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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 273

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Марин Райков Николов от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Италианската
република.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 23 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10501

УКАЗ № 274

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Тодор Христов Стоянов за
извънреден и пълномощен посланик на Република България в Италианската република
със седалище в Рим.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 23 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10502

УКАЗ № 275

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Христо Георгиев Георгиев
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република Кипър.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 23 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10503

УКАЗ № 276

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Любомир Тодоров Тодоров
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Кипър със
седалище в Никозия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 23 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10504

УКАЗ № 277

На основание чл. 98, т. 13 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Наименувам географски обекти в Антарктика, както следва:
нос Мара Бунева – на морския нос с координати 69°13'48.7" ю.ш., 72°09'02.0" з.д.;
нунатак Св. Теодосий Търновски – на рида
с координати 69°13'13.0" ю.ш., 72°04'36.0" з.д.;
връх Филип Кутев – на върха с координати
69°13'13.0" ю.ш., 71°56'07.0" з.д.;
връх Елена Николай – на върха с координати 69°12'18.0" ю.ш., 71°52'39.0" з.д.;
рид Теодор Гълъбов – на рида с координати
69°08'54.0" ю.ш., 71°52'49.0" з.д.;
л ед н и к П а н а й о т и Л ю б ом и р П и п ко ви – на ледника с координати 69°14'05.0" ю.ш.,
71°56'10.0" з.д.;
нос Марин Големинов – на морския нос
с координати 69°20'37.0" ю.ш., 71°56'58.0" з.д.;
ледник Емануил Манолов – на ледника с
координати 69°18'50.0" ю.ш., 71°56'10.0" з.д.;
ледник Парашкев Хаджиев – на ледника
с координати 69°10'40.0" ю.ш., 71°32'20.0" з.д.;
връх Гена Димитрова – на върха с координати 69°14'21.0" ю.ш., 71°24'15.0" з.д.;
връх император Галерий – на върха с координати 69°27'55.0" ю.ш., 71°32'58.0" з.д.;
връх Мими Балканска – на върха с координати 69°37'47.0" ю.ш., 71°29'55.0" з.д.;
рид Маестро Георги Атанасов – на рида
с координати 69°48'50.0" ю.ш., 71°01'31.0" з.д.;
връх Кожух планина – на върха с координати 69°40'42.0" ю.ш., 70°55'17.0" з.д.;
могила Типиц – на рида с координати
69°32'09.0" ю.ш., 71°19'56.0" з.д.;
хълм майор Франк Томпсън – на хълма
с координати 69°28'54.7" ю.ш., 71°20'02.0" з.д.;
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нунатак Йосиф Хербст – на рида с координати 69°27'50.0" ю.ш., 71°12'10.0" з.д.;
рид Емануил Васкидович – на рида с координати 69°23'5.0" ю.ш., 70°49'24.0" з.д.;
нос Елисавета Багряна – на морския нос
с координати 62°30'13.0" ю.ш., 59°56'09.0" з.д.;
остров цар Калиман Асен – на острова с
координати 62°37'31.0" ю.ш., 60°39'44.0" з.д.;
нос Димитър Кудоглу – на морския нос с
координати 62°30'38.0" ю.ш., 60°49'40.0" з.д.;
нос Жул Паскин – на морския нос с координати 62°35'12.0" ю.ш., 60°50'41.0" з.д.;
нос Рафаел Камхи – на морския нос с
координати 69°17'57.7" ю.ш., 72°02'36.0" з.д.;
нос Цветелина Атанасова – на морския нос
с координати 62°34'18.0" ю.ш., 60°31'46.0" з.д.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 23 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
10505

УКАЗ № 278

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Добрина Василева Харалампиева-Енева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за големите є заслуги в
областта на културата.
Издаден в София на 23 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
10506

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257
ОТ 28 НОЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерския съвет за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на

