА 2414077; БМ 
6945220; БС 7626122; БП 2277708; БО 6994450; БИ 
4464299; БУ 9535605; БУ 2438984; БЗ 2065669; БМ 
0903116; БР 6503645; ГГ 02533679; БН 5416037; БП 
7047844; БФ 3683762; БТ 4669651; БО 4240897; БЗ 
8887740; БС 0366542; БУ 2441408; БУ 6591655; ГБ 
17718796; ГА 99662528; БУ 7819538; БП 4969206; БР 
0259423; БС 7523069; БФ 3170193; БТ 9735001; БТ 
0923854; БП 7307180; БЕ 9259717; БЛ 0289210; БС 
4029271; БУ 4581052; ГБ 79157224; БУ 8019262; БР 
0796551; БМ 6353600; БП 8394850; БТ 7916584; БР 
4988225; БТ 3333027; БН 5825562; БС 6827937; БН 
2248762; ГБ 93123352; БТ 7539914; БУ 1106688; БЗ 
7522296; ГБ 82150012; БФ 0707384; БС 3980164; БУ 
6571796; ГА 83857772; БР 3865758; ГГ 24501788; ГВ 
29972286; ГВ 29972457; ГВ 29972358; ГВ 33971355; 
ГВ 29972475; ГП 4579817; БС 7491846; БФ 1487131; 
БА 3152854: БК 2472377; БП 1768121; БТ 2483310; 

БП 5840909; БУ 1406807; БО 3755637; БК 1347701; 
БП 9011346.

– Банкноти  с  номинал  от  50 лв. – 100  бр.: 
серия № БУ 1836083; БК 2756560; БЗ 0183219; БФ 
3482359; БЗ 6080821; БМ 4714960; БП 6374714; БП 
2503230; БТ 1756392; БУ 5049058; БТ 8842656; БП 
9998450; БС 8912252; БН 9662759; БД 4844408; АА 
8393180; БА 5211850; БН 6271387; БД 8998008; БП 
1785994; БИ 4718284; БИ 3744775; БП 2597471; БД 
7898182; БЛ 0280306; БП 1379401; A3 0866158; БФ 
2288607; БГ 8943175; БС 3132671; БР 6810056; БД 
3354868; ГА 99162623; ГА 40390931; ГБ 51968773; ГБ 
58990375; БП 7005727; БТ 1179297; БЕ 4374803; ГБ 
38261107; БИ 0965324; ГВ 72801486; ГБ 84007864; БЕ 
1846893; ГА 93162521; ББ 7568126; ГВ 63754677; ГВ 
40959963; ГБ 02661013; БД 3391453; БД 3196806; ББ 
4363227; ГВ 03714633; ГВ 55844325; ГБ 80330833; ГВ 
81732393; ГВ 33772248; ГБ 42763006; ГБ 79199488; 1В 
19083843; АИ 8410389; БФ 1515212; БЛ 4385111; БУ 
2730253; БФ 1308662; A3 5692248; БР 6584343; БН 
4060841; БН 9133820; БР 8456910; БН 0811210; БЕ 
8669610; БС 6983977; БО 6522430; БД 3450346; ГА 
13702376; ГБ 06706612; ГВ 93875841; ГБ 93005713; 
ГБ 89501716; A3 4449837; БМ 5355706; БТ 1713278; 
БЕ 2329629; ГБ 11672236; ГВ 14191713; БО 5509341; 
БЕ 8209036; БЕ 8493096; БР 4555194; БУ 7105572; 
БП 6362397; БС 0443465; БУ 1974223; БП 4707274; 
БЛ 7926190; БР 1851531; БГ 3798547; БВ 7841435; 
БС 5900931.

– Банкноти  с  номинал  от  50 лв. – 100  бр.: 
серия № БЗ 9484985; БЗ 7617804; БМ 3248239; ГА 
88023629; БМ 4009140; БС 2283757; БЛ 9409834; ГБ 
25251517; БФ 2290750; БФ 3231332; БР 9196513; БЛ 
7522067; БВ 7845893; БУ 7351878; БП 1137277; БН 
2512245; БФ 6223546; БУ 5005546; БР 3219494; ГБ 
12097882; ГВ 37975797; ГБ 47972512; БД 8924502; 
БИ 2270673; БТ 9881653; БС 8995487; БУ 8191854; 
БР 5956117; АИ 5506974; БИ 3721670; ЯА 2304641; 
БЛ 0331240; БТ 9927140; БМ 1181648; БС 5345770; 
БП 3629293; БИ 0865412; БГ 0237953; БС 5388476; 
БС 9302500; БК 1955901; БМ 4894234; БУ 0086245; 
БН 7080061; БУ 1077576; БП 6363000; БУ 4573331; 
БП 5346133; БС 1017147; БГ 3093833; БА 9177761; 
БЛ 3621170; БЛ 1955174; БЛ 9349781; БА 0070982; 
БЕ 9077059; БН 3419286; БФ 0632535; БЛ 3504466; 
ГВ 33970599; ГВ 33970662; ГВ 29972313; БН 5753852; 
АД 1766178; АА 9614904; БФ 0088945; БИ 7385494; 
БИ 4516948; БС 6432589; БС 3053175; БЛ 6099798; 
БИ 7330141; БИ 0053332; БФ 7324822; БУ 3845728; 
БН 2050884; БР 7942542; БТ 4973858; ГА 54250103; 
БФ 1762566; БУ 1942731; БУ 6119172; БЕ 2994596; 
БС 0625004; БТ 5946012; БК 1221012; БЕ 8075809; 
БК 1378384; БЕ 1411847; БН 6737379; БВ 4213037; 
БЕ 3830116; БО 4018693; ББ 0518244; A3 7850992; 
БТ 3429576; БЗ 8060162; БЗ 4793399; БГ 5826725; 
БЛ 1172911.

– Банкноти с номинал от 50 лв. – 100 бр.: серия 
№ БК 1323665; A3 0576744; БЗ 7386570; БР 4528176; 
БЗ 8023200; АИ 9798911; ГБ 05162734; БГ 3526799; 
БЕ 0511357; БН 5938792; БИ 2828774; БФ 2872657; 
БГ 8558438; БИ 8405397; БФ 4946882; БП 8289842; 
ГВ 97762167; БЛ 3059079; A3 3136372; БН 9214039; 
БВ 4193424; БК 0367896; АД 7912649; ГБ 97191838; 
БС 0162549; БН 2084178; БП 5467623; ГВ 36973998; 
БТ 9024388; БС 2383730; БТ 2966159; БМ 7874368; 
ГБ 81108289; БУ 9370320; БФ 4570921; БУ 7446591; 
БД 6700445; БГ 2393027; ГА 82017992; БЛ 9039715; 
БЛ 8383508; ББ 7577578; БИ 2053913; БЛ 2720394; 
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БТ 0511939; БР 6209923; БВ 7653698; ГБ 93173842; 
БД 2306790; БТ 9177053; БИ 9113085; БУ 1264164; 
БУ 3357501; АЕ 7591697; БН 2467177; БП 8628481; 
БЛ 5368760; БИ 8796839; БУ 6260632; ГБ 63673957; 
БТ 1376308; БТ 3140284; БР 1935265; АГ 0461677; 
БО 3614421; БМ 8075870; БН 7167421; БМ 8441332; 
БЛ 2229754; ЯА 2354903; БУ 7151990; БП 0063796; 
БН 3077153; БФ 5330006; БР 5550253; БП 7691236; 
БЗ 8821033; БЗ 7906528; БС 9348207; БП 3389285; 
БС 4634529; АИ 6280869; БП 4103743; БТ 8138949; 
БУ 6303897; БР 9250249; БТ 0486933; БМ 1111951; 
БК 1923281; БУ 57986455; БН 3988495; БЕ 9925666; 
БИ 5543201; ББ 2332910; БУ 3024320; ГВ 30783096; 
БР 8664147; БТ 7945591; БО 0718823; БР 9567486.

– Банкноти  с  номинал  от  50 лв. – 100  бр.: 
серия № БО 9585162; БУ 2348231; БС 7080993; БС 
7933133; БИ 7464774; БИ 6711541; БУ 3703219; БЛ 
8360883; БЕ 5667873; БТ 2294710; БУ 4285782; БД 
4025883; БН 5188101; БЛ 1638228; БУ 2912053; БИ 
5960212; БР 4330752; БР 9330761; БС 1599264; БО 
8997516; БН 8477833; БН 6987189; БП 3032871; БТ 
2539993; БВ 9329982; БЕ 3439103; БМ 3614259; БЗ 
8406072; БС 4455042; БН 0603525; БН 3916829; БП 
2116333; БС 3614600; БЗ 0471089; БУ 9969104; БР 
1768875; БР 1817199; БР 1666382; БМ 5805963; БЗ 
7741615; БС 6790892; БВ 7815962; БЛ 4592462; БО 
4729151; БР 0145183; ГБ 77222305; ГБ 07011910; БТ 
2701361; БЗ 3943280; БО 8616833; БП 7826551; БД 
6860012; БД 3291369; БФ 5024132; БР 7143471; БФ 
2000750; БП 8786419; БУ 5301044; БН 0129388; БС 
9420596; БЕ 9236058; БМ 7665279; БН 5091340; БЛ 
0021963; БИ 5611117; БД 0605902; БД 2983333; ГВ 
50796468; ГВ 07019721; БП 8467451; ГА 90578423; 
БР 4762735; БП 4317137; БО 4449091; АЕ 5800101; 
БЗ 5090594; ББ 0494056; БЛ 7333336; БЛ 2179973; 
БР 5395530; БМ 0318507; БЕ 6250336; БД 0383647; 
ББ 0064860; БС 2602714; БЛ 7238789; БИ 3606778; 
БС 1146978; БП 9165965; БН 4271631; БМ 3494539; 
АИ 5040979; БО 2631369; БС 9253213; БК 1322759; 
БН 9357474; АЕ 6504977; БУ 4210496; БП 572202; 
БП 3224103.

– Банкноти  с  номинал  от  50 лв. – 100  бр.: 
серия № БЗ 3688276; БС 4503522; БП 5200899; БЗ 
9043597; БИ 3155553; БП 8028310; БР 7866720; ГА 
86081591; БР 9403779; БР 6804317; БЗ 2157361; БЕ 
7707794; БР 3218314; БЕ 7907665; БА 1700683; БФ 
1385946; A3 7683916; БФ 2518521; БЗ 8384521; ГВ 
455599355; БГ 6998095; БФ 3917390; АИ 2434663; БУ 
3528865; БП 6698944; БЛ 2725037; БФ 3961064; БУ 
5246829; БУ 0993026; БИ 8237903; БТ 6511945; БН 
8607335; БЛ 4758416; БП 0633197; ГА 89852546; БО 
0585294; БФ 4488607; БР 0128659; БЛ 0015595; БП 
8473468; БП 6803996; БЕ 8549004; БФ 6724972; БО 
0049471; ГВ 31971168; ГВ 06474168; БН 7527525; A3 
1835282; ГА 60437225; БР 2162452; БУ 9829929; БЛ 
5495494; БМ 7420998; БУ 2748885; ГВ 30801249; ГВ 
01121904; ГБ 96627214; ГВ 15766695; ГБ 17028181; 
ГБ 95276269; АД 3415908; БП 3070952; БН 3189259; 
БУ 7193604; БН 7875545; A3 0696670; БР 3884545; 
ГБ 74469394; БО 1515764; ГБ 10651429; БЕ 2956998; 
БГ 8478045; ГВ 766699134; БЗ 3783831; БУ 3893782; 
БУ 5142541; БУ 8530641; БС 3069773; БЕ 3284848; 
БС 6753259; БД 5176402; БФ 0620703; ЯА 2201001; 
БУ 2845837; БЗ 7515804; БП 8434868; БС 1626539; 
БР 2445437; БС 1383760; БП 9297551; БН 6129006; 
БВ 3142511; БУ 7776840; БМ 5060421; АИ 4840845; 
АИ 7423536; A3 3915750; БР 8767462; БР 1595671; 
БУ 1924821.

– Банкноти с номинал от 50 лв. – 100 бр.: се-
рия № БФ 3461738; БС 4054302; БД 7845054; БУ 
7762648; БЛ 0167106; БС 9142882; БЗ 7909925; БИ 
1850967; БУ 6944684; ЯА 0953668; БУ 5929869; БО 
3443884; БГ 7688482; БС 2243103; БС 0436083; БО 
7249388; ББ 8819137; БИ 7875808; БР 0658938; БИ 
6278519; БИ 7484261; БМ 2687956; БО 0348670; БВ 
4580036; БВ 0992646; БС 8806565; БП 6723710; БФ 
0225317; БТ 6176307; БФ 4842129; БФ 4504530; БМ 
4360218; БТ 3110457; БЛ 1252413; БД 9656153; БК 
0561410; БП 0743687; БС 6264133; БР 0898464; БО 
0816208; БО 0897625; БТ 2251024; БЗ 7068318; БВ 
8207679; БГ 1150132; БЗ 7968777; БС 0671233; АЕ 
5532414; БЛ 9273361; ГБ 65458252; БФ 4826306; БЛ 
9800002;  БМ  2697689; АИ  4909049;  БВ  6805780; 
БТ 5476439; БО 4474351; БИ 6611360; БТ 2548169; 
БС 3423616; БН 7013990; АИ 3074503; БМ 8434788; 
БН 4681648; БП 8686470; БФ 1385812; БИ 3971155; 
БМ 9296046; БМ 9732746; БЕ 1582597; БМ 0232936; 
БО 9589846; БТ 9543041; БН 5546813; БД 8887562; 
БН 2682165; БП 6707370; БО 1248790; БМ 2317680; 
БУ 4010857; БЕ 9333028; БТ 3476879; БП 7297378; 
БМ 0256603; АИ 9565177; БУ 9444129; БТ 3580821; 
БН 9940879; БТ 8791637; БЗ 3427949; БТ 8666806; 
БМ 8516689; БГ 5648319; БИ 2197417; БЕ 1117654; 
БП 3507519; БН 4758450; БД 6967596; БИ 0682550; 
БО 8403433.

– Банкноти с номинал от 50 лв. – 100 бр.: се-
рия № БИ 9749067; БГ 0444988; ГБ 77291389; БУ 
6999366; БО 7516107; БН 1833191; БТ 3868246; БР 
9357291; БП 6800283; БИ 5717266; БИ 3494096; ГБ 
80523559; БС 8158169; БР 1025862; ГА 67264445; БО 
7328742; БУ 5118299; ББ 3394508; БВ 8109309; БН 
4526987; ГВ 87804387; БИ 8566885; БО 6828352; БФ 
2428278; БЕ 5716421; БИ 3734924; БН 6890416; БУ 
5283918; БУ 8298997; БО 0842463; БЗ 8969900; БИ 
0206992; БН 3681675; БО 7570272; ГА 70380515; БР 
1261911; БА 7754509; БН 9443181; ГБ 70548634; ГБ 
14051863; ББ 2263607; БН 4371983; АД 6858419; БА 
1965329; БЕ 4906834; БТ 7839952; БТ 7839948; БМ 
1210373; БГ 3556494; АИ 8475993; БФ 2930795; БС 
7311210; АК 0245624; БМ 1808317; БИ 5889319; БН 
7003908; БР 8192659; БР 9906537; БМ 9157806; БН 
6344027; БП 8339027; БТ 2458302; БД 7914388; ГА 
42444605; БП 3157896; БР 9107350; ГВ 89724771; 
БИ 2576451; БЕ 1999504; ГА 83013509; БС 3009439; 
БС 8662270; БУ 5421495; БР 0204291; БВ 8456330; 
БС 8143909; БЗ 5850562; БИ 2191188; БС 2113016; 
БЛ 8153689; БУ 4849029; БД 4706386; БМ 9633362; 
БУ 5765592; АИ 5480046; БО 8678801; БД 5279754; 
БГ 3927126; БФ 6808808; БЕ 2584468; ББ 9162601; 
БГ 8484764; БП 8736460; БН 6083671; БС 5766283; 
БИ 1266256; БФ 2201216; БР 9778277; БТ 9070401; 
БУ 8869661.

– Банкноти с номинал от 50 лв. – 100 бр.: се-
рия № БИ 5319304; БД 4621485; БФ 1361265; БС 
3846545;  ГБ  08096824; БУ  1228971; БМ 5128956; 
БФ 1782778; БТ 0028011; БЕ 1299145; A3 9039297; 
ГБ 99214984; БУ 4454551; БО 3354303; БТ 0433154; 
ГБ 75129751; БТ 1082295; БЕ 7840658; БФ 4935752; 
БК 1361178; БЛ 7137885; БН 1554645; ГБ 05018221; 
АИ 5676571; БИ 6896675; ЯА 1146167; БО 4594867; 
A3 6113751; БМ 4811466; БУ 3939288; ГБ 73230922; 
БС 8014376; A3 8620382; ГВ 23822334; БМ 4787810; 
БЕ 9465281; ГБ 14092075; АИ 4886764; БН 5552185; 
ЯА 1967362; БД 8515279; A3 2617349; БЗ 3009561; 
БУ 7987442; БГ 3336627; БЗ 18933557; БУ 9653900; 
БЛ 4547940; БП 3951445; БД 1930818; БО 8024615; 
БЛ 9878864; БУ 2111025; БТ 2144747; БН 0706039; 
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БС 0339644; БМ 4254306; БН 6710519; БЕ 0102266; 
БН 5414773; БМ 7255456; БЛ 7777587; БЛ 2700669; 
БГ 0280531; БР 4735435; БС 8683537; БУ 9710355; 
ГА 98160554; ББ 2960753; АЕ 4831145; БФ 3319480; 
БМ 1058055; БА 9343310; БЕ 9258781; БЗ 4337755; 
БН 4801532; A3 3374846; ББ 9720590; БЕ 1387013; 
БО 4093314; БС 3714518; БЗ 7069835; БТ 5001514; 
БИ 4581183; БМ 4270406; ББ 5570984; БН 6537766; 
БД 8159708; БС 5696728; БФ 4131242; БГ 0283439; 
БЗ 1820212; БО 369094; БМ 1214123; A3 8068848; 
БЕ 1258315; БР 7468104; ГВ 43957287; БН 7203107; 
БМ 6730180.

– Банкноти с номинал от 50 лв. – 100 бр.: се-
рия № БИ 3560394; БМ 8592794; A3 3484059; БУ 
8632247; БН 3719393; БУ 9619383; ГА 68345849; ГБ 
56202256; ГБ 98529895; ГА 68345822; ГБ 14750083; 
ГВ 76975767; ГВ 29815866; ГВ 80763651; БЗ 4362148; 
БК 2699193; АГ 6223318; БС 0725294; ГВ 22889286; 
БП 8508580; ГБ 81158698; БУ 3307918; БР 8021522; 
БЕ 3812945; БУ 7585290; БС 3223024; БП 4311755; 
БУ 7227744; БУ 6592625; БП 4275615; БИ 8721765; 
БН 2777912; БО 7202489; БУ 4246106; БИ 6688713; 
БМ 1138528; БО 6036136; БП 5455878; ББ 9458470; 
БО 6182527; БР 2742665; БЗ 0662613; БР 3384343; 
ББ 9586106; БР 6373267; БУ 5171307; БВ 2630450; 
БФ 5275107; БЗ 3043597; БР 2473423; БМ 1405558; 
БИ 7420369; БО 5197324; БУ 4484212; БО 7905361; 
БР 3026817; БЕ 7109368; БТ 8483161; БУ 1389628; 
БД 7283450; БГ 9071295; БН 6588794; БА 0842621; 
БЗ 1476351; БЛ 6777774; БО 1047980; БЗ 6235529; 
БЗ 5819721; A3 6046681; ББ 9541304; БФ 6770088; 
БГ 4668521; БФ 5191087; БК 0106166; БФ 3680993; 
БУ 9208398; АА 7290590; БА 1114518; БУ 7239309; 
АИ 1392140; БК 1171872; БР 4979160; БЛ 9960792; 
БУ 9219699; БН 2953633; БМ 1063164; БВ 8613846; 
БП 1458042; БЕ 6216047; БМ 9838211; БФ 7292835; 
БП 2732937; БТ 2550523; БС 4849057; БТ 4702098; 
БИ 0211345; БЛ 1215097; БУ 2944621; БФ 0312179; 
БТ 6824713.

– Банкноти с номинал от 50 лв. – 100 бр.: се-
рия № БВ 5339062; БМ 1956879; АИ 7982861; БР 
8700479; БУ 8444587; БС 8083729; A3 4345912; БТ 
0783445; БС 5031734; ГВ 65024793; ББ 9472315; БС 
4799638; БУ 6665333; ГВ 65024784; БН 2686211; БР 
8459512; ГА 89097536; БР 8228645; БУ 5628270; АЕ 
8354540; БЕ 9292095; БУ 7753949; БМ 4885681; БР 
8197878; БУ 8273654; ГБ 03155878; БО 9688765; АД 
9843076; БУ 6089242; БП 9727130; БЛ 0623511; БИ 
0773736; ГВ 99955134; ББ 1711947; ГВ 00019809; БИ 
9235623; БУ 9587345; БИ 5225428; БП 9009634; БМ 
2413655; БМ 3237303; ББ 0316669; БМ 1211455; БМ 
6030423; БФ 3921083; ГБ 97144732; БП 8273268; ГА 
44951834; БЗ 8756722; ГВ 19689615; БФ 5408230; 
АИ 5069068; БУ 4240650; БД 9012673; БС 0907198; 
БУ 8445716; БР 9168526; БУ 9270723; ГА 613325; 
ГА 61332599; БУ 3415216; БР 7201476; БМ 5630410; 
БС 6696909; БТ 9461836; БМ 7030791; БК 0186048; 
БИ 1479712; БН 2785837; БТ 9973954; БТ 9553406; 
БЛ 4796881; БМ 1603346; БН 6488692; ГВ 13347477; 
БП 5694186; АИ 2575411; БН 9504153; БЗ 5629717; 
БП 7963448; ГВ 01400913; БЕ 9367676; БТ 7639573; 
АГ 2265749; БТ 4083982; БР 5249277; БМ 5725787; 
БД 9306148; БГ 5112869; БУ 3511075; БС 8333772; 
БП 6890101; БЗ 1729249; ГВ 12766464; БТ 7276350; 
A3 6501433; БЗ 5667436; БФ 2965907; БС 8253208; 
БЕ 8070647.

– Банкноти  с  номинал  от  50 лв. – 100  бр.: 
серия № БФ 1124384; БТ 3099132; БЗ 1625719; БП 
6760114; БК 1770783; БО 1099319; БП 0950318; АЕ 

4788306; БД 8236631; БЗ 8170806; БЛ 1426937; АА 
6861848; БУ 8712235; БН 2745784; БЛ 1346049; БЛ 
9430378; БУ 6887721; БН 7790906; БК 1897430; БИ 
6182060; БП 0704811; БН 0134424; БВ 8211027; БТ 
1641590; БЛ 6049654; БР 0422318; АД 2639869; ГА 
95178692; БС 7686460; БС 8137924; БФ 7149854; БМ 
3699729; БЕ 4891409; БН 9026410; БВ 8114680; БН 
6767996; БЗ 6463571; БГ 6978660; ГВ 70767621; БТ 
2307911; БД 5693228; БГ 8850196; БИ 4570177; БР 
3192272; БР 5630343; БЛ 1095023; БН 6482204; БТ 
5425523; БЛ 2820188; ГГ 02805209; БЗ 9718145; БЗ 
8044421; БТ 0160581; ГА 87097619; БД 6084644; БФ 
5179088; БУ 4664629; ГБ 83589562; ГВ 58807413; АА 
9667990; БТ 1148498; БФ 0633267; БМ 5716067; БП 
7108588; БД 0313277; ГБ 79616269; АБ 8416518; БВ 
1823739; БУ 1641934; ББ 1800860; БД 5071316; БС 
4865413; БТ 5437424; БП 6770690; БУ 9193581; БС 
2492645; БИ 2018182; БЛ 6779406; БД 6311797; БТ 
1209992; БМ 4937286; БМ 1644263; БУ 6524060; БР 
9659069; БП 6778526; БТ 2971291; БН 9824682; БЗ 
1121272; БФ 4415939; ББ 6381097; БВ 7836748; БЕ 
1814146; БТ 3021772; БМ 2153422; БН 7379426; ГВ 
41760036; БО 0570726; БЛ 4011861; ГА 90016319; 
БУ 4270128.

– Банкноти  с  номинал  от  50 лв. – 100  бр.: 
серия № A3 1971953; АД 2899469; БИ 4064488; БТ 
1460537; БМ 7095716; БМ 4822552; БТ 4931937; БР 
5343303; БР 4859417; БЛ 6444633; БО 9592151; БВ 
7889915; БР 9944832; БК 2177439; БП 6401269; A3 
0299270; АД 6917047; БД 4721866; ББ 9863144; БО 
1607544; БР 2529488; БМ 7864736; БД 7304821; БМ 
7853493; БЛ 9646154; БН 6075223; ГГ 07627967; БР 
4887218; ГВ 06493662; БФ 1230719; БД 1641016; БЗ 
9457379; БП 4955526; АЕ 8731585; БВ 5087090; БМ 
5072349; БР 9171761; A3 1611078; БТ 6322005; БФ 
0254232; БС 5136229; БМ 7186817; БО 3602888; ГА 
58345832; ГБ 73618039; БВ 0061870; БВ 4392373; БС 
261 1553; ГВ 02215269; ГВ 12644802; БР 6801004; 
БЗ 7415673; БИ 0754612; БН 7873587; БП 4574010; 
БП 5887245; БГ 9732484; БР 5223377; БЗ 9614299; 
БУ 7846634; БН 8829731; БП 6124676; БП 4539250; 
БН 7713326; БН 1244612; БМ 3192146; БН 5658250; 
БС 6012626; БТ 7757723; БС 8187712; БМ 2188502; 
БИ 0235209; БЛ 8539236; БУ 2237463; БЕ 0562355; 
БЕ 8551983; БН 2172455; БД 5791014; ГВ 04056669; 
АИ 9926664; АА 5578740; БМ 7715222; БТ 6437780; 
БВ 0121677; БН 9299928; БУ 7151653; БО 8810854; 
АА 5898430; БК 2310169; БД 4535912; БО 9686333; 
БИ 6621267; БЛ 0471557; БЗ 8241176; БФ 4080926; 
БМ 9545112; БН 9022487; БЗ 0807436; БИ 7087951; 
БР 5501214.

– Банкноти с номинал от 50 лв. – 100 бр.: се-
рия № БЛ 3428193; БН 2435603; БС 0317002; БМ 
7434082; БО 7302559; БП 6433473; БМ 7850689; БП 
5693727; БН 6195572; БН 9884419; БН 8125966; A3 
0263841; БЕ 9861933; ББ 6324068; БИ 3399781; БН 
9422048; БЗ 4653616; БИ 2508644; БН 5473915; БО 
6245457; БН 8876429; БО 8428531; БЕ 7590040; БМ 
0543360; БУ 6197606; ГА 89095691; АГ 5637024; БФ 
0989629; БП 1176564; БД 8225943; БИ 3385839; БИ 
1612291; БТ 5667430; БР 0179110; АГ 7219786; БЕ 
7313287; БС 1619019; БФ 1063250; ББ 7930074; БР 
8575173; ГА 83018612; БС 2881848; БИ 9126710; БГ 
0646487; АИ 5111641; БЗ 4807114; БЗ 5862371; БФ 
7132901; БР 9831145; БУ 6327633; ГБ 96662521; БУ 
9078909; БТ 3958979; БР 4256668; ГВ 03031587; БУ 
5660427; ГА 90746192; Б3 4774771; БЕ 2619356; БК 
2013059; ГВ 48959883; БФ 4255220; БН 7882698; БФ 
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4255221; БУ 7243176; БМ 0392988; БИ 1901359; A3 
2210768; БФ 2668121; БЗ 1459450; БЛ 9909967; БО 
7818097; БМ 1384650; БО 6686641; ГБ 87126553; БС 
1643442; АБ 1023600; БД 0806645; БД 6305699; A3 
15961204; АИ  7032279; БН  4565168; БУ  4725646; 
БФ 0097921; БР 0173699; A3 0821261; АБ 8084529; 
БВ 6509111; БВ 4406410; ББ 4611793; БМ 6103846; 
БГ 8593497; БД 2908737; БИ 2982164; БН 1254170; 
БУ 4266362; БИ 1234482; БТ 5542505; БМ 5032100; 
БУ 3298996.

– Банкноти с номинал от 50 лв. – 100 бр.: се-
рия № БД 3785506; БВ 8036878; БС 0505744; БМ 
0343634; ББ 7321938; БП 1591852; ГБ 13098853; ГБ 
13098844; БП 0859660; ГБ 97066522; БВ 1799348; 
БФ 2828846; БТ 5868068; БТ 1005349; БН 3285653; 
БР 1478952; БН 8551780; ББ 7527980; БИ 7721899; 
БУ 2727380; БО 9755604; БИ 2762620; БИ 6111760; 
БС 7466133; БЕ 0212364; БО 3442255; БМ 8365944; 
БТ 9361260; БВ 7987882; БМ 8302756; БР 5313352; 
A3 2240795; ГБ 03009079; БМ 5391980; БР 42952020; 
БВ 6721334; БА 4618604; БЛ 3580047; БП 7703750; 
БО 0473558; БС 1871959; БМ 7969451; БГ 5007514; 
БП 3190822; БГ 2744746; БЕ 7642275; БТ 7933564; 
БР 9638940; БП 3204544; ГБ 77605075; БМ 4990157; 
БЛ 9092401; БТ 8634630; БР 6218739; БИ 3641816; 
БТ 2337998; ББ 1098262; БТ 2337826; БО 3578889; 
БД 5836862; БД 0846387; БР 5740698; БЗ 8040160; 
БР 9721851; БМ 3990515; A3 0002411; ГБ 18606799; 
БМ 9079202; БИ 7623169; БМ 2194873; БИ 6605136; 
БФ 2820567; БМ 0492657; БП 8447580; БУ 0788082; 
БД 6828871; ББ 0208320; A3 1315779; ГВ 59795298; 
БО 6707536; АЕ 2567118; БА 1945717; БН 0738601; 
БГ 8987334; БС 6778051; БР 0346489; БД 5860485; 
БФ 5276509; БД 4210451; БР 1545659; ЯА 0486222; 
АВ 9209909; ГБ 78109174; БТ 1052105; БМ 6970192; 
ГБ 75108916; ГБ 04010824; БФ 1976100; БН 2193466; 
ББ 2863489.

– Банкноти  с  номинал  от  50 лв. – 100  бр.: 
серия № БН  7157384;  АЕ  1037512;  БМ  5254036; 
БД 6028871; БП 1919304; БИ 9592281; A3 0251361; 
БП 3465592; БФ 4390327; БЕ 3972358; БТ 0357592; 
БТ 6437101; ББ 0655836; БЕ 5699419; БЗ 8889655; 
БН 6997453; БТ 7205801; БЛ 5222600; БУ 8694779; 
БЗ 3318254; БО 8565476; БН 5193114; БН 8723731; 
АГ 3226733; БЛ 0834668; БА 8777535; БТ 1276480; 
БФ 5537618; БЕ 2032161; БТ 3126280; БД 8165110; 
АЕ 0737592; ЯА 2355407; БС 1359267; АГ 7805665; 
БМ 6952109; БР 9940047; БС 2197873; БЛ 9522578; 
БР 2176364; БЛ 5165816; АБ 1755876; БН 9035342; 
БЕ 8159923; БМ 9256361; БВ 5135988; БО 3150404; 
БР 0171286; БМ 4432548; БУ 3943658; БН 1002778; 
БЛ 6987277; БД 5973536; БЕ 0632578; БУ 7433927; 
БР 7729829; БЛ 8061334; БП 1954458; БФ 5450660; 
БС 7928362; БМ 8328660; БП 9343387; БО 4677019; 
БС 3156724; БУ 9572647; БД 2028963; БИ 8495341; 
БЗ 4112170; БВ 8339138; БВ 1855314; БП 0219710; 
БЗ 8666171; БМ 7055994; БМ 0747929; БР 8276254; 
БР 6568135; БТ 7639520; БН 8245177; БР 4729875; 
БВ 9228134; БУ 2840545; БЗ 5673712; БС 4867916; 
АИ 9776053; БУ 4032409; БИ 5726855; БР 6847471; 
ББ 5138934; БД 6893961; БО 2950405; БЗ 0436343; 
БМ 4212954; БЛ 1193086; БВ 7857467; БФ 1414378; 
БО 2183894; БЕ 4905176; БД 1455462; ГБ 89176483; 
БР 3203584.

– Банкноти с номинал от 50 лв. – 100 бр.: се-
рия № БР 8352497; БО 8983844; БИ 5296089; БН 
0683933; БФ 1223207; БЛ 8358297; БЗ 5566147; БА 
0694626; БУ 3713237; БО 3550057; БК 2280084; БЛ 

7902285; БС 5627019; БД 5112925; ГБ 13158748; БЕ 
7453567; БК 0814702; БТ 2968784; БП 9982844; БМ 
5658866; ГА 89016698; БЗ 0911608; БН 0686783; ГА 
84731978; ГБ 15095179; ГБ 15022855; БУ 6695041; 
БР 5336085; БД 8559930; БД 8020966; БН 5737532; 
БН 5005731; БС 3304028; БМ 5197328; БР 3262056; 
БР 5672601; A3 8300335; БУ 7878803; ГВ 15319413; 
БР 2705694; БС 5561849; БТ 3936743; БО 0643815; 
БФ 6851164; БК 0096607; БЛ 2797723; БТ 8248855; 
БП 3954137; ГБ 13158721; АВ 8260156; БГ 3982728; 
ББ 3817168; ГА 16154867; БП 9402811; БВ 3969123; 
БО 5415305; БЕ 0993247; АВ 1321993; БЛ 3488635; 
БЕ 2554762; ГБ 79452226; БС 6152614; БД 6695082; 
БЗ 8849208; БЗ 3943740; БС 4501124; БМ 4445438; 
БЕ 7049899; БГ 5572870; БТ 6436839; БТ 6455262; 
БМ 9409904; БТ 5441123; БР 2166326; ЕБ 74559205; 
ЕБ 93638071; АБ 2469347; БС 4888378; БИ 7423423; 
БУ 6910417; ЕБ 41207167; БЗ 7183584; FF 07788977; 
БФ 1788802; БА 7803716; БД 5868103; БН 6896485; 
БЛ 4081020; БТ 3967614; БЕ 5223776; A3 1827745; 
БД 6002738; БЛ 1885753; БТ 2234910; БЛ 8491838; 
БС 1138974; БД 7427767; БР 8075994; БР 6081913; 
ГВ 32059026.