ВЕСТНИК
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политики/бюджетни програми по бюджета на
Министерския съвет за 2018 г., както следва:
1. намаляване на утвърдените разходи по
бюджетна програма „Убежище и бежанци“ с
1 500 000 лв.;
2. увеличаване на утвърдените разходи
по бюджетна програма „Други дейности и
услуги“ с 1 500 000 лв.
Чл. 2. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши произтичащите от чл. 1 промени по бюджета на Министерския съвет за
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10545

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между Република България и Организацията
на Обединените нации по прехрана и земеделие
(ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект „BlackSea4Fish“,
сключено чрез размяна на писма
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 10 октомври 2018 г. – ДВ,
бр. 87 от 2018 г. В сила от 24 октомври 2018 г.)
Организация на ООН
по прехрана и земеделие
Генерален директор
Реф. № OSD-DG/17/900 17 октомври 2017 г.
Ваше Превъзходителство,
Имам честта да се позова на писмото от
2 август 2016 г. с референтен № 3700-10964 от
господин Янчо Янев, изпълнителен директор
на Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури към Министерството на земеделието и храните, до господин Абдалах
Сроур, изпълнителен секретар на Генералната
комисия по рибарство за Средиземно море
(ГКРСМ) към Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО), в
което правителството на Република България
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заявява намерението си за изграждане на
Субрегионално техническо звено в гр. Бургас,
България, за оказване на съдействие на операциите по проекта „BlackSea4Fish“, в рамките
на член XIV от Конституцията на ФАО.
В светлината на гореизложеното и в продължение на решенията, взети от Работната
група за Черно море по време на срещата,
проведена на 14 ноември 2016 г. в гр. Бургас, България, по отношение на проекта
на ГК РСМ „BlackSea4Fish“, и в съот вет ствие с мандата на ГКРСМ за гарантиране
опазването и устойчивото използване – на
биолог и ч но, с оц и а л но, и коном и че ско и
на ниво околна среда – на ж иви морск и
ресурси, както и устойчивото развитие на
а к ва к ул т у ри т е във вси ч к и морск и вод и
на Средиземно море и Черно море, ФАО
представи на правителството първоначално
предложение на 8 февруари 2017 г. Вземайки
п редви д комен тари т е на п рави т елст во т о
на Република България, предоставени чрез
Постоянния представител на страната към
ФАО на 22 юни 2017 г., предлагам следното
окончателно споразумение:
ДО
НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО
РУМЕН ПОРОЖАНОВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
КОПИЕ:
ПОСТОЯННО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ФАО
РИМ
Ангажимент правителството на Република България, за ефективното изпълнение на
функциите на подрегионалното техническо
звено, да:
– Осигури два напълно оборудвани офиса
в гр. Бургас и допълнително офис място при
необходимост, безплатно, както и необходимата
административна подкрепа и използването
на два изследователски кораба за избрани
дейности, попадащи в обхвата на проекта
„BlackSea4Fish“;
– Прилага Конвенцията за привилегиите и
имунитетите на Специализираните Агенции,
към която Република България се е присъединила през юни 1968 г., при изпълнението на
проекта GFCM „BlackSea4Fish“;
– Признава пасаваните на Организацията на
обединените нации, издадени на служителите
на ФАО, като валиден документ за пътуване,
еквивалентен на паспорт;
– Подпомага безплатната обработка и
издаване на визи, според изискванията, на
персонала на ФАО и на експертите на мисията
и други лица, които работят в контекста на
проекта GFCM „BlackSea4Fish“ и/или пътуват;
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– Носи отговорност за всякакви искове,
които трети лица могат да предявят срещу
ФАО, техните служители или други лица, които
извършват услуги за ФАО, и да ги опази защитени по отношение на искове или задължения,
произтичащи от всяка операция или дейност,
предприети от ФАО в държава;
– Не прилага предходните разпоредби, когато постигне съгласие с ФАО, че искът или
задължението произтичат от груба небрежност
или умишлено нарушение на посочените погоре лица;
– Проведе консултации с ФАО за изменение
на предходните разпоредби, като всяко подобно изменение ще бъде по взаимно съгласие.
В случай че така представеният ревизиран
вариант на настоящото предложение е приемлив за правителството на Република България, това писмо и положителният отговор
ще съставляват окончателното Споразумение
между правителството на Република България и ФАО за изграждане на Субрегионално
техническо звено в гр. Бургас за оказване
на съдействие на операциите по проекта
„BlackSea4Fish“. Споразумението ще влезе в
сила след уведомяване от двете страни, че са
изпълнени вътрешните им процедури за това.
До приключване на вътрешните процедури
Споразумението ще се прилага временно от
правителството на Република България и ФАО.
Същото ще продължи да бъде в сила, докато не
бъде прекратено, доколкото са налице средства
за ефективното изпълнение на функциите на
Субрегионалното техническо звено.
Настоящото Споразумение има за основна
цел да осигури ефективно и цялостно изпълнение на задълженията на Субрегионалното
тех ни ческо звено. Споразу мението може
да бъде прекратено от правителството на
Република България или от ФАО с писмено шестдесетдневно предизвестие от всяка
страна. В този случай правителството на
Република България и ФАО ще се договорят
за необходимите мерки за приключване на
текущи дейности.
Приемете, Ваше Превъзходителство, уверения в най-високата ми към Вас почит.
Жозе Грациано да Силва
№ 53-63
от 26 март 2018 г.
ДО
Д-Р ЖОЗЕ ГРАЦИАНО ДА СИЛВА
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ФАО
ЕЛЕКТРОННО КОПИЕ ДО
ПОСЛАНИК ПЕТЬО ПЕТЕВ
ПОСТОЯНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
КЪМ ФАО – РИМ
Уважаеми д-р Да Силва,
От името на Република България имам
честта да Ви уведомя, че предложеният с писмо
№ OSD-DG/17/900 от 17.10.2017 г. окончателен
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вариант на Споразумение между Република
България и Организацията на Обединените
нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено
в гр. Бургас, България, за оказване на съдействие на операциите по проекта „BlackSea4Fish“,
който включва:
Ангажимент правителството на Република България, за ефективното изпълнение на
функциите на подрегионалното техническо
звено, да:
– Осигури два напълно оборудвани офиса
в гр. Бургас и допълнително офис място при
необходимост, безплатно, както и необходимата
административна подкрепа и използването
на два изследователски кораба за избрани
дейности, попадащи в обхвата на проекта
„BlackSea4Fish“;
– Прилага Конвенцията за привилегиите и
имунитетите на Специализираните Агенции,
към която Република България се е присъединила през юни 1968 г., при изпълнението на
проекта GFCM „BlackSea4Fish“;
– Признава пасаваните на Организацията на
обединените нации, издадени на служителите
на ФАО, като валиден документ за пътуване,
еквивалентен на паспорт;
– Подпомага безплатната обработка и издаване на визи, според изискванията, на персонала
на ФАО и на експертите на мисията и други
лица, които работят в контекста на проекта
GFCM „BlackSea4Fish“ и/или пътуват;
– Носи отговорност за всякакви искове,
които трети лица могат да предявят срещу
ФАО, техните служители или други лица, които
извършват услуги за ФАО, и да ги опази защитени по отношение на искове или задължения,
произтичащи от всяка операция или дейност,
предприети от ФАО в държава;
– Не прилага предходните разпоредби, когато постигне съгласие с ФАО, че искът или
задължението произтичат от груба небрежност
или умишлено нарушение на посочените погоре лица;
– Проведе консултации с ФАО за изменение
на предходните разпоредби, като всяко подобно
изменение ще бъде по взаимно съгласие,
е приемлив за българското правителство.
Правителството на Република България изразява съгласие настоящото писмо и еднаквото
по съдържание писмо от ФАО да съставляват
окончателно Споразумение за изграждане на
Субрегионално техническо звено в гр. Бургас
за оказване на съдействие на операциите по
проекта „BlackSea4Fish“. Споразумението ще
влезе в сила след уведомяване от двете страни,
че са изпълнени вътрешните им процедури
за това. До прик лючване на вътрешните
процедури Споразумението ще се прилага
временно от правителството на Република
България и ФАО. Същото ще продължи да
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бъде в сила, докато не бъде прекратено, доколкото са налице средства за ефективното
изпълнение на функциите на Субрегионалното
техническо звено.
Настоящото Споразумение има за основна
цел да осигури ефективно и цялостно изпълнение на задълженията на Субрегионалното
тех ни ческо звено. Споразу мението може
да бъде прекратено от правителството на
Република България или от ФАО с писмено шестдесетдневно предизвестие от всяка
страна. В този случай правителството на
Република България и ФАО ще се договорят
за необходимите мерки за приключване на
текущи дейности.
В тази връзка Ви моля да приемете това
писмо за окончателно Споразумение между
правителството на Република България и
Организацията на Обединените нации по
прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане
на Субрегионално техническо звено.
Моля да имате предвид, че съгласно българското законодателство окончателният вариант
на споразумение, сключено чрез размяна на
писма, подлежи на последваща ратификация
от страна на Република България, за което
ще бъдете уведомени своевременно.
С уважение,
Румен Порожанов,
министър на земеделието,
храните и горите
10483