– Банкноти с номинал от 20 лв. – 100 бр.: се-
рия № БУ 9505428; БФ 8733010; БЮ 9153901; БК 
9711327; БУ 6621147; БР 2000575; БК 4407114; БЧ 
0716200; БХ 3878443; БЧ 5653039; БК 2662063; БЦ 
2058023; БЦ 5194590; ВА 3856296; БД 2318469; ГВ 
05208786; ВА 4344298; ВА 9896829; БШ 1922221; 
ВБ 8340334; ВГ 4369237; БЧ 6633069; БП 6355628; 
БЮ 6558301; БЮ 9036454; ВГ 0834481; БЧ 3680949; 
БЦ 3658830; ВГ 8510973; БИ 4963950; ВВ 2026944; 
БС 6492950; ВА 3556992; ГВ 71793189; БЯ 6744639; 
БХ 4481835; БН 3237638; ВГ 8345285; ГВ 60268239; 
БХ 2187291; БЦ 6573331; ВГ 9769597; ГВ 25598883; 
ВВ 8535209; ВВ 0666298; БП 9342448; БГ 0849284; 
АП 4309873; БТ 4341345; ВВ 7796137; БЯ 8819960; 
ВГ 8413108; БВ 4807986; БЮ 0676948; ВГ 1489497; 
БЮ 5849211; БР 8187208; БЧ 7802617; ВД 2116806; 
БЮ 6549530; ВД 1173224; БЧ 0968969; БП 0202470; 
ВБ 1194045; БЮ 8309879; БЦ 1775471; БЦ 9325209; 
БФ 1695369; БШ 8862056; ГВ 30197061; ВД 3995986; 
АР 7575025; ВБ 5013062; ГБ 88653952; БН 7077245; 
БТ 6494341; БС 7475070; БЦ 0929575; БЮ 7436020; 
БТ 6023805; БЮ 9912679; БХ 4571222; ВА 1065635; 
ВВ 6638440; ВВ 8564489; БЧ 3309907; ВА 3671980; 
БС 9019143; БУ 7315453; ВВ 9226903; БЗ 8182471; 
БЧ 7271722; ВД 0373817; БХ 8037525; ВГ 3595876; 
ВВ 5663356; БЕ 1050691; БФ 0652035; ВГ 8923544; 
БХ 8547295.

– Банкноти с номинал от 20 лв. – 100 бр.: серия 
№ БР 8755779; ВВ 0079556; ВД 2703006; БХ 9712188; 
БЧ 7594081; БН 5620246; БЧ 9399276; БЧ 9840040; 
БЮ 4387077; БК 4366817; БХ 0766974; БИ 5423233; 
БВ 5580744; ГВ 44336871; ВБ 9247968; БШ 6731104; 
БЗ 8080517; БУ 7894886; ВВ 9173040; БФ 0969291; 
ГВ 94887009; БР 7948081; БЯ 1645253; БХ 9155230; 
БХ 8176109; ВБ 8644977; БЮ 0561421; БШ 4545515; 
ГВ 19595907; ВВ 0726697; БК 9709002; БЮ 6437174; 
ВБ 5206784; БМ 8350405; ВГ 7456250; БС 8650415; 
БЦ 3914105; ВГ 5145322; БЮ 3058836; БХ 3681857; 
БЯ 7420007; БЯ 8036058; БУ 8294182; ВБ 3332084; 
БЗ 4658429; БП 8124680; БМ 8862263; БХ 7350377; 
БУ 8494049; ВБ 3790040; ГБ 47074447; ВВ 8372821; 
ВБ 3928872; БУ 7165512; БЧ 8247730; БХ 4404543; 
БЯ 3650831; ВА 5349980; ВБ 2985436; БП 4353682; 
ВГ 9518460; БЧ 4251218; БФ 2304695; БЧ 4736979; 
БС 2156030; БП 6027719; ВА 8246804; БП 6848965; 
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БЛ 7970071; ББ 5298926; ВА 1385749; ВБ 0530476; 
ВГ 2411990; БЧ 2763518; БР 4807124; ВД 0029891; 
ВГ 2823926; ВГ 9644199; БЧ 2405971; АС 4624696; 
БЯ 6352191; БЗ 9719815; ВД 3463234; ВА 7421630; 
ВБ 9823120; БЮ 2713730; БЦ 4473508; БЗ 8669524; 
БУ 9434231; БИ 0938207; БХ 6447383; БФ 6654355; 
БФ 1275820; ВА 2517104; ВБ 9911554; БП 5987184; 
БХ 3535726; БС 6081155; ВВ 1427519; ВВ 7379205.

– Банкноти  с  номинал  от  20 лв. – 100  бр.: 
серия № БИ 9620279; БХ 6347678; АР 6781769; БУ 
4871772; БФ 3759676; БС 1618343; БГ 5666658; БУ 
8485701; ВВ 2750642; БВ 7970986; БЯ 8022629; ГГ 
21491306; ВБ 0816479; БТ 5427540; БХ 2427485; БЗ 
0362469; БХ 4642442; БТ 8803987; ГВ 47641221; БУ 
8725293; БЧ 1371169; ВД 2977390; БЛ 4468176; БП 
6851227; БЮ 1381064; БИ 0476503; БП 3911216; БШ 
1026253; БИ 2790411; ГВ 25673706; ВВ 7962566; АТ 
4364886; ВБ 9084395; ВВ 6518050; ВБ 6640425; БХ 
3889409; БК 6635490; БХ 0277036; БЗ 8535239; ВД 
3109987; ВД 1290971; БС 9197066; БГ 3346006; БП 
6701461; БЯ 9359925; ВГ 6168907; БЮ 4567281; БХ 
5974640; БЮ 3744693; БШ 9985877; ВД 0206713; 
БЮ 6180223; ВД 4360251; БЧ 4060687; БУ 5164070; 
БР 3174786; ВВ 4365539; БУ 6891231; БУ 5282624; 
ВА 4637091; БФ 8170878; ВГ 8950662; БК 8746978; 
БЮ 6236880; ВБ 03310220; ВГ 0535480; ВД 0476387; 
БЗ 6783869; ВГ 9640033; БП 7721977; БЦ 5325849; 
БХ 7701306; ВБ 6458609; ВГ 1134581; БЗ 0680558; 
ВА 0584933; БЦ 6603940; БЯ 83313737; ВД 4560448; 
БЧ 0412632; БР 2374395; БУ 4458128; БК 1746173; 
БУ 6256528; ВГ 1538524; ВГ 9055522; БЯ 9909189; 
БМ 6430743; БШ 1601786; БЦ 8857607; БШ 9799855; 
ВБ 80061 17; БЧ 2801044; БМ 7727981; ВБ 5474906; 
БД 4850774; ВВ 8634257; БФ 4228635; БЧ 6782270; 
ВД 2117750.

– Банкноти  с  номинал  от  20 лв. – 100  бр.: 
серия № БЗ 9861609; БР 7474732; БЯ 1179513; БН 
3541020; БУ 2717407; БЮ 8480216; БП 1408159; БЦ 
8627156; ВВ 4230981; БУ 3648741; АФ 3489681; БЧ 
8431741; БУ 7727960; БИ 2247766; ВГ 8973316; БЯ 
3986968; БЯ 6204705; ВА 6955433; БК 8562987; БХ 
7822668; ВГ 0122980; ВГ 8008310; ВА 5944164; БУ 
9547789; БК 4798627; БУ 2029264; БЯ 8500109; БХ 
7349030; ВГ 5076679; ГВ 19772532; БЦ 3803116; БЮ 
9404908; БХ 2858176; БХ 4884822; БШ 8830678; ВГ 
7108939; БФ 2924863; ВГ 9407731; ВГ 2388370; БП 
1218212; БХ 1930841; ВА 8355711; ГВ 35596242; БХ 
0242772; ВА 9439788; БХ 7298385; ВБ 6217698; БЦ 
0467165; БТ 2747366; БЧ 8436648; ВА 1615029; БС 
5033649; БФ 2279771; БТ 7543410; БЦ 9307298; ВГ 
8330260; ГВ 77248863; БХ 2631455; БШ 5675491; ГГ 
24863579; ГВ 35200548; БЮ 7575893; БП 5715138; 
БЯ 1078868; БЯ 1134024; ГВ 83658411; БШ 0069869; 
ВД 4067956; БФ 8102507; БШ 7883556; БЧ 4419530; 
БУ 3727373; ВГ 9372856; ВА 7239664; ВГ 7958635; 
БЯ 5054250; ВГ 6489262; ВВ 2489785; ВВ 6772719; 
БП 6643916; БЯ 4513003; ВБ 5742093; ВБ 9296029; 
БИ 8596622; ВД 2293393; БЮ 8035519; БЮ 8035518; 
БР 2983416; ВВ 7715924; БХ 3490489; БЛ 6462355; 
БХ 7074725; БЮ 7045549; БЮ 9842680; БХ 4510475; 
БЯ 4431637; БЯ 3035877; ГГ 41170229; БЯ 6999230; 
БР 3889247.

– Банкноти с номинал от 20 лв. – 100 бр.: се-
рия № БИ 0065500; ВА 4745058; ВГ 7134227; БШ 
1179641; БЦ 5680447; БХ 0408093; ГВ 83720223; БЮ 
6025634; ВА 2209504; БЮ 1895147; БЧ 4650239; БЛ 
4544697; БЮ 0533143; ВВ 0017475; ВГ 0135753; ВД 
0839092; БЯ 6350204; БУ 2431324; БЗ 6621246; ГГ 
08772929; БЮ 7373082; БЗ  8351728; БИ 3477371; 

ВА 6365750; БУ 8089157; АЦ 0459580; БЗ 9918077; 
ВВ 1988739; ЯА 4256964; БШ 4641274; БУ 2720821; 
БВ 8754757; БЮ 6747048; БЯ 0678401; БЧ 9273878; 
БХ 1112784; БИ 0067227; БС 1013050; БЧ 7343384; 
ВВ 3084717; ВБ 9141497; БХ 7712233;, ВБ 5845190; 
БЮ 8477300; ВВ 8115465; БС 5567942; БЛ 5683229; 
БЮ 3582599; ГВ 87797178; ВГ 4256719; БТ 2928194; 
БЮ 9279261; БЯ 0623565; БЧ 9237576; БФ 8245798; 
БЯ 3191412; ВВ 5004944; ВБ 9569949; АХ 2595911; 
БШ 7517967: БЧ 8122769; БЦ 2001819; БМ 0331946; 
БП 0179059; БЦ 5448434; БЮ 0057619; ВА 6764379; 
БФ 1324460; БЧ 5888254; ВА 3709454; БУ 4576275; 
БЧ 8474400; БС 8165239; АЛ 7098942; БИ 3306675; 
ВА 3714516; ВА 2052925; БЯ 3595363; БХ 2108484; 
ВВ 8009566; БФ 7298801; БХ 4590057; ВА 0514098; 
БФ 4266463; БП 7296717; ВВ 7304137; БР 4946186; 
БР 5487759; БШ 6137107; ГБ 06001615; БМ 8019936; 
БЗ 9691694; БС 8714376; АХ 1159463; БК 6138479; 
БН 5220057; БЗ 8513024; БЦ 0248551; БЯ 6488866; 
ВВ 1225275.

– Банкноти  с  номинал  от  20 лв. – 100  бр.: 
серия № БЯ 0549717; ГВ 28881531; ВА 0553233; ВГ 
0301794; БХ 09371006; БШ 9235694; БЯ 8076446; ВВ 
6058159; ГГ 391421; БЧ 9510654; БЮ 9075008; БЯ 
1101810; ВБ 6243427; БЯ 3196936; ГБ 62231383; ГВ 
11433555; ГГ 43096814; БЮ 4947889; ГБ 46459594; ГГ 
43250651; ГБ 95975677; ГБ 94500838; БЮ 6818147; 
ГА 97203683; БЗ 9933211; ГБ 53489845; ГБ 63122221; 
ГГ 12876983; ГВ 07013223; БЮ 8061619; ВГ 1060372; 
ВБ 0523551; БЦ 3985917; БО 8201226; ГГ 44518544; 
БЯ 8149885; БТ 8799984; БП 3537722; БО 9673397; 
ГГ 13880825; ГБ 19201087; ВГ 4981785; БХ 5422971; 
АУ 0893699; БХ 2195918; ВА 5812531; БЮ 9315469; 
ГБ 60456196; БЮ 9556710; ГБ 63494722; БЦ 3179008; 
ВА 8859676; ВВ 0069601; БЯ 1976177; ВБ 1512603; 
БЮ 4377357; БЦ 6254161; БИ 9279549; БЗ 8541263; 
ВБ 8681364; ВД 3236563; ГВ 06638616; БФ 0794213; 
ВВ 3329645; ВГ 0314308; БУ 6397073; ВГ 1638705; БТ 
1641372; ВБ 3297285; ВА 0213891; ВГ 0834472; ГВ 
14583132; БС 8203372; ВБ 8941777; БТ 8898663; ВД 
0382795; ВГ 8793715; БШ 6716579; ВГ 3372109; ВД 
2844667; ГВ 24848028; ГВ 17560944; БЯ 5327320; ГБ 
52123681; ГВ 21372759; ГВ 60352218; ГГ 27679004; 
БЦ 1925586; ГБ 81362485; ТТ 20458835; ГГ 25890686; 
ГВ 70182135; ГВ 18232038; БЯ 5062860; ГБ 80515558; 
БЮ 2019830; ВГ 9053445; ВГ 1589542; БИ 2770517; 
БЮ 6153859.

– Банкноти  с  номинал  от  20 лв. – 100  бр.: 
серия № БС 5243118; БЦ 1308379; БЦ 3791831; БФ 
0428642; БЧ 8995744; ВВ 8669350; БЮ 0873335; БУ 
5849299; БВ 1896669; БЦ 0466112; БН 4149152; ВВ 
7509790; БЯ 3203418; ВА 3509796; БП 4070106; БШ 
1986995; БС 5428306; ВВ 4671463; БТ 8838575; БФ 
4166462; ВГ 0466252; ВА 6480425; БЦ 3543048; БЧ 
2388403; ВГ 9727117; ВГ 8945945; ГБ 65813599; БЧ 
2285734; БС 5616421; БЦ 9331310; БЮ 0798199; ВБ 
2267835; БЦ 2104814; ВГ 3566314; БУ 3713246; БД 
8337618; АС 6391154; ВГ 9642284; БЮ 0376794; БИ 
3629318; ВВ 9187269; ВГ 0387994; ГБ 56147509; ГБ 
90473311;  БР  3876069;  ВБ  3388659;  БШ  9056379; 
ВА 6139096; БШ 4845556; ВГ 1760204; ВВ 0739833; 
БЧ 6664040; ВБ 3394883; ВБ 0829606; БД 4661825; 
БФ 5653172; БО 5395146; ВА 9076876; БЧ 2271253; 
ВЦ 2393618; БЦ 0435142; ББ 0511950; ГВ 38191914; 
ГБ 90322435; БЛ 9386719; БЧ 8129254; БЧ 3786277; 
БТ 2047117; ВГ 3254855; БФ 0538855; БК 4768099; 
ВБ 7067802; ВГ 8959389; БХ 6746280; БХ 4487039; 
БР 9152038; ВГ 9732847; БИ 8082540; ВГ 8236364; 
ВГ 4432072; БЛ 8997965; ВА 7421622; БЛ 7613186; 
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БП 2714951; БХ 2649861; БЧ 6184966; ГВ 93904812; 
ВБ 8075360; БА 5437500; БЧ 3000424; БР 1120773; 
БЛ 0833244; ВВ 7778841; БЮ 2749170; БТ 8864733; 
БШ 2254725; БШ 0404547; БХ 6116694; БЦ 4330587; 
БЗ 6713537.

– Банкноти с номинал от 20 лв. – 100 бр.: се-
рия № БМ 2058947; ВА 8773939; ВД 4156921; ВА 
9040827; БФ 4324091; БЯ 6877699; БУ 9713148; ВД 
1649829; ВА 3404080; БИ 2233335; БТ 7651294; БЧ 
1281345; БЧ 3121963; ВВ 1792246; ВБ 2725326; ГБ 
57638215; ВА 7125057; БЧ 9576675; БЛ 5350592; ВД 
2405199; БП 2517421; БЦ 6635344; БЧ 5232455; ВД 
2672643; ВВ 6473529; БЮ 7372836; БЧ 1526019; ВВ 
4569226; БП 5743876; ГГ 15865073; БШ 5988764; ВБ 
2010080; ГГ 36674225; ВВ 2051798; ВБ 9642265; ВГ 
0837430; ВД 0573598; БШ 5787989; БХ 0052007; БЛ 
9814018; БЛ 5524043; БР 0722425; ВБ 5850072; ГВ 
9984.32149; ВГ 0037787; БР 6542638; БЛ 2449634; 
ВБ 9219907; БШ 3478423; ВГ 8764749; БХ 8724508; 
БЧ 0443351; БР 7570489; ВБ 8938558; ВД 1678179; 
АТ 6925903; БМ 0438191; БЮ 2216332; БС 3428102; 
БП 1280527; ВГ 2411305; АС 6188770; ВБ 9566163; 
БХ 5006745; БФ 9584052; ВГ 2653241; ГБ 85205926; 
БУ 4295635; БМ 2592547; ВГ 9966178; БЛ 9944825; 
БЛ 0020065; БШ 2947046; ВБ 6779133; ВГ 8948162; 
БЛ 1117962; БЦ 1551298; ВБ 0896208; БЛ 0561260; 
БИ 2746196; ВГ 2941212; БЧ 9477799; ГГ 20700953; 
ВВ 6199679; ВБ 5459471; БЮ 7684430; АУ 4058321; 
ВВ 7141298; БЛ 8708679; ВА 7769206; БЗ 5181389; 
ГГ 40934339; БУ 6638635; БП 0977781; БФ 3274375; 
ВА 7290940; БЯ 8717907; БР 9241007; ГБ 68179168; 
БШ 5645229.

– Банкноти  с  номинал  от  20 лв. – 100  бр.: 
серия № ВГ 1347219; ВГ 9495312; ГБ 50253526; ГВ 
04594626; ЯА 4533032; БС 5146565; ВГ 3136241; БЯ 
4871492; БФ 1882678; ВВ 6936299; АК 6284464; ГБ 
47177281; БН 3218422; ГВ 92739033; ВД 0974552; 
БХ 6489302; БП 4180941; БП 5635420; БЦ 1181095; 
ГБ 56190835; БП 1255289; БЗ 5983926; БШ 2851392; 
БШ 2298459; БХ 1273264; БР 8429558; БЦ 3570633; 
БК 8868016; БХ 0982302; БЛ 5932126; БЧ 0050862; 
БГ 0568211; БХ 8223259; БЮ 7886002; БИ 2655514; 
ВБ 2304969; ВА 4219387; ВА 4339064; ГГ 20433077; 
ВБ 2890545; БЮ 6416977; БФ 6688469; БП 4006326; 
БС 1710038; БЧ 9094631; БШ 7119924; БХ 8303041; 
БШ 2452419; ГГ 43670573; ВГ 9836217; БЯ 9189982; 
ВД 1158043; ВГ 6671188; ВВ 6870411; БИ 2624961; 
ВГ 7861966; ВГ 8353633; БМ 1835249; БШ 8966515; 
БТ 6985792; БЯ 3352105; ВВ 6470076; БЛ 7346525; 
БХ 5669386; БС 8141345; БТ 2960116; БП 0206375; 
БР 4434017; БЮ 8973115; БЮ 8005014; БФ 0089222; 
БЯ 1246396; БФ 8500586; БЦ 9798229; БЯ 2009124; 
ВБ 0341370; БИ 3659344; ГВ 27639873; ВГ 7017213; 
ГБ 94039966; БФ 2564157; БЯ 7036106; БР 4380939; 
БУ 8538878; ВВ 8559787; БЦ 2595245; БД 5939886; 
БР 2759287; ЯА 2288631; БЮ 6990661; БУ 1902762; 
ВА 4266977; БФ 4189201; БШ 5302110; ВД 2230643; 
БУ 5116155; БШ 2411634; ВД 3031973; БЦ 4583100; 
ВБ 4198758.

– Банкноти с номинал от 20 лв. – 100 бр.: се-
рия № БН 6729220; БШ 1843560; БИ 3858036; БВ 
9316549; БУ 0456414; ВА 8634690; ГВ 79652412; ВГ 
9238039; БФ 5264825; БХ 7612983; ВД 2990851; ВА 
2488909; БП 3370331; ВБ 9495605; БЗ 8775427; ГВ 
49152564; БР 8712683; ВД 3776068; ВИ 1588835; ВГ 
8481339; БЯ 8753406; ВА 7945058; БЦ 0806444; ВБ 
6758933; АФ 3022278; БХ 0515168; БФ 9448703; БЧ 
6227009; ВВ 3916199; БР 7595433; БЛ 4521619; БФ 

5103646; БЧ 9825239; АП 2156371; БЮ 3685559; БЮ 
3317960; БО 9344037; БХ 3647010; ВВ 9137839; БП 
9134595; БЕ 4897988; ВГ 5661564; ВВ 9370188; ГГ 
31593896; БТ 2326483; БШ 3809657; БФ 9076942; 
БЦ 5301211; БХ 2458790; ВВ 3945239; ГБ 04014118; 
ВА 5616983; ВВ 8558221; ВА 3381612; ВБ 1093591; 
БТ 5171197; ВБ 1833223; БХ 2574993; БЛ 4236756; 
БЦ 6246030; БФ 9025980; ГВ 51231888; БО 4690929; 
БЗ 7533964; ВВ 3535324; ГБ 53078752; БХ 5417854; 
БЧ 7093430; БЧ 6650141; ВГ 4322331; ГБ 16146649; 
БЯ 3065930; БЧ 4118347; ГГ 08478134; ВБ 6339342; 
БЯ 5556742; БЧ 3834165; БР 1041120; ГВ 28682757; 
БЦ 5172691; БИ 1136220; БФ 6197586; БХ 4083941; 
ГБ 87628177; БС 6549254; БШ 9809451; БТ 1999229; 
БУ 2235259; ББ 5356460; ВГ 9325491; ВВ 4162852; 
ВБ 7442238; БС 5279020; БФ 5424253; ГВ 93693888; 
БТ 8047399; БП 9661981; ВВ 8861030; ГБ 57195739; 
ВГ 4236729.

– Банкноти  с  номинал  от  100 лв. – 100  бр.: 
серия  № A3  2431368;  ЯА  0701511;  АЕ  6575709; 
АБ 0262675; A3 0961791; АВ 9938689; АД 9757160; 
АД 11858; АЕ 5823533; АА 1749988; АЕ 9892773; 
A3 1613203; A3 2977651; АБ 8106427; АЕ 2782018; 
A3 0375679; АЕ 1568917; АВ 0245833; АД 3963693; 
АА 6428560; АЕ 8885495; АД 2830596; АА 2002105; 
АД 0890037; АЕ 6125126; АЕ 1838035; АВ 9082845; 
АЕ 6354240; A3 2516134; A3 0013675; АЕ 8951996; 
АГ 5611488; АЕ 8320805; АЕ 6764683; АД 6837131; 
АД 0002715; АБ 6512043; АГ 9131205; АВ 9124666; 
АЕ 5343864; АЕ 2246425; АА 9858469; АБ 3921514; 
АА 0073511; A3 6296277; АБ 8920437; АБ 9306522; 
АГ 4210947; A3 1340058; АД 0037894; АД 0037893; 
АЕ 3541313; АЕ 5648112; АА 3246811; АА 7557048; 
АГ 0739271; АГ 7069583; АЕ 8728288; АД 0037892; 
АА 3095590; АЕ 9686071; АГ 1495407; АБ 8046914; 
АЕ 4013146; A3 3096464; АД 5154725; АЕ 3004265; 
АВ 8297379; АЕ 2578862; АД 6802586; АД 4872991; 
A3 0985460; АЕ 0033984; АД 1975987; A3 0288201; 
АБ 4597340; A3 2210973; АА 3685246; АЕ 0302462; 
АЕ 6123928; АД 9361978; АБ 0811526; АГ 0398003; 
АБ 2959577; АБ 1112696; АА 3801462; АВ 5218744; 
АИ 1148733; АД 5817400; АВ 2659031; АД 9180768; 
АД 1613286; АВ 6303010; АГ 6397163; АА 3910408; 
АБ 1138844; АГ 8070706; АБ 5822571; АВ 6243737; 
АЕ 2523326.

– Банкноти  с  номинал  от  100 лв. – 100  бр.: 
серия № АГ 0629814; ГВ 37333341; АД 5096365; АГ 
0957514; ГБ 09163693; ГА 78928256; ГБ 51373864; АИ 
9921516; АЕ 3184656; АВ 4204137; АВ 6603952; АВ 
8987747; АА 4711901; АД 1543472; АЕ 3205436; АД 
4946396; АГ 9503465; АБ 8106081; АА 3906897; АИ 
7628993; ГА 80699996; АГ 8715959; ГВ 44891334; ГА 
17709455; АД 4088256; A3 2906003; ГА 04469402; АД 
7921955; АК 7581488; АГ 9638618; АЕ 2185026; АД 
8957101; АЕ 8285621; АЕ 1201832; A3 2338362; ГА 
822238636; АК 5867964; АЕ 7408564; АВ 3770591; 
ЛА 0605510; АЕ 2143279; АИ 4093866; A3 1723529; 
АГ 9895037; A3 3661871; АД 0601727; АД 0058478; 
АД 6493997; A3 2663173; АА 8715151; АГ 1892168; 
АГ 5644098; АГ 9488079; АЕ 3440588; АГ 9407480; 
АД 5559767; АИ 9497692; ГБ 02424304; ГБ 34628014; 
АИ 5785831; АГ 6395261; ГВ 59771592; ГА 37336403; 
АБ 0815490; АГ 7238978; АБ 7759405; АГ 6363997; 
АИ 1574232; АЕ 2540123; АД 0826926; АВ 4566498; 
A3 4310011; АЕ 0448648; ГБ 05500261; АД 2372627; 
АД 0909525; АК 5521098; АЕ 7186404; АИ 8399935; 
АК 0974938; АЕ 9293907; АБ 7518563; АИ 5125686; 
ГА 12089648; АВ 3507998; АВ 2135223; АГ 7501924; 
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АГ 8806781; АЕ 0360973; АИ 8673302; АГ 4457545; 
ГБ 48320479; ГВ 35940537; АИ 8492035; ГВ 48102849; 
АЕ 9782892; АИ 9123319; АД 8491151; ГБ 26510005; 
ГГ 91581497.

– Банкноти  с  номинал  от  100 лв. – 100  бр.: 
серия № ЯА 0597759; АГ 8962489; АЕ 0239240; АК 
4737786; АИ 85 13864; АК 2547151; АД 3080580; АГ 
6066562; АИ 2791935; A3 5528640; АГ 7775528; АЕ 
4340463; АИ 8898579; АИ 2014254; АК 1390605; АВ 
8184918; A3 0859587; АИ 5006218; A3 3021081; АК 
4966088; АБ 7746753; ГА 12489833; ГА 61021955; АИ 
9445067; ГА 05519279; ГА 35552693; ГА 27490628; ГВ 
40618287; ГА 06697037; АД 7565151; АГ 6566574; АГ 
9921245; ГВ 65254383; ГБ 35659819; АБ 5287760; АД 
0024095; АК 6834479; A3 2225174; ГА 26260823; АИ 
9025911; АБ 5278802; A3 9188183; АБ 0457615; АГ 
3398994; A3 6131064; АБ 1842161; A3 5595992; ГГ 
08089514; АИ 5343688; ГА 70688198; ГА 68319686; 
АЕ 3196138; АД 0591931; АД 5510720; АВ 6153716; 
АД 7723043; АЕ 5926323; АГ 7924367; АГ 9877260; 
АГ 0171308; АД 2346313; АИ 3367938; АИ 9517842; 
АВ 8408083; АК 1671375; АВ 2692404; АГ 1123199; 
АГ 2445432; ГГ 82598561; АА 8065913; АД 9358852; 
ГБ 32600818; АК 7235438; АД 7819519; АК 2160272; 
АИ 3768040; АБ 6175558; АБ 0009190; A3 3732276; 
АЕ 8524973; АЕ 6518528; A3 4427371; ГА 88588433; 
АК 6157008; АЕ 1651736; АК 5719845; A3 3667945; 
ГА 49052297; A3 0273523; АБ 7752405; АД 1235536; 
ГА 03350981; АГ 5151338; АЕ 9513261; АК 1264335; 
АА 3965637; АИ 6981948; АК 6181231; A3 2707557; 
АИ 7516856.

– Банкноти  с  номинал  от  100 лв. – 100  бр.: 
серия № АЕ 2130095; АД 5786318; АЕ 0048515; АД 
7281450; ГА 14568572; ГА 46027415; ГА 86107205; АК 
0521432; A3 0651278; АБ 6511242; АБ 3617892; АИ 
1083232; АИ 1620102; АИ 8628298; АВ 0366815; АГ 
3132981; АК 7171504; АВ 3430217; ЯА 0538492; АЕ 
2625446; АК 2331763; АК 2458205; АВ 3109478; АЕ 
9151475; АВ 2576539; АЕ 2106491; ГА 16578785; A3 
4526749; A3 4981017; A3 4391319; АА 7184704; АГ 
2173378; АК 6474583; АА 8794751; АГ 4710250; АД 
3679327; АВ 3142463; АВ 4713219; A3 2524458; АВ 
5732030; ГА 22692161; АД 2679298; ГБ 55347256; АЕ 
0394915; АВ 2624931; АД 3209632; АД 5091668; АИ 
7124212; АД 0052930; АИ 6276095; АГ 9522849; АВ 
6410160; АК 3443454; АД 8949713; АК 5136110; ГВ 
48107961; АЕ 8261127; АВ 2048413; ГВ 45051066; АК 
3340768; АБ 1413114; АГ 7954065; АВ 1594027; АБ 
2438375; АИ 9004354; АВ 9864051; АД 9053389; АВ 
0082224; A3 5155940; АД 4011222; АД 8849616; A3 
1709120; АД 5337537; АИ 1887394; A3 5515610; ГА 
73295921; ГА 87076721; АА 7132025; ГА 48278765; 
АК 4747600; АГ 5631379; АЕ 5040292; АД 4082486; 
АИ 6218134; A3 8544616; АЕ 9713124; АЕ 5256878; 
A3 4278939; ГА 24298769; АВ 8441589; АЕ 8150295; 
A3 4643581; АД 4596532; АГ 6451572; АБ 1119936; 
A3 1341868; АИ 2213778; АА 3929606; АЕ 0998356; 
АЕ 7336833.

– Банкноти  с  номинал  от  100 лв. – 100  бр.: 
серия № ГА 15145562; АВ 9168568; АГ 7128718; АЕ 
1719007; АГ 0484611; АЕ 5757732; ГА 45741242; АБ 
0659145; A3 4223530; ГА 16064939; ГА 49402217; АБ 
1817235; АИ 2396118; АК 0476765; АК 7160691; A3 
0190002; ГА 39224396; ГА 33468842; A3 0071710; АГ 
3503193; АИ 9798377; ГА 63568055; АГ 2298807; АИ 
8893806; АВ 1022674; АГ 9824205; АА 6081087; АГ 
2977070; АД 6449354; АВ 2672803; АК 3594442; A3 
5743544; A3 5583280; ГБ 09415972; АД 0108456; АВ 

1119246; АГ 1626608; ГА 20730935; АД 6585350; АИ 
7370572; АД 1200385; АЕ 8897360; ГА 38284751; A3 
2370098; A3 4713632; ГА 71839676; АЕ 7663445; A3 
9213662; ГВ 40128156; АА 8470407; АЕ 2963250; АБ 
1866828; АГ 0441026; АГ 3419712; АК 1713073; АК 
3941327; АД 2948568; АГ 6643967; АК 3304788; АВ 
1630777; АГ 3377209; ГБ 35195527; АБ 6124447; АД 
9486940; АЕ 7654546; АЕ 2847986; A3 5817991; ГБ 
04339342; ГБ 04339288; ГА 21609686; АИ 2562772; 
A3 0504713; АБ 4732068; АВ 3502953; АГ 5481004; 
АГ 3377678; АГ 1636146; АЕ 6351404; ГА 90592922; 
АЕ 5667586; АК 4594184; АГ 4755135; АК 7222726; 
АК 2973879; A3 4635433; АД 7195559; АД 7489947; 
АА 3459301; АБ 1980028; АВ 9999978; АБ 9569351; 
АБ 7517432; АК 6350084; АГ 9200630; АИ 2535614; 
АИ 8814955; АВ 1745836; ЯА 0559442; АК 1432956; 
ГА 54966953.

– Банкноти  с  номинал  от  100 лв. – 100  бр.: 
серия № АД 7944494; АЕ 0901570; ГА 54826778; 
АИ 9731876; АК 6242625; АБ 0423626; A3 4533161; 
АГ 7583342; АК 3339686; АЕ 0200349; АД 5038034; 
АГ 8456418; ЯА 0475975; АВ 7049188; АА 0018831; 
АИ 8485726; A3 3444049; АА 4915350; АВ 6819412; 
АГ 1226337; АК 3651378; АД 5006617; A3 1232589; 
АГ 1779565; АВ 2327555; A3 1249009; АБ 4514801; 
ГА 56026262; АК 1561744; АК 5695305; АБ 8620346; 
АГ 6055762; АК 4706104; АВ 1594442; АК 4369421; 
A3 35787666; АД 6570340; АА 3622159; АИ 5605725; 
АИ 8694237; АЕ 3481590; АГ 3660975; АД 5544774; 
АИ 2283010; ГА 50564486; АБ 0562739; АД 2881406; 
АГ 9724939; АИ 7782573; АК 4792470; АЕ 5518054; 
АД 6693084; АГ 5565683; A3 3726003; ГБ 38507698; 
АД 8133735; АБ 3617727; ГВ 38770605; АИ 5695446; 
АД 0786494; АИ 6412632; АК 0574120; АЕ 0721809; 
A3 5897665; АБ 7740248; АГ 4700443; АЕ 0917711; 
АА 0200017; АД 0613112; АЕ 9141843; АД 1725999; 
АЕ 1759024; АГ 9858824; АЕ 5030862; АБ 7179370; 
АК 0779652; АЕ 6545593; A3 1996777; ГВ 54109818; 
АА 9450526; АБ 7750918; A3 5856301; ГА 30648548; 
ГА 29407142; АБ 1840038; АА 8794912; АК 6758464; 
АК 1974349; АВ 5354047; АА 8522443; АГ 3478525; 
АЕ 8848831; АВ 8690792; ГВ 71054397; АА 3172769; 
АЕ 7538711; АА 9680361; АЕ 1583431; АИ 7299575; 
АБ 6961238.