НАРЕДБА № 7
от 22 ноември 2018 г.

за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти
от риболов и на продукти от аквакултури,
асоциации на организации на производители
и междубраншови организации в сектора на
рибарството и за одобрение на планове за
производство и предлагане на пазара
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:
1. условията и редът за признаване на организации на производителите на продукти от
риболов и/или на продукти от аквакултури,
асоциации на организации на производители
и междубраншови организации в сектора на
рибарството;
2. редът за осъществяване на контрол
върху дейността на признатите организации
и асоциации по т. 1;
3. условията и редът за одобрение на плановете за производство и предлагане на пазара
и редът за осъществяване на контрол върху
тяхното изпълнение.
(2) Организациите по ал. 1, т. 1 се признават
и плановете по ал. 1, т. 3 се одобряват съгласно
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изискванията на Регламент (ЕС) № 1379/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и
аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО)
№ 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и
за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на
Съвета (ОВ, L 354/1 от 28.12.2013 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 1379/2013“.
Чл. 2. Организациите на производители
на продукти от риболов и/или продукти от
аквакултури, асоциациите на организации на
производители и междубраншовите организации в сектора на рибарството се признават от
министъра на земеделието, храните и горите.
Г л а в а

в т о р а

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В
СЕКТОРА НА РИБАРСТВОТО
Раздел I
Условия за признаване на организации на
производители, асоциации на организации на
производители и междубраншови организации
Чл. 3. (1) Организацията на производители
на продукти от риболов и/или на продукти от
аквакултури може да бъде събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност,
юридическо лице, регистрирано при условията
и по реда на Закона за юридическите лица
с нестопанска цел, или кооперация с изключение на кооперативен съюз по чл. 54, ал. 3
от Закона за кооперациите.
(2) При вземане на решения в юридическото
лице по ал. 1 всеки член може да притежава
не повече от 40 на сто от правата на глас. При
определяне на процента от правото на глас
се прилагат разпоредбите за свързани лица
по тази наредба и за свързани предприятия
и предприятия партньори съгласно чл. 4,
ал. 3 и 5 от Закона за малките и средните
предприятия.
(3) Членове на организацията могат да
бъдат физически или юридически лица, които
са вписани в някой от регистрите по чл. 16,
ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за рибарството и аквакултурите като лица, извършващи стопански
риболов или развъждащи и отглеждащи риба
и други водни организми.
(4) Асоциацията на организации на производителите може да бъде събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност,
юридическо лице, регистрирано при условията
и по реда на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, или кооперативен съюз. В
асоциации на организации на производители
членуват признати организации на производители на продукти от риболов и/или на
продукти от аквакултури.
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(5) Междубраншовата организация е юридическо лице, регистрирано при условията и
по реда на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел. Членове на междубраншова
организация могат да бъдат производители,
търговци и/или преработватели на продукти
от риболов и/или на продукти от аквакултури.
Чл. 4. (1) Организация на производителите
на продукти от риболов и организация на производителите на продукти от аквакултури се
учредяват по инициатива на производители на
продукти от риболов и/или от производители
на продукти от аквакултури за постигане на
целите, посочени в чл. 7 от Регламент (ЕС)
№ 1379/2013.
(2) Орга н иза ц и я на п роизвод и т ел и т е,
представляваща както дейностите в област
та на риболова, така и тези в областта на
аквакултурите, може да бъде създадена като
съвместна организация на производителите
на продукти от риболов и от аквакултури.
(3) Организациите на производители на
продукти от риболов и/или на продукти от
аквакултури се създават за извършване на дейности в една или повече от следните области:
1. морски аквакултури;
2. сладководни аквакултури;
3. крайбрежен риболов;
4. дребномащабен риболов;
5. риболов в открито море;
6. дълбоководен риболов;
7. друг вид риболов.
Чл. 5. Организациите на производители на
продукти от риболов и/или на продукти от
аквакултури се признават, когато са изпълнени
едновременно следните условия:
1. са учредени за постигане на целите,
посочени в чл. 7, параграф 1 и/или 2 и на
поне две от целите по параграф 3 на чл. 7 от
Регламент (ЕС) № 1379/2013;
2. като имат не по-малко от 6 членове и
оборот от продажби на продукти от риболов
и/или аквакултури от членовете на организацията и/или от нея не по-малко от 50 000 лв.
през годината преди кандидатстването, който
се доказва с извлечение от счетоводството
или с данъчни документи;
3. имат вътрешни правила във връзка с
експлоатацията на рибните стопанства, производството и предлагането на пазара;
4. разполагат с офис и седалището им се
намира на територията на Република България;
5. устройственият акт на организацията
включва:
а) правила, които позволяват на членуващите производители да контролират по
демократичен начин своята организация и
нейните решения;
б) задължение на членовете да прилагат
вътрешните правила по т. 3;
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в) задължение на членовете за финансови
вноски, необходими за финансиране на организацията на производителите;
г) правила за приемането на нови членове
и прекратяването на членството с писмено
предизвестие със срок не по-кратък от шест
месеца;
д) санкции за нарушаване на задълженията;
6. водят счетоводство за дейността, за
която са признати, по реда на Закона за счетоводството;
7. спазват правилата за конкуренция, посочени в глава V от Регламент (ЕС) № 1379/2013,
и не злоупотребяват с господстващо положение на пазара;
8. предоставят информация относно своите
членове, управление и източници на финансиране;
9. разполагат с персонал, инфраструктура
и оборудване, необходими за постигане на
целите по т. 1.
Чл. 6. (1) Признават се асоциации на
организации на производители, когато са
изпълнени едновременно следните условия:
1. учредени са по инициатива на две или
повече признати организации на производители на продукти от риболов и/или аквкултури;
2. отговарят на изискванията на чл. 9 от
Регламент (ЕС) № 1379/2013;
3. учредени са за постигане на следните
цели:
а) изпълнение по по-ефективен и устойчив
начин на целите на членуващите организации на производителите, посочени в чл. 7 от
Регламент (ЕС) № 1379/2013;
б) координиране и разработване на дейности
от общ интерес за членуващите организации
на производителите;
4. водят счетоводство за дейностите по т. 2
по реда на Закона за счетоводството.
(2) Организациите на производители могат
да делегират на асоциациите, в които членуват, изпълнението на част от техни мерки или
дейности от общ интерес.
Чл. 7. (1) Междубраншовите организации в
сектора на рибарството се признават, когато
са изпълнени едновременно следните условия:
1. са създадени в секторите на риболова
или аквакултурите по инициатива на производители, търговци и/или преработватели
на продукти от риболов и/или аквакултури;
2. са учредени за постигане на целите, посочени в чл. 12, и за прилагане на една или
повече от мерките по чл. 13 от Регламент
(ЕС) № 1379/2013;
3. състоят се от представители на различни
браншове, като се включват задължително
представители на производството и представители на търговията и/или на преработката;
4. разполагат с офис и централното им
управление се намира на територията на
Република България;
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5. обхващат най-малко една четвърт от
производството и търговията и/или преработката на един или повече продукти от риболов
и аквакултури или продукти, преработени
от продукти от риболов и аквакултури в
страната;
6. не осъществяват пряко производство,
търговия и преработка на продукти от риболов