– Банкноти  с  номинал  от  100 лв. – 100  бр.: 
серия № АД 1586141; АБ 5122224; АИ 2971030; АД 
7501377; ГВ 42710391; АД 9056998; ГА 53565707; АГ 
5294644; АГ 6635935; АИ 3593544; АЕ 6857902; АИ 
9339767; АБ 0993326; ГБ 57090592; АД 8989895; АИ 
9663400; АГ 4990071; АЕ 0690928; АЕ 5139897; A3 
9151330; АИ 8825280; АБ 2961941; ГА 06140945; АВ 
9845082; АБ 5341735; ГА 87329549; АВ 2827113; A3 
3849704; ГА 27343496; АД 0613901; АК 6949703; АЕ 
7295239; АЕ 0328200; ГА 96922622; ГА 77546612; АД 
0465286; АГ 4637704; АГ 1361882; АЕ 1283367; ГБ 
65102995; ГБ 47341801; АД 9445454; АБ 4449786; 
АК 4847549; АЕ 5514584; АИ 9352469; ГБ 17536699; 
АБ 3719121; АД 0491855; АЕ 5901598; АК 3141670; 
ГА 16047839; АГ 6964398; АВ 5883215; АЕ 4236545; 
АК 3996488; АК 7387911; АД 5579112; АК 6410816; 
АИ 6537898; АК 7033140; АД 5246804; АЕ 4993612; 
A3 5120569; АИ 9391770; АИ 9922992; ГА 39794492; 
ГБ 19497916; АИ 8599495; АИ 7770882; A3 4430421; 
АИ 1769965; АД 2316152; АВ 2728738; АД 6292489; 
ГВ 48102399; АГ 4706502; АА 4763016; АА 3635552; 
АБ 6194866; ГА 26473844; АВ 1698920; АК 0959662; 
ГБ 64721413; АЕ 9006824; ГВ 30893598; ГВ 71128233; 
АБ 2567444; ГВ 61052067; АИ 6361691; ГВ 30893571; 
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ГА 04504718; АБ 6646455; АЕ 5915200; АК 0920933; 
АД 4240694; ГБ 15383602; АК 0543512; ГБ 47341846; 
АЕ 7812086.

– Банкноти  с  номинал  от  100 лв. – 100  бр.: 
серия № АЕ 8730602; АБ 8220324; АИ 3705882; ГА 
78100211; АД 7201900; АК 3066477; АВ 9128840; 
АК 7465188; АИ 0670129; АЕ 6190647; АА 7076084; 
АД 0124353; ГВ 27406917; АГ 2555849; ГВ 44388945; 
АЕ 2864287; A3 3446955; АД 2097608; ГВ 80074422; 
АЕ 6834958; АИ 7653863; АЕ 1266637; АК 6810929; 
АД 9619022; A3 3800173; АВ 9036375; A3 5671265; 
АД 0015734; АД 1281519; АГ 4345321; АБ 0636372; 
АИ 1147160; АД 4442731; АГ 6147285; АБ 0187195; 
АИ 9592232; АЕ 5449561; A3 1146501; АВ 9449558; 
АБ 8079775; АЕ 3617374; АА 4717717; АГ 1719885; 
ГА 78973445; АД 9296022; АГ 2996158; АК 6260201; 
АЕ 6695988; ГВ 43626762; A3 1419894; АВ 2458119; 
АА 4841732; ЯА 0135104; A3 4411762; ГА 72575201; 
A3 0688847; АД 0168002; АИ 9196203; АЕ 8682234; 
АГ 3118635; АГ 6371401; АГ 9810709; АИ 7543111; 
АЕ 2627042; АЕ 3538708; ЯА 0709077; АК 5663017; 
АЕ 8187929; АГ 0058092; АА 1501733; АГ 4947906; 
АЕ 6812988; АБ 4150735; АД 4276818; АВ 8546476; 
АИ 7615665; АГ 6751781; ГВ 61054866; АК 4783046; 
ГА 60061664; АГ 6767999; АВ 0792857; АД 6378726; 
ЯА 0123363; АД 3213059; ГА 46002989; АИ 9138641; 
A3 5009711; АЕ 9528255; АА 3695754; A3 3588538; 
АГ 7827626; АД 7529604; АБ 7514209; АГ 0531178; 
АИ 9559017; АК 5627529; A3 3829004; АБ 5386676; 
A3 5559355.

– Банкноти  с  номинал  от  100 лв. – 100  бр.: 
серия № ГА 29409149; АГ 7788103; АВ 2706270; АИ 
3917131; A3 6079813; АЕ 1335670; АЕ 8756506; АБ 
2216423; АГ 3694763; АВ 2773397; АИ 7880822; АД 
4940087; АГ 7586115; АК 2480561; АИ 8558146; АК 
3876950; АБ 0151832; АД 3321139; АК 0020513; ГА 
05373146; A3 0223114; АА 5275861; A3 2075477; АГ 
6104026; АБ 6254821; АИ 4936420; АЕ 6749428; АБ 
3403293; A3 1534701; АБ 9243962; АБ 6239786; АА 
3226998; АГ 2521754; ГА 04263284; АЕ 2988424; A3 
2427275; АЕ 5060507; АК 5447452; АВ 5713274; АИ 
9016760; АД 4020036; АИ 1259949; АИ 8920244; ГА 
43174829; АА 4777241; АГ 4955615; АК 0723362; АЕ 
9452838; АЕ 5205913; АД 4810923; АК 4315542; АД 
7496950; A3 9502657; АВ 1438293; АБ 5825454; АД 
0778415; АД 8115872; АА 0837627; АД 5083756; ГБ 
36652033; АБ 3505861; ГА 61235192; АИ 7899177; 
ГА 63087716; АГ 5151809; АИ 4689966; АА 3505529; 
ГА 79741424; ГА 26817059; АА 8429806; АД 5119053; 
АЕ 8369306; АД 6320496; АБ 7856802; АД 6337649; 
АА 3095530; АД 1964643; АИ 5830274; АЕ 9081427; 
АЕ 6645748; АВ 4156190; АГ 5032054; A3 4486140; 
АЕ 5983559; АБ 5313769; АБ 5421307; АВ 8119384; 
АИ 9688586; ГА 83506124; ГА 39363176; АК 7153248; 
АК 1474837; ГА 02115119; АК 6886404; A3 5957777; 
АЕ 6218836; АВ 7773399; АД 7141134; АК 5314598; 
АЕ 0077038.

– Банкноти  с  номинал  от  100 лв. – 100  бр.: 
серия № АВ  4770876;  АВ  4332400;  АД  2869273; 
АГ 8683588; A3 5130323; АЕ 4916034; АК 0318941; 
АГ 5041384; АД 7488548; АИ 9121829; АД 6003836; 
ГА 53475221; АК 4127304; АГ 0102657; A3 4705059; 
АК 7502600; АГ 8329464; АД 8128087; АГ 0702825; 
АЕ 2400115; АА 3033463; АГ 7387577; АВ 8311995; 
АГ 6226911; АВ 5286435; ГА 09417539; АИ 7519201; 
АЕ 3057379; АЕ 6646788; ГА 39269657; АК 1393605; 
АЕ 1292954; АК 7282181; АЕ 5840935; АГ 6103468; 
АГ 7861717; АД 1876516; АИ 9112416; АА 1995669; 

АА 3122942; АЕ 6522590; АД 9391164; АВ 5125796; 
АБ 1847592; АД 6366660; АГ 2132411; АД 7693412; 
АВ 0516513; АГ 2195436; АВ 4840074; АВ 1543478; 
АГ 3752596; АИ 9395794; АД 0067798; АВ 1222111; 
АА 3636876; АВ 5963330; АЕ 3932598; АД 6758185; 
АД 2808164; АЕ 7077844; АЕ 8709610; АИ 6219566; 
АК 1290984; АД 3047181; АК 5914272; АД 7087586; 
АБ 1273612; ЯА 0659915; АИ 4134079; АГ 4907434; 
АК 1196665; АА 7588509; АЕ 7961365; АГ 8036681; 
A3 2241280; АИ 7892845; A3 2263942; A3 2399867; 
АВ 9895789; АБ 7229151; АВ 6756859; АЕ 2110602; 
АА 2234427; АВ 3642826; АГ 4157375; АК 2946737; 
АЕ 1726429; АГ 9931058; АЕ 5174042; АЕ 9029358; 
АВ 2739653; АД 8564900; АГ 7998218; АВ 0745283; 
АД 5978964; АД 8946876; АЕ 8203705; АГ 5377805; 
A3 4370398.

– Банкноти  с  номинал  от  50 лв. – 100  бр.: 
серия  № БД  4454431;  БУ  2165095;  БП  0302329; 
БС 4970810; БР 5180103; БД 3078091; БС 4613362; 
БО 2001574; БП 4962845; БД 4225986; БС 2361407; 
БО 2780281; БП 0353802; БЛ 9125775; БТ 8463890; 
БР 3007651; БГ 3730782; БЛ 5505019; БФ 6722750; 
БК 0831268; БЗ 4497587; БИ 9251090; БФ 1406383; 
БЕ 5575836; БМ 6682532; БУ 8395009; БП 8458436; 
БУ 8303311; БД 7391271; АЕ 5750818; БВ 6884276; 
БГ 2472873; БР 5228029; БУ 7895594; БО 1171227; 
БТ 8531528; ЯА 0558102; БЛ 9762829; БО 3683100; 
БФ 3528626; БМ 5381564; БЗ 7953044; БР 0558037; 
БО 8100580; БУ 6991137; БФ 3303771; ББ 4626994; 
БЛ 3570944; БТ 2591032; БТ 0355638; БУ 1977119; 
БЗ 5110023; БС 5372544; БС 5192966; БИ 7847730; 
БД 6728928; БГ 0275258; БО 5002095; БУ 4666105; 
БЗ 0531389; БУ 8754024; БФ 1071323; БУ 8735885; 
БФ 3078888; БО 6096782; БО 6948649; БН 7945220; 
БО 5035651; БС 0608093; АБ 7796812; БТ 1030473; 
БС 0311937; БУ 9003341; БП 3674199; БС 2966575; 
АА 3338627; БИ 1492973; БТ 9025343; БФ 2562278; 
БЛ 0420514; БУ 0792282; БТ 0934527; БФ 6715870; 
БД 4466483; БР 5928713; БМ 6385111; БК 0396899; 
БН 8674921; БС 0863662; БВ 6895318; БО 2488640; 
БИ 8298721; БП 4662988; БЕ 9311548; БМ 6902335; 
БТ 5954821; БД 7111018; АБ 4803628; БТ 1375118; 
БР 1684135.

– Банкноти  с  номинал  от  50 лв. – 100  бр.: 
серия  № БК  2795754;  АВ  9738087;  БС  0207050; 
БС 7651809; БС 0195395; БН 1950871; БТ 5635647; 
БЗ 4879859; БС 3228859; БО 2555856; БИ 4081691; 
БС 6297934; БЕ 3808063; A3 1999981; БП 5758640; 
БД 1963645; БМ 5232631; БИ 7608278; БЗ 2563937; 
БО 5866804; БФ 1134701; БЛ 2915642; БЛ 8281253; 
БЛ 6839322; БИ 8694552; ББ 8122904; БО 7865731; 
БИ 9161080; БС 6190680; БЛ 2546810; БИ 3644454; 
БЛ 0994444; БЛ 6012150; БМ 5751509; БИ 6388315; 
БО 0933845; БЕ 8296238; БС 6959257; БУ 2675646; 
A3 2471909; БЛ 8717093; БЗ 3270951; БИ 8751929; 
БС 7437608; БН 0872856; БН 6097504; БМ 7810182; 
БМ 1137858; ГА 93164591; БФ 1116586; БН 9844909; 
БУ 9221454; БУ 6995766; БЕ 1555122; БМ 4030075; 
БД 3088886; БУ 4777088; БЛ 6099669; БЗ 8225434; 
БС 9245651; БУ 4637349; АЕ 8016280; БУ 4867884; 
БР 4251017; БС 4082619; БР 0105634; БЛ 5676055; 
БК 1614754; БР 9265473; БИ 2824385; АИ 2596619; 
БУ 3641938; БН 1905238; БН 2023894; БМ 5303567; 
БВ 4723312; БТ 4140515; БМ 7642414; БТ 6947738; 
БС 6575019; БФ 4898170; БР 6768563; БА 0348999; 
БО 7188465; БГ 6523842; БУ 9464864; БО 2320831; 
БН 8732185; БЗ 9711506; АИ 2749384; БЗ 7889710; 
БФ 6636252; БН 8212172; БТ 1851903; БТ 0555768; 
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БН 7127242; БЗ 0956906; БВ 0929943; БЗ 6984037; 
БЛ 2966257.

– Банкноти с номинал от 50 лв. – 100 бр.: се-
рия № БО 1854629; БИ 4701867; ГБ 64406692; БЛ 
0241529; БМ 6365953; БД 5494012; БН 1810581; ГА 
83776952; БН 5966365; БО 6501836; БМ 9412318; БЛ 
5161586; БР 0928319; БЗ 4708882; БУ 4991110; БС 
9024802; БС 8918598; БМ 7639531; ГБ 77081338; ГВ 
98771355; БУ 5115067; БД 9680147; БП 8231509; БС 
6527264; БУ 3709683; БС 2935587; БЗ 1214837; БО 
9684505; БЛ 2294430; ГБ 08090407; БН 5386239; БО 
3220729; БИ 1977644; БЗ 3892471; БР 6125844; БУ 
6924970; БЛ 9513070; БН 1872709; БО 5911441; БГ 
5462647; БУ 8533728; БЛ 2876814; БТ 3292671; БС 
3996307; A3 4412928; БП 9764866; БИ 9666951; БО 
2321289; БТ 4085377; БТ 8861446; БФ 6682316; БО 
1876176; БП 2233279; БТ 2734715; БИ 7104367; БН 
4203115; БП 3606291; БД 5367026; БУ 5883576; БИ 
0179882; БП 3209240; БП 2235132; ГВ 36978579; ГВ 
31975497; ГВ 33970509; ГБ 12097873; БМ 9835745; 
ГБ 11099791; ГБ 78603031; ГБ 43599124; БД 8916050; 
БЛ 2329369; ГВ 67962879; БМ 3935725; АИ 1070441; 
БМ 1990782; БР 9980536; ГА 92166023; БУ 3139784; 
ГБ 03018772; ГВ 95380398; ГВ 00192375; БИ 4931442; 
БО 2680251; БД 0005500; ГА 88014188; ГБ 13092562; 
ГБ 68548132; БЕ 0826458; ГВ 31974867; БС 0506641; 
ГА 84011555; ГВ 69805188; ГВ 06767469; ГБ 02167894; 
ГБ 18024652; БЕ 2396392; БИ 9679824; ГВ 62023599; 
ГБ 92111689.

– Банкноти с номинал от 50 лв. – 100 бр.: се-
рия № ГБ 05688235; БЕ 0364070; ГБ 18099712; ГБ 
07019767; БИ 4429932; ГБ 19000171; ГБ 72721198; 
ГА 96023261; БВ 4795336; БМ 2688180; A3 7948883; 
ГВ 25108029; ГБ 87832675; БЕ 5528602; БД 4731410; 
БЗ 2799457; ГБ 66085129; БА 2687531; ГБ 85171096; 
ГА 60348071; БЗ 4299654; БУ 3322873; БС 2503758; 
БП 3922947; БВ 9365502; БП 4469335; ГВ 37042443; 
ГВ 76944852; ГА 99720146; ГА 90498782; БГ 0177808; 
ГБ 66089539; ГА 84012131; ГБ 13027078; БР 2856708; 
ГБ 73148752; ГВ 61818345; ГВ 94777668; ГА 9566333; 
ГБ 71336089; БН 7067339; БМ 4262097; БО 6685791; 
БН 4706272; БН 5257470; БР 2079194; БН 9512353; 
БП 0773772; БЛ 3772940; БО 9019897; БХ 3820387; 
БН 6971697; БМ 0517588; БЕ 3638971; БЛ 8390860; 
БО 1922772; БВ 8663638; ГБ 82616171; ГБ 94718962; 
БЛ 9965882; ГБ 82523845; ГВ 10279917; ГБ 12662488; 
ГБ 06607342; ГГ 02808818; ГА 99736175; БО 8115247; 
АИ 6103149; АД 6581478; БИ 7833850; БО 2853419; 
БС 7444800; БМ 8454071; БИ 7293136; АД 6550159; 
БИ 3584568; БЛ 2697303; АБ 3913078; ББ 1791131; 
БЛ 3373258; ГА 72363557; ГБ 74101339; ГА 99174782; 
БТ 9829468; БМ 4700920; БЕ 9770680; БЗ 8252299; 
БН 5883099; БУ 2220379; БП 2408258; БФ 2580365; 
БФ 6120594; ГБ 98080984; ГБ 90199702; ГВ 17081271; 
ГА 62252408; ГВ 11557269; ГБ 95117788; БН 3626367; 
ГБ 95117779.