и аквакултури или продукти, преработени от
продукти от риболов и аквакултури;
7. имат устав на междубраншовата организация, изготвен в съответствие с чл. 17 от
Регламент (ЕС) № 1379/2013.
(2) Не се признават междубраншови организации, когато това може да доведе до поне
едно от следните условия:
1. нарушаване на правилата за конкуренция, посочени в глава V от Регламент (ЕС)
№ 1379/2013;
2. възпрепятстване на стабилното функциониране на Общата организация на пазара на
продукти от риболов и аквакултури на ЕС;
3. нарушаване на интересите на потребителите.
(3) Междубраншовите организации в сектора на рибарството могат да искат признаване
в една или повече от следните области:
1. производство (на продукти от риболов
или аквакултури) и предлагане на пазара;
2. производство (на продукти от риболов
или аквакултури) и преработка;
3. производство (на продукти от риболов
или аквакултури), предлагане на пазара и
преработка.
Ч л. 8. Орга низа ц ии т е на п роизводи т ели
на п род у к т и о т риболов и/и л и на п род у к
т и о т а к ва к ул т у ри и т ех н и т е асоц иа ц и и
могат да к а н д и дат с т ват за фи на нсово подпома га не по Прог ра мата за морско дело
и рибарс т во.
Раздел II
Ред за признаване на организации на производители, асоциации на организации на
производители и междубраншови организации
Чл. 9. (1) Организациите на производители, асоциациите на организации на производители и междубраншовите организации
подават в Министерството на земеделието,
храните и горите (МЗХГ) лично, чрез упълномощен представител или по електронен
път при условията и по реда на чл. 5 и 22
от Закона за електронното управление заявления за признаване по образец съгласно
приложение № 1.
(2) Заедно със заявлението по ал. 1 организациите на производители представят и:
1. вътрешни правила за дейността на организацията на производители;
2. списък на членовете на организацията;
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3. справка-декларация по образец съгласно приложение № 2 за годишната стойност
на предлаганата на пазара от членовете
на организацията и/или от нея продукция
към датата на подаване на заявлението за
признаване;
4. извлечения от счетоводството или данъчни документи, които доказват стойността
на предлаганата на пазара от членовете на
организацията и/или от нея продукция през
последните три години, а за новосъздадена
организация – за последната година;
5. декларации от членовете на организацията, че не са свързани лица по § 1, т. 5 от
допълнителната разпоредба;
6. декларации от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките
и средните предприятия;
7. декларация, че организацията няма господстващо положение на пазара по смисъла на
чл. 20 от Закона за защита на конкуренцията;
8. п ъ лномощ но с но тариа л но за верен
подпис – когато заявлението се подава от
пълномощник.
(3) Организациите на производители могат
да подадат заедно с документите по ал. 1 и
2 и план на производство и предлагане на
пазара.
(4) Заедно със заявлението по ал. 1 асоциациите на организации на производители
представят:
1. списък на членовете на асоциацията;
2. вътрешни правила на асоциацията на
организации на производители;
3. декларация, че асоциацията няма господстващо положение на пазара по смисъла на
чл. 20 от Закона за защита на конкуренцията;
4. п ъ лномощ но с но тариа л но за верен
подпис – когато заявлението се подава от
пълномощник.
(5) Заедно със заявлението по ал. 1 междубраншовите организации представят:
1. списък на членовете на организацията
с обобщена информация за тяхната дейност;
2. вътрешни правила;
3. доказателства, че обхваща най-малко
една четвърт от производството и/или търговията, и/или преработката в страната на
един или повече продукти от риболов и/или
аквакултури;
4. декларация, че не осъществява пряко
производство, т ъргови я и преработ ка на
продукти от риболов и аквакултури или продукти, преработени от продукти от риболов
и аквакултури;
5. п ъ л номощ но с но тариа л но за верен
подпис – когато заявлението се подава от
пълномощник.
(6) Когато представените документи по
ал. 2, 4 и 5 са непълни или нередовни, комисията по чл. 10, ал. 1 изпраща на заявителя