– Банкноти с номинал от 50 лв. – 100 бр.: се-
рия № A3 2008771; ГВ 19977849; ГВ 48954456; БИ 
8911885; АД 6304195; БН 9276716; БН 2903450; БД 
6472539; БП 5686326; БР 0233474; ГБ 87599566; БН 
3491056; БЕ 1464313; ГБ 80124337; БТ 0486460; БР 
1298919; БН 4606257; ГВ 09275292; БО 8331603; БГ 
5395191; БМ 8694610; БК 0926685; БД 6259997; БН 
8939114; БО 2019300; БО 1234953; БФ 1807959; БС 
7737087; БН 0488074; БО 1059957; БА 5776015; БП 
5815442; ГБ 72201358; БЗ 7920211; ГБ 04092868; ГА 
93713456; ГВ 14942097; ГБ 25253065; БС 9228278; 
ГБ 75615454; БН 9918975; БН 1237996; БУ 6842285; 

БФ 6880506; БП 4774543; БМ 5346369; БЛ 9709957; 
БМ 1484618; БТ 2780783; БС 4773834; БП 6731876; 
БЛ 1010464; БЛ 0308002; БН 6568071; БН 6724423; 
БВ 6700478; БО 3891781; БФ 5263325; ГГ 06700706; 
БО 7541423; ГБ 05092939; ЯА 0685265; ГБ 13654657; 
БС 0951223; БЕ 3483186; БН 0006253; БЛ 1429737; 
БЛ 3533903; БТ 1143762; БО 1291827; АГ 7249595; 
БА 6365665; БО 2625875; БП 4886348; БД 8247960; 
БП 6743939; БЕ 4665109; БС 9473185; БС 2207131; 
БЕ 3982461; ГБ 63161101; ГВ 41955993; ГВ 41955984; 
БЛ 1531503; ГА 66326438; ГБ 53263279; БЛ 0131131; 
ГБ 78076072; БС 2767460; ГВ 82851066; БО 3373320; 
БЗ 0731835; БД 9045335; БД 9725125; БН 2584106; 
ГБ 78128128; БН 2140787; БД 5651409; ГБ 41588659; 
БУ 0003123.

– Банкноти  с  номинал  от  50 лв. – 100  бр.: 
серия № АД  2009327;  БУ  3298942;  АИ  7069368; 
БД 7811956; БВ 8488282; ББ 0053806; БД 5539671; 
БФ 4013532; БИ 4373789; БН 2188935; БО 6808553; 
БР 7374219; БИ 4071915; БУ 2337337; БС 5425654; 
БД 9522594; ББ 6105527; БО 7191838; БМ 4306175; 
БД 6854958; БЛ 7276599; БУ 2240556; БП 6171749; 
БЛ 9767135; АД 1862110; БЛ 5940578; БМ 8941808; 
БФ 1465124; БГ 0037085; БИ 8805632; БД 7967824; 
БЛ 1146677; АД 6662930; БР 6190694; БФ 4230259; 
БО 0079145; БП 3126799; БИ 1175913; БТ 0401774; 
БК 0230494; БО 6293728; БМ 9658095; БТ 2944597; 
БЗ 9241972; БВ 9216636; БН 5751706; БР 8125311; 
БВ 5720070; БТ 7049971; БЗ 6964968; БН 1848850; 
БЗ 9122288; БФ 6551253; БС 8019765; БП 0069919; 
БС 9839347; БО 9372217; БЗ 1048457; БУ 0756681; 
БЛ 7722618; БЗ 9855912; БР 6578418; АИ 1719174; 
БР 7745485; БД 1465894; БУ 6651544; АИ 3344504; 
БП 5421301; БО 9180901; БК 1786750; БФ 3178813; 
БФ 1904037; БР 1456722; БО 5592056; БТ 9588839; 
АИ 3650418; БИ 3797888; БЛ 1131405; БУ 7094586; 
БУ 2740500; БН 7705482; БН 3722158; БУ 5773832; 
БЗ 8329168; БТ 3133203; БМ 6757002; БТ 1925154; 
БД 5148214; АИ 5127586; АГ 7281696; БЕ 5700854; 
БИ 5396740; БР 5290738; БН 5238546; БИ 9477178; 
БП 7871386; БТ 3325027; БЛ 0269876; БЛ 7985799; 
БН 5749350.

– Банкноти с номинал от 50 лв. – 100 бр.: се-
рия № ГБ 17019163; ГА 51268088; БН 4487438; БН 
6019351; БН 8470573; ГБ 19241821; БЕ 8433367; БЕ 
1519061; БН 2115491; БЛ 0865299; БА 7643243; БИ 
9904024; БН 2535016; БЗ 7138081; БГ 6340850; БУ 
9999934; БД 0270835; БЗ 3553969; БЕ 7610036; БМ 
8126150; БР 8398984; БН 4625865; БМ 3744365; БУ 
7797226; БТ 6954812; ГГ 01905749; БЛ 3457027; БВ 
9144735; БН 6054658;  ГБ  83208466;  ГВ  17358516; 
БУ 5544694; A3 5518830; ББ 4598580; A3 1326447; 
БО 8885791; БС 1887819; A3 4983834; БИ 7202397; 
БИ 5277754; БН 1830059; БО 8175867; БИ 4913528; 
БТ 9259979; БУ 0766672; БИ 9037690; БР 8116686; 
БП 851059; БЕ 7676110; БЕ 2245483; БЗ 8824365; 
БФ 6689177; БВ 4753260; БЗ 2596281; БП 9974526; 
БС 1988531; БТ 5374103; БУ 4773030; БГ 4039843; 
A3 0345996; БМ 9209596; БО 9327367; БУ 6089379; 
БС 4799032; БЛ 2368143; БР 0167112; БЕ 1563385; 
БВ 5078758; БС 0087526; БС 5428474; БУ 5375568; 
БЗ 0752057; БЗ 2819733; БД 1713833; БС 6717750; 
БИ 4021393; БТ 1712950; БО 6215272; БМ 8646837; 
БУ 9413770; БП 3631023; БЕ 8586404; БИ 4323326; 
БГ 3172976; БЗ 1259501; БМ 3528034; АИ 0208440; 
БО 2913566; БП 0909913; ББ 0562558; БД 9588506; 
БО 4607910; БЛ 6930852; БЕ 9372194; БФ 6373489; 
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БР 4486027; БР 8711435; ГВ 71185122; БЗ 0433742; 
БУ 1579052.

– Банкноти  с  номинал  от  50 лв. – 100  бр.: 
серия № БИ 3042472; БИ 8140977; БР 9793554; БИ 
9677180; БЕ 7838321; БР 6834274; БВ 526049; БЗ 
6341956; БВ 9739303; АИ 6281485; АИ 1560988; БИ 
0117260; АИ 2393516; БС 4083028; БП 4999298; ББ 
2337588; БМ 2410859; БЛ 1461631; БС 9608928; БТ 
5438991; БЛ 0792088; ГБ 11098594; БЕ 0033493; БО 
7675854; БН 0615913; БТ 4967049; БМ 0696824; БГ 
8417296; ГА 60314726; БМ 5910244; БФ 6105721; ГВ 
55797615; БФ 6257485; АБ 0273087; БФ 6809401; АИ 
5353093; БС 6644213; БР 1539681; БИ 3312627; БО 
8935047; БЕ 8140836; БИ 4667025; БИ 7687761; БС 
9712626; БК 2685542; БН 9641483; БТ 2545051; БУ 
7004429; БР 4120308; БР 2463554; БД 3129739; БП 
8379722; БТ 8307269; БМ 7832208; БТ 0738155; БО 
1457022; БР 4814914; БО 9438585; БН 6139921; БЕ 
8397180; БУ 7138781; БС 9345496; БМ 3482515; БС 
8420504; БИ 6596394; A3 1996509; БГ 0425295; БТ 
7812796; БН 2786811; БФ 4477802; БР 5884921; АИ 
7386812; БФ 43041004; БФ 6434983; БФ 0524639; 
БР 9701055; БВ 3056145; БП 2848745; БУ 9315524; 
БЕ 1114927; БО 9100631; АГ 9201701; БС 0508266; 
БУ 4382044; БУ 1579157; БИ 4840349; АИ 2188835; 
БВ 9614902; БК 0745775; БН 6793591; БН 0828501; 
БИ 5360078; БФ 4680581; БС 5240367; БД 5711654; 
АИ 4792464; БЛ 9235541; БН 3995072; БС 4779436; 
БК 1943984.

– Банкноти с номинал от 50 лв. – 100 бр.: се-
рия № БИ 3490704; АГ 6635271; БЕ 4265606; АИ 
2690049, БН 2728484; БО 8315691; БР 6466176; БН 
3249403;  БФ  1162668;  БС  0694126;  ГВ  84849228; 
БУ 2840314; БВ 1673535; БП 3189696; БЗ 5144010; 
БИ 2773718; АИ 3188488; БУ 9842766; БП 7851345; 
БУ 8863159; БР 9660000; БВ 8730256; БФ 1200625; 
БУ 2414290; БП 6389147; БУ 8566031; БВ 4505533; 
БЗ 1515968; БП 2113898; БУ 7877431; БЛ 4267409; 
БС 0716905; БИ 8038397; БУ 4075085; БЕ 8127695; 
БЕ 2103961; АЕ 6412189; БТ 5733238; БФ 5924100; 
БП 9077611; БС 9973867; БИ 6611253; БЛ 7205596; 
БО 1746908; БЛ 7041439; БФ 2179329; БО 9446898; 
БУ 0172456; БР 5140269; БЗ 0555250; БН 0352812; 
БО 6849199; БС 6688700; БО 4260956; A3 6992499; 
БР 6802281; АБ 2766070; БТ 0933079; БУ 8627028; 
БЕ 5566393; БК 0427980; БФ 2600860; БЕ 3802822; 
БР 5208009; БМ 7162985; БН 5782523; БЗ 6089108; 
БО 1958669; БО 8452166; БС 7230911; БЛ 2225835; 
БС 0414805; БТ 3439767; БВ 8880515; АЕ 7296704; 
БИ 4998288; БЗ 2119101; БЕ 0966335; БМ 4195264; 
БР 0652256; БГ 0966477; БУ 9798557; ББ 1581285; 
A3 7132754; БВ 8327683; БУ 4091910; БЛ 6437768; 
БД 9656343; БТ 7541847; БС 8829213; БВ 9587640; 
БЗ 5342385; БС 7933659; БЕ 5269520; БН 7564565; 
БФ 2677311; БУ 5368108; БО 9580750; БЗ 1099007; 
БП 1750029.

– Банкноти с номинал от 50 лв. – 100 бр.: се-
рия № БП 4800620; БМ 4428918; БУ 8268936; БН 
2213204; ГБ 60454288; БИ 2191736; БЛ 7683011; БЛ 
7251853; БИ 9513084; БО 8590492; БК 2428769; БУ 
0476711; БТ 5437291; БЗ 6542040; БС 3286322; БР 
3745868; БР 0436281; БВ 5126444; БВ 4374536; A3 
9261866; БН 3666442; БТ 9674742; БП 9520954; БР 
9306745; БЗ 4135130; АВ 8677521; БД 7877579; БФ 
7059914; АЕ 1057628; БК 0821580; БС 1621648; ЯА 
1712467; БИ 8059780; БМ 6171451; БР 8718335; БВ 
5958277; БР 9985990; БР 2418644; БМ 5257109; БЛ 
2048920; БТ 6954495; ГБ 82305577; БЗ 6330919; БЗ 

7522463; ГА 96011732; БО 088649; БТ 9462360; БА 
6406619; БЛ 9836669; БЕ 5250453; БЕ 7326363; БТ 
2350710; БП 2421663; БА 1476252; БЗ 3864786; БН 
0145533; БВ 7818566; АИ 6540586; АА 3335785; БС 
5111909; БД 0784219; БП 2197100; БУ 3338260; БН 
5172237; БУ 6694511; БН 7145595; A3 2192574; АА 
4783907; БМ 3751546; БФ 1061827; БТ 1921664; БГ 
6427148; БН 6214464; БД 5877042; БД 4327836; БО 
9094381; БД 2436056; БО 1036193; БО 0001601; БР 
1532519; БО 7411749; БМ 3633120; БЛ 9333082; БУ 
1466466;  БН  1645562;  БФ  2116460;  БФ  6343824; 
БД 4339496; БФ 6880799; БН 4796067; БВ 2456875; 
БФ 6806642; БП 4226289; БН 5473718; БУ 5333209; 
БИ 7377834; БЗ 482359; БР 7347360; БЛ 3789848; 
БТ 6455096.

– Банкноти с номинал от 100 лв. – 84 бр., как-
то следва: серия № АГ 2718349; АА 1807829; АД 
8229382; АД 3791254; АД 3111048; АА 2410788; АД 
9378489; АК 4279723; АГ 0152600; АЕ 4729015; A3 
4569710; A3 2315458; АВ 9229344; АА 9810920; АБ 
1116541; АЕ 2204031; АИ 7629025; АА 0839923; АВ 
3147309; АК 2776908; АА 4405596; АВ 7793317; АИ 
5231288; A3 0264537; АЕ 3873986; АА 6344276; АЕ 
5109015; A3 3327424; АБ 7069522; АГ 1836523; АБ 
1253074; АК 1307248; АГ 6814738; АГ 9636723; АБ 
1343298; АД 3723622; АД 0903474; АВ 1710717; АБ 
6151657; АА 1387709; АИ 7177422; АИ 9724865; АИ 
8034957; АГ 1815578; АД 5881021; АИ 2253439; АК 
5190827; АК 3282631; АЕ 2080027; АК 3734624; АК 
3985159; АЕ 3115381; АК 0225868; АВ 9899287; АД 
8741715; АЕ 8492241; АЕ 2672293; АИ 7528070; АА 
1749858; АЕ 7096201; АК 6114795; АД 7915023; АГ 
6971728; АК 4119291; АЕ 3555465; АИ 8173997; A3 
4097644; АИ 1893861; АИ 7534287; A3 4942551; АД 
1668480; АК 5475130; АК 6353760; АЕ 6697547; АЕ 
0438585; АЕ 9353868; ГА 53 185232; ГА 24709763; 
ГА 85231712; ГА 60533237; АГ 3998227; АД 7683749; 
АЕ 5616438 и АЕ 4294641.

– Банкноти с номинал от 50 лв. – 31 бр., както 
следва:  серия  № ГБ  14775067;  ГБ  14775076;  ГБ 
14775085; ГБ 14775094; ГВ 64475388; ГБ 14774896; 
ГБ 14774905; ГБ 14774914; ГБ 14774932; ГБ 14774941; 
ГБ 14774959; ГБ 14774968; ГБ 14774977; ГБ 14774986; 
ГБ 14775103; ГБ 14775112; ГБ 14775121; ГБ 14775139; 
ГБ 14775157; ГБ 14775166; ГБ 14775175; ГА 56314235; 
БУ 2573659; БД 2460307; ГБ 14774995; ГБ 14775004; 
ГБ 14775013; ГБ 14775031; ГБ 14775049; ГБ 14775058; 
БЛ 4360371.

– Банкноти с номинал от 10 лв. – 4 бр., както 
следва:  серия  № ББ  2700719;  БХ  2565041;  БШ 
1213049 и БЧ 2570426,

всички основани на твърдения, че за придо-
биването не са установени законни източници, 
алтернативно за отнемане наличното имущество, 
с  присъждане  разноските  по  делото,  както  и 
юрисконсултско възнаграждение.

Указва на заинтересованите лица, че следва 
да предявят претенциите върху имуществото в 
срок  до първото  съдебно  заседание,  насрочено 
на 14.07.2023 г. – 14,30 ч.
1398

Окръжният съд – Пловдив,  гражданско  ис-
ково  отделение,  на  основание  чл. 155,  ал. 1 
от  ЗПКОНПИ  обявява,  че  е  образувано  гр.д. 
№ 3256/2021 г.  по  описа  на  съда,  IV  граждан-
ски  състав,  по  искова молба  на КПКОНПИ  с 
вх. № 18386 от 16.12.2021 г. против Н. Д. М., ЕГН 
**********,  от  гр. ******, ж.к.  ***** № **,  вх. *, 
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ет. *, С. Ж. М., ЕГН **********, от гр. *****, ра-
йон „**“, ж.к. **** *****, бл. **, вх. *, aп. *, Н. Н. 
М., ЕГН **********, чрез своята майка и законен 
представител С. Ж. М., ЕГН **********, и чрез 
своя баща Н. Д. М., ЕГН **********, с адрес: гр. 
****, ж.к. ***, № ***, вх. *, ет. *, и А. Н. М, ЕГН 
**********, чрез своята майка и законен предста-
вител С. Ж. М., ЕГН **********, и чрез своя баща 
Н. Д. М., ЕГН **********, с адрес: гр. ******, ж.к. 
***** № **, вх. *, ет. *, с която е предявен иск по 
чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и Решение № 2283 от 
18.08.2021 г. на КПКОНПИ за отнемане в полза 
на държавата на имущество на обща стойност 
450 519,61 лв., както следва:

От Н. Д. М. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във 
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– сумата  в  общ  размер  на  990 лв.,  описана 
и неиззета при личен обиск съгласно протокол 
за  обиск  и  изземване  в  неотложни  случаи  от 
14.10.2019 г. – 78 дружествени дяла, всеки от ко-
ито с номинал 1 лв., на обща стойност 78 лв. от 
капитала на „АБА София“ – ООД, ЕИК 204961411, 
със  седалище  и  адрес  на  управление – област 
Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ж.к. Зорница, 
бл. 47, ет. партер, представлявано от Н. Д. М. с 
ЕГН **********.

От С. Ж. М. с ЕГН **********, бивша съпруга 
на Н. М., с която той е живял на семейни начала 
след датата на влизане в сила на решението за 
развода им – 17.04.2014 г., до края на проверявания 
период, на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка 
с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– 200 дружествени дяла, всеки от които с номи-
нал 10 лв., на обща стойност 2000 лв. от капитала 
на „Адри Комерс“ – ЕООД, ЕИК 200231540, със 
седалище и адрес на управление – област Бургас, 
община Бургас,  гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, 
бл. 94,  вх. 1,  ет. 1,  представлявано  от А. Н. А. 
с ЕГН ********** и С. Ж. М. с ЕГН **********;

– 2 дружествени дяла, всеки от които с номи-
нал 1 лв., на обща стойност 2 лв. от капитала на 
„С. стил“ – ЕООД, ЕИК 205234468, със седалище 
и адрес на управление – област Бургас, община 
Бургас, гр. Бургас, ж.к. Лазур № 88, вх. 3, ет. 2, 
представлявано от С. Ж. М.;

–  н ед виж им  имо т   с   и д ен т ифи к а т о р 
07079.651.287.1.2  по КККР  на  гр. Бургас,  нами-
ращ се в гр. Бургас, ж.к. Меден рудник; площ: 
834 кв. м; трайно предназначение на територи-
ята:  урбанизирана;  начин  на  трайно  ползване: 
средно  застрояване  (от  10  до  15  м);  номер  по 
предходен план: 33, кв. 126, съседи: 07079.651.125, 
07079.651.175,  а  именно:  самостоятелен  обект  в 
сграда, представляващ апартамент № 2, намиращ 
се на първи жилищен етаж, с площ 56 кв. м, от 
които  51,14  кв. м  застроена  площ  и  4,86  кв. м 
ид. ч. от общите части на сградата и избено по-
мещение № 6, намиращо се на сутеренния етаж 
с площ 2,24 кв. м, придобит с нотариален акт за 
покупко-продажба с право на строеж, акт № 85, 
том 3, peг. № 3961, дело № 458 от 2014 г., вписан 
в СВ – Бургас, с вх. peг. № 15497, акт № 15, том 
49, дело № 8221 от 10.12.2014 г. и след реализирано 
право на строеж;

– 51,76 % ид.ч. от недвижим имот с идентифи-
катор № 56784.506.284.1.6, намиращ се в гр. Плов-
див по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48 
от  3.06.2009 г.  на  изпълнителния  директор  на 
АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, 

ул. Средец № 77, ет. 3, ап. 6, който самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор № 56784.506.284.1.6 
представлява апартамент № 6 с предназначение 
на самостоятелния обект – жилище, апартамент, с 
площ 52,07 кв. м, състоящ се от дневна с кухненски 
бокс, спалня, склад, баня с тоалетна и тераса, при 
съседни обекти в сградата: на същия етаж – обект 
№ 56784.506.284.1.7  и  обект  № 56784.506.284.1.5, 
под обекта – обект № 56784.506.284.1, над обек-
та – обект  № 56784.506.284.1.10,  както  и  4,016 
кв. м ид.ч.,  заедно  с  3,212 % ид.ч.  от поземлен 
имот  с  идентификатор  56784.506.284  заедно  с 
2,281 % ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 
56784.506.284, за които идеални части страните 
по договора се споразумяват, че съответстват по 
одобрен инвестиционен проект на паркомясто 2 
с площ 13 кв. м, придобит с нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот № 37, том 
9,  рег.  № 10944,  дело  № 1627/2017 г.,  вписан  в 
СВ – Пловдив, с вх. рег. № 43155 от 21.12.2017 г., 
акт № 164, том 121, дело № 24048;

– 55,44 % ид.ч. от недвижимите имоти, постро-
ени в жилищна сграда в гр. Пловдив, п.к. 4000, 
ул. Ильо Войвода № 9, с площ 665 кв. м, трайно 
предназначение на територията – урбанизирана, 
начин на трайно ползване – средно застрояване от 
10 до 15 м, с номер по предходен план 1743, кв. 660 
по плана на Пета градска част, парцел 1-506.984 – за 
жилищно строителство, при съседи – поземлени 
имоти: 56784.506.9623, 56784.506.1502, 56784.506.985, 
56784.506.9622, а именно:

а п а р т а м е н т   №  4   с   и д е н т ифи к а т о р 
№ 56784.506.984.3.4,  намиращ  се  на  втория 
етаж – кота +2,50 м, състоящ се от антре, днев-
на,  спалня,  гардероб,  баня-тоалетна  и  тераса, 
при граници – под обекта – гараж № 11, на ета-
жа – апартамент № 1, апартамент № 3 и коридор, 
над обекта – апартамент № 8, със застроена площ 
61,88 кв. м, както и 3,168 % ид.ч. от сградата;

изба № 11, намираща се в сутерена, със за-
строена площ 3,67 кв. м, при граници: асансьорна 
шахта, паркомясто № 4 и коридор с прилежащи 
0,056 % ид.ч. от общите части на сградата;

паркомясто № 4 към описания по-горе апар-
тамент № 4, разположено в сутерена с площ 17,20 
кв. м, с прилежащи 0,705 % ид.ч. от общите части 
на сградата и 4,234 % ид.ч. от подземната улица, 
при граници на паркомястото: паркомясто № 3, 
подземна улица, стълбищна клетка, асансьорна 
шахта и изба № 11, заедно с 2,712 % ид.ч. от по-
земления имот с идентификатор № 56784.506.984, 
придобити с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 81, том 1, рег. № 895, дело 
№ 81/2018 г., вписан в СВ – Пловдив, с вх. рег. 
№ 3856  от  8.02.2018 г.,  акт  № 88,  том  9,  дело 
№ 1673/2018 г.;

– 58,06 % ид.ч. от недвижим имот с идентифи-
катор № 56784.506.984.3.1, намиращ се в гр. Плов-
див, ул. Ильо Войвода № 9, в поземлен имот с 
идентификатор № 56784.506.984 с площ 665 кв. м, 
с  предназначение – урбанизирана,  начин  на 
трайно ползване – средно застрояване, а именно 
върху:  апартамент  № 1  на  втория  етаж – кота 
+2,50 м, със застроена площ 64,68 кв. м, както 
и състоящ се от антре, дневна, спалня, гардероб, 
баня с тоалетна и тераса, при граници: на същия 
етаж – апартамент № 4, коридор, асансьорна шах-
та и апартамент № 2, под апартамента – гараж 
№ 1 и гараж № 2, над апартамента – апартамент 
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№ 5, както и 3,312 % ид.ч. от общите части на 
сградата, равняващи се на 11,59 кв. м, заедно с 
правотна строеж върху прилежащата изба № 12, 
намираща се в сутерена, със застроена площ 4,96 
кв. м, при граници: изба № 13, гараж № 14, антре 
и рампа, с прилежащи 0,076 % ид.ч. от общите 
части на сградата, равняващи се на 0,27 кв. м, 
заедно с паркомясто № 3, което е разположено 
в  сутерена,  с  площ  16,82  кв. м,  с  прилежащи 
0,689 %  ид.ч.  от  общите  части  на  сградата  и 
4,140 % ид.ч. от подземната улица, при граници 
на паркомястото: паркомясто № 4, гараж № 12 
и подземна улица, заедно с 2,385 % ид.ч. от по-
земления имот с идентификатор № 56784.506.984, 
придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 186, том 3, рег. № 3880, дело 
№ 586/2018 г., вписан в СВ – Пловдив, с вх. рег. 
№ 15437 от 11.05.2018 г., акт № 74, том 41, дело 
№ 8175/2018 г.;

– 59,42 % ид.ч. от самостоятелен обект в сграда 
с идентификатор № 56784.506.984.3.17, намиращ се 
в гр. Пловдив по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48 от 
3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, 
с адрес на имота: гр. Пловдив, район „Северен“, 
п.к. 4000, ул. Ильо Войвода № 9, ет. 6, ап. 17, която 
сграда е в степен на завършеност – груб строеж, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 
№ 56784.506.984, представлява апартамент № 17 с 
предназначение на самостоятелния обект – жи-
лище, апартамент, с площ 64,68 кв. м, състоящ 
се от антре, дневна, спалня, склад, баня-тоалетна 
и тераса заедно с 3,212 % ид.ч., приравнени на 
11,59 кв. м, при съседи: на същия етаж – СОС 
56784.506.984.3.20  и  СОС  56784.506.984.3.18,  под 
обекта – СОС  56784.506.984.3.13,  и  над  обек-
та – СОС 56784.506.984.3.21, заедно с 2,835 % ид.ч. 
от поземлен имот с идентификатор № 56784.506.984 
и  паркомясто  № 11  с  площ  14,40  кв. м,  при 
граници  на  паркомястото:  паркомясто  № 10, 
външни  стени  на  сградата  и  вътрешна  улица, 
придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на  недвижим  имот  № 172,  том  7,  рег.  № 7593, 
дело № 1372/2018 г.,  вписан  в СВ – Пловдив,  с 
вх. рег. № 29320 от 30.08.2018 г., акт № 119, том 
80, дело № 26114;

– лек  автомобил,  марка  „Мерцедес“,  мо-
дел  „ML  320  CDI“,  peг.  номер  **  ****  **, 
рама  № **********************,  д ви гат ел 
№ 6429440755300,  цвят – черен,  дата  на  първо-
начална  регистрация  13.11.2008 г.,  придобит  на 
23.04.2015 г.

От Н. Н. М. с ЕГН **********, дъщеря на Н. М., 
на основание чл. 142, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 141 
от ЗПКОНПИ:

– сумата  в  размер  5243 лв.,  представля-
ваща  вноски  на  каса  от  С. Ж.  М.  в  детски 
влог  в  левове  № **********************  (стар 
№ **********************) в „Обединена българска 
банка“ – АД, с титуляр Н. Н. М.;

– сумата  в  размер  153,34 лв.,  предста-
вляваща  изплатени  лихви  по  детски  влог 
в  левове  № **********************  (с тар 
№ **********************) в „Обединена българ-
ска банка“ – АД, с титуляр Н. Н. М.

От А. Н. М. с ЕГН **********, дъщеря на Н. М., 
на основание чл. 142, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 141 
от ЗПКОНПИ:

– сумата  в размер  1500 лв.,  представляваща 
вноски на каса от С. Ж. М. в детски влог в левове 

№ ********************** в „Обединена българска 
банка“ – АД, с титуляр А. Н. М.;

– сумата  в  размер  0,14 лв.,  представлява-
ща  изплатени  лихви  по  детски  влог  в  левове 
№ ********************** в „Обединена българска 
банка“ – АД, с титуляр А. Н. М.

От Н. Д. М. с ЕГН ********** на основание 
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от 
ЗПКОНПИ:

– сумата в размер 6000 лв., представляваща 
изплатена сума от авторски и лицензионни права 
от  „Г.  Т.  и  сие“ – ЕООД  (собственост  на  „Фуд 
Сток“ – ЕООД);

– сумата  в  размер  5475 лв.,  представляваща 
изплатена сума от авторски и лицензионни права 
от „Перла Трейд“ – ЕООД (собственост на „Фуд 
Сток“ – ЕООД);

– сумата  в  размер  1350 лв.,  представлява-
ща  внесени  средства  от  трети  лица  по  смет-
ка  IBAN  № **********************  (с тар 
№ **********************) в „Обединена българска 
банка“ – АД, с титуляр Н. Д. М.

От С. Ж. М. с ЕГН ********** на основание 
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от 
ЗПКОНПИ:

– сумата в общ размер 250 лв., получена от 
продажбата на 25 дружествени дяла от капитала 
на „Сезам Груп“ – ООД, ЕИК 203968958, всеки 
от които с номинал 10 лв., със седалище и адрес 
на управление – област Бургас, община Бургас, 
гр. Бургас, ул. Одрин № 15;

– сумата  в размер  82  000 лв.,  представлява-
ща пазарната стойност на 750/900 кв. м ид.ч. от 
дворно място към датата на отчуждаване, включ-
ващо поземлен имот № 587 в кв. 41 по плана на 
гр. Камено, област Бургас, одобрен със Заповед 
№ 836 от 4.03.1966 г., с площ 250 кв. м, от които 
собствени 250 кв. м, при граници: изток – ули-
ца,  запад – УПИ  Х-587,  север  и  юг – улици,  и 
УПИ  Х-587  в  кв. 41  по  плана  на  гр. Камено, 
област  Бургас,  одобрен  със  Заповед  № 836  от 
4.03.1966 г., с площ 650 кв. м, от които собствени 
500 кв. м, при граници: изток – поземлен имот 
№ 587,  запад – УПИ XI-586, север – УПИ VIII-
588, юг – улица, ведно с построените в дворното 
място масивна жилищна сграда с площ 118 кв. м 
и полумасивно жилище с площ 26 кв. м, функци-
онално свързани, както и два навеса, съответно 
с площ 33 кв. м и 35 кв. м;

– сумата в размер 51,27 лв., представляваща 
вноски  на  каса  от  С. Ж.  М.  в  разплащателна 
сметка в левове № ********************** в „Банка 
ДСК“ – АД, с титуляр С. Ж. М., ЕГН **********;

– сумата в размер 1120,68 лв., представляваща 
погасителна вноска по ипотечен кредит по разпла-
щателна сметка в левове № ********************** 
в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр С. Ж. М., ЕГН 
**********;

– сумата в размер 1864,55 лв., представляваща 
погасителна вноска по стоков кредит № 4896215042 
от 15.01.2015 г. в „Ти Би Ай Банк“ – АД;

– сумата в размер 857,34 лв., представляваща 
погасителна вноска по стоков кредит № 4000043300 
от 18.04.2015 г. в „Ти Би Ай Банк“ – АД;

– сумата в размер 1265,83 лв., представляваща 
погасителна вноска по стоков кредит № 4896215042 
от 21.05.2015 г. в „Ти Би Ай Банк“ – АД;

– сумата в размер 282,02 лв., представляваща 
погасителна вноска по стоков кредит № 4000187336 
от 21.12.2015 г. в „Ти Би Ай Банк“ – АД;
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– сумата в размер 341,16 лв., представляваща 
погасителна вноска по стоков кредит № 4000377802 
от 4.10.2016 г. в „Ти Би Ай Банк“ – АД;

– сумата в размер 859,60 лв., представляваща 
погасителна вноска по стоков кредит № 4000510373 
от 11.03.2017 г. в „Ти Би Ай Банк“ – АД;

– сумата в размер 1562,65 лв., представляваща 
погасителна вноска по стоков кредит № 4000533551 
от 11.04.2017 г. в „Ти Би Ай Банк“ – АД;

– сумата в размер 1620,48 лв., представляваща 
погасителна вноска по стоков кредит № 4001020887 
от 11.11.2018 г. в „Ти Би Ай Банк“ – АД;

– сумата в размер 356,40 лв., представляваща 
погасителна вноска по стоков кредит № 4001248119 
от 21.12.2015 г. в „Ти Би Ай Банк“ – АД;

– сумата  в  размер  1495,25 лв.,  представля-
ваща  погасителна  вноска  по  кредитна  карта, 
обслужвана по разплащателна сметка в левове 
№ ********************** в „Първа инвестиционна 
банка“ – АД, с титуляр С. Ж. М., ЕГН **********;

От Я. Г. Д. с ЕГН ********** на основание чл. 143, 
т. 2 във връзка с чл. 146, чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 
от ЗПКОНПИ:

– 20 броя дружествени дяла на обща стойност 
200 лв. от капитала на „Фуд Сток“ – ЕООД, ЕИК 
203002193,  всеки  с  номинална  стойност  10 лв., 
със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, 
община Бургас, област Бургас, ул. Караманлиев, 
Промишлена зона, представлявано и собственост 
на Я. Г. Д., ЕГН **********.

Делото е насрочено за първо съдебно заседание, 
което ще се проведе на 30.05.2023 г. от 13,30 ч. в 
Окръжния съд – Пловдив, Съдебна палата, бул. 
Шести септември № 167.