ВЕСТНИК

БРОЙ 99

съобщение да отстрани непълнотите или
нередовностите в срок до 10 работни дни от
деня на получаване на съобщението.
(7) Ако в срока по предходната алинея
заявителят не отстрани непълнотите или
нередовностите, заявлението се оставя без
разглеждане.
Чл. 10. (1) Министърът на земеделието,
храните и горите със заповед назначава постоянна комисия, която извършва проверка
за изпълнение на условията за признаване,
включително проверка на място и одобрява
правила за нейната работа. В състава на постоянната комисията се включват представители
на Министерството на земеделието, храните
и горите, на Държавен фонд „Земеделие“ и
на Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури.
(2) В двумесечен срок от подаване на заявлението по чл. 9, ал. 1 постоянната комисия
по ал. 1 дава становище по признаването на
организацията на производители, на асоциацията на организации на производители или
на междубраншовата организация.
(3) В тримесечен срок от подаване на заявлението по чл. 9, ал. 1 въз основа на становището на постоянната комисия по ал. 2
министърът на земеделието, храните и горите
със заповед:
1. признава организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация, или
2. прави мотивиран отказ.
(4) Организациите на производители на
продукти от риболов и/или на продукти от
аквакултури и техните асоциации се признават за една или повече области на дейност
по чл. 4, ал. 3 и за определени продукти от
риболов и/или аквакултури, а междубраншовите организации се признават за една от
областите по чл. 7, ал. 3.
(5) Заповедта по ал. 3 се съобщава и може
да се обжалва по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Раздел III
Ред за осъществяване на контрол върх у
дейността и за оттегляне на признаването
на организациите на производители, асоциациите на организации на производители и
междубраншовите организации
Чл. 11. (1) При всяка промяна на обстоятелствата, свързани с условията за признаване,
организацията на производители, асоциацията на организации на производители или
междубраншовата организация е длъжна да
уведоми министъра на земеделието, храните
и горите в 14-дневен срок от настъпване на
промяната.
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(2) Членове на постоянната комисия по
чл. 10, ал. 1 извършват периодични проверки
на място за установяване на съответствието
на признатите организации на производители,
асоциации на организации на производители
или междубраншови организации с изискванията по чл. 3, 4, 5, 6 или 7. Всяка призната
организация на производители, асоциацията на
организации на производители и междубраншова организация се проверява всяка година,
като при получаване на сигнал за нередност
се извършва извънредна проверка.
(3) При извършване на проверките представителите на организацията на производителите, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация
и техните членове са длъжни да осигурят
достъп до помещенията, плавателните съдове, складовете, софтуера, документацията и
рибовъдните стопанства на членовете и да
оказват съдействие на проверяващите.
(4) Когато се установи, че организацията
на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация не отговаря на съответните
изисквания по чл. 3, 4, 5, 6 или 7 и несъответствията не бъдат отстранени в 2-месечен
срок от датата на уведомяването им, както
и когато организацията на производители не
изпълнява задълженията по ал. 3, признаването є се оттегля със заповед на министъра на
земеделието, храните и горите. В тези случаи
в списъка по чл. 15 се отразява номерът на
заповедта за оттеглянето на признаването.
Чл. 12. Комисията по чл. 10, ал. 1 оказва
съдействие на представителите на Европейската комисия, които проверяват спазването
на изискванията за признаване и дейността
на признатите организации на производители,
асоциации на организации на производители
и междубраншови организации.
Чл. 13. (1) Министърът на земеделието,
храните и горите издава заповед за оттегляне на признаването на организацията на
производители, асоциацията на организации
на производители и ли меж д убраншовата
организация:
1. въз основа на писмено заявление от
управителния орган;
2. при прекратяване на юридическото лице
и заличаване на вписването му от търговския
регистър или от регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел и при промяна на