Указва на всички заинтересовани лица, че мо-
гат да предявят претенциите си върху процесното 
имущество чрез предявяване на иск в срок един 
месец преди датата на първото съдебно заседа-
ние, както и самата дата и часа на насроченото 
първо съдебно заседание, което ще се проведе на 
30.05.2023 г. от 13,30 ч. в Окръжния съд – Пловдив, 
Съдебна палата, бул. Шести септември № 167.
1399

Софийският градски съд, гражданско отделе-
ние – първоинстанционни състави, 23-ти състав, 
на основание чл. 153,  ал. 2 от ЗПКОНПИ уве-
домява, че има образувано гр.д. № 7468/2021 г. 
въз основа на постъпило мотивирано искане от 
Комисията за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото имущество 
(КПКОНПИ)  срещу  Пенка  Георгиева  Апосто-
лова, Виктория Мартинова Апостолова, Георги 
Мартинов Апостолов, чрез своята майка и зако-
нен представител Пенка Георгиева Апостолова, 
и Марина Мартинова Апостолова,  чрез  своята 
майка и законен представител Пенка Георгиева 
Апостолова, в качеството им на законни наслед-
ници на Мартин Милчев Апостолов, за отнемане 
в полза на държавата на незаконно придобито 
имущество с цена на иска в размер 597 773,04 лв., 
описано, както следва:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 4 и ал. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Пенка Ге-
оргиева Апостолова:

Сумата в размер 2500 лв., получена от про-
дажбата на дружествените дялове през 2014 г.;

Сумата в размер 2000 лв., получена от про-
дажбата на 20 дружествени дяла през 2018 г.;

Сумата в размер 14 720 лв., представляваща 
вноски на каса;

Сумата  в  размер  1200 лв.,  представляваща 
вноски на каса от Мартин Ангелов;

Сумата в размер 34 178,23 лв., представляваща 
преводи от трети лица с основание „наем“;

Сумата в размер 917 лв., представляваща на-
числената лихва в периода 2011 г. – 2013 г.;

Сумата в размер 360,30 лв., представляваща 
преводи от трети лица през 2014 г.;

Сумата в размер 3962,51 лв., представляваща 
вноска на каса;

Сумата в размер 1000 лв., представляваща до-
пълнителна вноска от собствениците през 2014 г.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Пенка Георгиева Апос-
толова:

25  000  броя  акции  на  приносител  с  равно-
стойност  на  25  000 лв.  от  капитала  на  „Фокус 
консулт“ – АД;

10 дружествени дяла, равностойни на 1000 лв., 
от капитала на „Ама корект“ – ООД.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 2 и ал. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Пенка Ге-
оргиева Апостолова:

Сумата в размер 60 000 лв., представляваща 
1/2 от пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на недвижим имот;

Сумата в размер 92 500 лв., представляваща 
1/2 от пазарната стойност към датата на отчуж-
даването на недвижим имот;

Сумата в размер 90 000 лв., представляваща 
1/2 от пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на недвижим имот;

Сумата в размер 17 935 лв., представляваща 
1/2 от пазарната стойност към датата на отчуж-
даването на недвижим имот;

Сумата в размер 22 500 лв., представляваща 
1/2 от пазарната стойност към датата на отчуж-
даването на недвижим имот.

На основание чл. 150 във връзка с чл. 151, чл. 142, 
ал. 2, т. 2 и ал. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Пенка 
Георгиева Апостолова:

Сумата в размер 37 500 лв., представляваща 
1/2 от пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на недвижим имот.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 
от ЗПКОНПИ от Пенка Георгиева Апостолова:

1/2  ид. ч.  от  недвижим  имот:  апартамент, 
намиращ се в гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. Сит-
няково  (бивш  бул. Христо  Кабакчиев)  № 49А, 
ет. 8, ап. 31, с площ 65,070 кв. м, ведно с мазе и 
заедно с 2,635 ид. ч. от портиерско помещение;

1/2 ид. ч.  от недвижим имот:  сграда  за  во-
доснабдяване  и  канализация  с  идентификатор 
55155.508.275.1,  със  застроена  площ  7  кв.  м, 
гр. Пазарджик,  п.к.  4400,  ул. Царица  Йоанна 
(Родопи),  с  имотна  партида  № 9516  на  ТС  по 
вписванията – Пазарджик;

1/2  ид. ч.  от  недвижим  имот:  поземлен 
имот, пл. № XVIII-1730, площ по док. 192 кв. м, 
гр. Свищов,  ул. Цар Освободител, по акт – 344 
кв. м, област Велико Търново, община Свищов, 
гр. Свищов,  ул. Цар Освободител № 5, иденти-
фикатор 65766.702.1736, и самостоятелен обект в 
сграда, предназначение – за търговска дейност, 
площ по  док.  0,000  кв. м,  гр. Свищов,  ул. Цар 
Освободител, по акт – два магазина със складово 
помещение към източния магазин с пл. № 1730 в 



БРОЙ  22   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   СТР.   47   

кв. 63, област Велико Търново, община Свищов, 
гр. Свищов,  ул. Цар  Освободител  № 5,  ет. 0, 
идентификатор 65766.702.1736.1.2;

1/2 ид. ч. от лек автомобил, марка „Тойота“, 
модел „Корола“, peг. № СВ 3158 АХ.

На основание чл. 150 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Пенка Георгиева 
Апостолова:

1/8  ид. ч.  от  недвижим  имот:  апартамент, 
намиращ се в гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. Сит-
няково  (бивш  бул. Христо  Кабакчиев)  № 49А, 
ет. 8, ап. 31, с площ 65,070 кв. м, ведно с мазе и 
заедно с 2,635 ид. ч. от портиерско помещение;

1/8 ид. ч.  от недвижим имот:  сграда  за  во-
доснабдяване  и  канализация  с  идентификатор 
55155.508.275.1,  със  застроена  площ  7  кв.  м, 
гр. Пазарджик,  п.к.  4400,  ул. Царица  Йоанна 
(Родопи),  с  имотна  партида  № 9516  на  ТС  по 
вписванията – Пазарджик;

1/8 ид. ч. от недвижим имот: поземлен имот, 
пл. № XVIII 1730, площ по док. 192 кв. м, гр. Сви-
щов,  ул. Цар  Освободител,  по  акт – 344 кв. м, 
област Велико Търново, община Свищов, гр. Сви-
щов, ул. Цар Освободител № 5, идентификатор 
65766.702.1736, и самостоятелен обект в сграда, 
предназначение – за търговска дейност, площ по 
док. 0,000 кв. м, гр. Свищов, ул. Цар Освободител, 
по акт – два магазина със складово помещение 
към източния магазин с пл. № 1730 в кв. 63, област 
Велико  Търново,  община Свищов,  гр. Свищов, 
ул. Цар Освободител № 5, ет. 0, идентификатор 
65766.702.1736.1.2;

1/8 ид. ч. от лек автомобил, марка „Тойота“, 
модел „Корола“, peг. № СВ 3158 АХ.

На основание чл. 150 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Виктория Марти-
нова Апостолова:

1/8  ид. ч.  от  недвижим  имот:  апартамент, 
намиращ се в гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. Сит-
няково  (бивш  бул. Христо  Кабакчиев)  № 49А, 
ет. 8, ап. 31, с площ 65,070 кв. м, ведно с мазе и 
заедно с 2,635 ид. ч. от портиерско помещение;

1/8 ид. ч.  от недвижим имот:  сграда  за  во-
доснабдяване  и  канализация  с  идентификатор 
55155.508.275.1,  със  застроена  площ  7  кв.  м, 
гр. Пазарджик,  п.к.  4400,  ул. Царица  Йоанна 
(Родопи),  с  имотна  партида  № 9516  на  ТС  по 
вписванията – Пазарджик;

1/8 ид. ч. от недвижим имот: поземлен имот, 
пл. № XVIII 1730, площ по док. 192 кв. м, гр. Сви-
щов,  ул. Цар  Освободител,  по  акт – 344 кв. м, 
област Велико Търново, община Свищов, гр. Сви-
щов, ул. Цар Освободител № 5, идентификатор 
65766.702.1736, и самостоятелен обект в сграда, 
предназначение – за търговска дейност, площ по 
док. 0,000 кв. м, гр. Свищов, ул. Цар Освободител, 
по акт – два магазина със складово помещение 
към източния магазин с пл. № 1730 в кв. 63, област 
Велико  Търново,  община Свищов,  гр. Свищов, 
ул. Цар Освободител № 5, ет. 0, идентификатор 
65766.702.1736.1.2;

1/8 ид. ч. от лек автомобил, марка „Тойота“, 
модел „Корола“, peг. № СВ 3158 АХ.

На основание чл. 150 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Георги Мартинов 
Апостолов чрез неговата майка и законен предста-
вител Пенка Георгиева Апостолова:

1/8  ид. ч.  от  недвижим  имот:  апартамент, 
намиращ се в гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. Сит-
няково  (бивш  бул. Христо  Кабакчиев)  № 49А, 

ет. 8, ап. 31, с площ 65,070 кв. м, ведно с мазе и 
заедно с 2,635 ид. ч. от портиерско помещение;

1/8 ид. ч.  от недвижим имот:  сграда  за  во-
доснабдяване  и  канализация  с  идентификатор 
55155.508.275.1,  със  застроена  площ  7  кв.  м, 
гр. Пазарджик,  п.к.  4400,  ул. Царица  Йоанна 
(Родопи),  с  имотна  партида  № 9516  на  ТС  по 
вписванията – Пазарджик;

1/8  ид. ч.  от  недвижим  имот:  поземлен 
имот, пл. № XVIII 1730, площ по док. 192 кв. м, 
гр. Свищов,  ул. Цар Освободител, по акт – 344 
кв. м, област Велико Търново, община Свищов, 
гр. Свищов,  ул. Цар Освободител № 5, иденти-
фикатор 65766.702.1736, и самостоятелен обект в 
сграда, предназначение – за търговска дейност, 
площ по  док.  0,000  кв. м,  гр. Свищов,  ул. Цар 
Освободител, по акт – два магазина със складово 
помещение към източния магазин с пл. № 1730 в 
кв. 63, област Велико Търново, община Свищов, 
гр. Свищов,  ул. Цар  Освободител  № 5,  ет. 0, 
идентификатор 65766.702.1736.1.2;

1/8 ид. ч. от лек автомобил, марка „Тойота“, 
модел „Корола“, peг. № СВ 3158 АХ.

На основание чл. 150 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Марина Мартинова 
Апостолова чрез нейната майка и законен предста-
вител Пенка Георгиева Апостолова:

1/8  ид. ч.  от  недвижим  имот:  апартамент, 
намиращ се в гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. Сит-
няково  (бивш  бул. Христо  Кабакчиев)  № 49А, 
ет. 8, ап. 31, с площ 65,070 кв. м, ведно с мазе и 
заедно с 2,635 ид. ч. от портиерско помещение;

1/8 ид. ч.  от недвижим имот:  сграда  за  во-
доснабдяване  и  канализация  с  идентификатор 
55155.508.275.1,  със  застроена  площ  7  кв.  м, 
гр. Пазарджик,  п.к.  4400,  ул. Царица  Йоанна 
(Родопи),  с  имотна  партида  № 9516  на  ТС  по 
вписванията – Пазарджик;

1/8 ид. ч. от недвижим имот: поземлен имот, 
пл. № XVIII 1730, площ по док. 192 кв. м, гр. Сви-
щов,  ул. Цар Освободител,  по  акт – 344 кв.  м, 
област Велико Търново, община Свищов, гр. Сви-
щов, ул. Цар Освободител № 5, идентификатор 
65766.702.1736, и самостоятелен обект в сграда, 
предназначение – за търговска дейност, площ по 
док. 0,000 кв. м, гр. Свищов, ул. Цар Освободител, 
по акт – два магазина със складово помещение 
към източния магазин с пл. № 1730 в кв. 63, област 
Велико  Търново,  община Свищов,  гр. Свищов, 
ул. Цар Освободител № 5, ет. 0, идентификатор 
65766.702.1736.1.2;

1/8 ид. ч. от лек автомобил, марка „Тойота“, 
модел „Корола“, peг. № СВ 3158 АХ.

Съгласно Определение № 1296 от 13.01.2023 г. 
по гр.д. № 7468/2021 г. на Софийския градски съд, 
гражданско отделение – І-23 състав, всички заин-
тересовани лица могат да предявят претенциите 
си върху имуществото в едномесечен срок считано 
от обнародването на съобщението в „Държавен 
вестник“. Те могат да направят това чрез писме-
на молба, която да подадат в регистратурата на 
СГС, като в нея впишат номера на делото – гр.д. 
№ 7468/2021 г. на СГС, І-23 състав. В молбата си 
всяко заинтересовано лице следва ясно да посочи 
срещу кое от имуществата, описани в обявление-
то, има претенции, като посочи и в коя точка на 
настоящото обявление е описано имуществото.
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Съдът определя дата на първото открито съ-
дебно заседание за 26.05.2023 г., 13,30 ч.
1408

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на СНЦОП „Сдру-
жение „Азбукари“, София, на основание чл. 23.2 
от устава на сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ 
свиква редовно общо събрание на членовете на 
4.05.2023 г.  от  11 ч.  в  седалището  и  адреса  на 
управление на сдружението: София, ул. Царичи-
на № 1, при следния дневен ред: 1. вземане на 
решение за промени в устава на сдружението; 2. 
вземане на решение за приемане на нови члено-
ве на сдружението и разглеждане на молбите за 
прием на новите членове; 3. вземане на решение 
за промени в състава на управителния съвет на 
СНЦОП „Сдружение „Азбукари“; 4. приемане на 
годишния финансов отчет за 2022 г. и годишния 
доклад за дейността по реда на чл. 40, ал. 2 от 
ЗЮЛНЦ на сдружението; 5. разни. Поканват се 
всички членове лично или чрез упълномощени 
представители да присъстват на редовното общо 
събрание.  При  липса  на  кворум  на  основание 
чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава на сдруже-
нието общото събрание ще се проведе същия ден 
в  12 ч.,  на  същото място  и  при  същия  дневен 
ред. Материалите за общото събрание ще бъдат 
на разположение на всички членове и техните 
пълномощници  в  седалището  на  сдружението 
всеки работен ден от 9 до 18 ч.
1431

1. – Управителният съвет на сдружение „Бъл-
гарска браншова асоциация пътна безопасност“ 
(ББАПБ), София, на основание чл. 24, ал. 1 от 
устава на сдружението във връзка с чл. 26, ал. 1, 
предл. първо (по инициатива на УС) от ЗЮЛНЦ 
свиква редовно общо събрание на членовете на 
11.05.2023 г. от 10 ч. в София, хотел „Форум“, зала 
„Централ“, бул. Цар Борис III № 41, при следния 
дневен ред: 1. приемане на годишния доклад на 
УС за дейността на ББАПБ за 2022 г.; 2. прие-
мане на  годишния доклад на КС  за  дейността 
на ББАПБ за 2022 г.; 3. приемане на годишния 
финансов отчет на ББАПБ за 2022 г.; 4. вземане 
на решение за освобождаване от отговорност на 
членовете на УС и КС за дейността им през целия 
мандат; 5. приемане на бюджета на ББАПБ за 
2023 г. по представен от УС проект за бюджет; 6. 
избор на членовете на УС за нов мандат; 7. избор 
на членовете на КС за нов мандат; 8. овластяване 
на председателя на УС на сдружението или упъл-
номощено от него лице да подаде всички необхо-
дими документи за обявяване на приетите актове 
в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията; 9. 
други.  На  събранието  членовете – юридически 
лица, се представляват от законните им предста-
вители или от изрично упълномощено от тях лице 

с писмено пълномощно (без нотариална заверка). 
Представителите  на  членовете  се  легитимират 
с изрично писмено пълномощно и документ за 
самоличност. Писмените материали във връзка 
със  събранието  ще  бъдат  на  разположение  на 
членовете в седалището и адреса на управление 
на сдружението в София 1164, район „Лозенец“, 
бул. Драган Цанков № 12 – 16, ет. 1, офис 5, и при 
поискване ще бъдат представени на всеки член 
безплатно. При липса на кворум на основание 
чл. 25 от устава събранието ще се проведе един 
час по-късно същия ден, на същото място и при 
същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
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4. – Управителният съвет на сдружение „Во-
лейболен клуб „Импулс“ – Долна Оряховица, на 
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава 
на сдружението свиква годишно общо събрание 
на 9.05.2023 г. в 17,30 ч. в пресцентъра на спортна 
зала  „Никола  Петров“ – Горна  Оряховица,  ул. 
Васил Априлов № 26, при следния дневен ред: 
1. отчет за дейността за 2022 г., финансов план и 
насоки за развитие през 2023 г. на ВК „Импулс“; 
2.  приемане  на  ГФО  за  2022 г.;  3.  разни.  При 
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ 
събранието се отлага с един час, провежда се на 
същото място, при същия дневен ред и се счита 
законно, колкото и членове да се явят.
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82. – Управителният съвет на Българско пе-
щерно дружество – Ракитово, на основание устава 
на сдружението и чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на членовете на 30.04.2023 г. в 17 ч. 
в офиса на сдружението – ул. Ал. Стамболийски 
№ 1,  гр. Ракитово,  при  следния  дневен  ред:  1. 
приемане на отчет за дейността на дружеството 
през изминалата 2022 г.; 2. приемане на финансов 
отчет за 2022 г.; 3. разни. При липса на кворум 
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще 
се проведе същия ден един час по-късно (18 ч.) 
при същия дневен ред.
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Георги Димитров Ненков – ликвидатор на 
Еднолично адвокатско дружество „Ненков“, ЕФН: 
2109002383,  peг.  по ф.д. № 238/2009 г.  по описа 
на  СГС,  ФО,  VI-7  състав,  вписано  в  регистър 
БУЛСТАТ под № 175684111, на основание чл. 75 
във връзка с чл. 75а от ЗАдв, чл. 14 от ЗЮЛНЦ и 
Решение № 7 от 2.03.2023 г. на СГС кани кредито-
рите на дружеството да предявят вземанията си 
на адреса на управление: област София, община 
Столична,  гр. София,  п.к.  1505,  ул. Марагидик 
№ 10, вх. А, ет. 3, ап. 5, в шестмесечен срок от 
датата на обнародване на поканата в „Държавен 
вестник“.
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