правната му форма;
3. когато постоянната комисия по чл. 10,
ал. 1 установи:
а) че вече не отговаря на съответните условия за признаване по реда на чл. 11, ал. 2;
б) че организацията на производители,
асоциацията на организации на производители
или междубраншовата организация използва
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полученото признаване за цели, различни от
посочените в съответно чл. 7, 10 или 12 от
Регламент (ЕС) № 1379/2013;
4. когато заповедта по чл. 10, ал. 3, т. 1 е
издадена въз основа на неверни данни или
с влязъл в сила акт на компетентен орган е
установено, че признатата организация на производители, асоциация или междубраншова
организация е извършила тежко нарушение
или измама;
5. по искане на Европейската комисия в
случаите по чл. 20, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 1379/2013.
(2) Министърът на земеделието, храните и
горите със заповед може да оттегли признаването при установено съществено неизпълнение на одобрения план за производство и
предлагане на пазара по чл. 28 от Регламент
(ЕС) № 1379/2013.
Чл. 14. Заповедите по чл. 11, ал. 4 и чл. 13,
ал. 1 и 2 се съобщават и обжалват по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 15. Компетентното звено съгласно устройствения правилник на Министерството
на земеделието, храните и горите поддържа
актуални списъци на признатите организации
на производители, асоциации на организации на
производители и междубраншови организации
в сектора на рибарството, които се публикуват
на интернет страниците на Министерство на
земеделието, храните и горите и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
Чл. 16. Компетентното звено съгласно устройствения правилник на Министерството
на земеделието, храните и горите уведомява
по електронен път Европейската комисия
за всяко решение за признаване или за оттегляне на признаване на организации на
производители, асоциации на организации на
производители и междубраншови организации
по реда на Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 1419/2013 на Комисията от 17 декември
2013 г. относно признаването на организации на производителите и междубраншови
организации, разширяването на обхвата на
правилата на организациите на производителите и междубраншовите организации, както
и публикуването на цените на задействане
в съответствие с предвиденото в Регламент
(ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент
и на Съвета относно общата организация на
пазарите на продукти от риболов и аквакултури (ОВ, L 353/43 от 28.12.2013 г.).
Чл. 17. По реда на тази глава се признават
и организации на производители, асоциации на
организации на производители и междубраншови организации, в които членуват производители
или организации на производители от други
държави – членки на Европейския съюз, когато
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седалището на организацията, асоциацията или
междубраншовата организация се намира на
територията на Република България.
Г л а в а

т р е т а

ПЛАНОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 18. (1) Всяка призната организация
на производителите на продукти от риболов
и/или на продукти от аквакултури е длъжна в
срок до осем седмици от датата на признаване
да подаде в Министерството на земеделието,
храните и горите първи план за производство и предлагане на пазара. Плановете за
производство и предлагане на пазара са със
срок до 5 години.
(2) Организацията на производители подава
в МЗХГ следващите планове за производство
и предлагане на пазара със срок до 5 години
не по-късно от осем седмици преди изтичането на срока на плана, който е в процес на
изпълнение.
(3) Плановете за производство и предлагане на пазара трябва да бъдат насочени към
изпълнение на целите, посочени в чл. 3 и 7
от Регламент (ЕС) № 1379/2013.
(4) Плановете по ал. 1 трябва да обхващат
производството и предлагането на пазара
най-малко на основните продукти от риболов
и/или аквакултури, които организацията на
производители или нейните членове предлагат
на пазара.
(5) Асоциациите на организации на производителите могат да подават в МЗХГ планове
за производство и предлагане на пазара при
условията и по реда на тази глава.
Раздел II
Съдържание на плановете за производство
и предлагане на пазара
Чл. 19. (1) Планът за производство и предлагане на пазара съдържа:
1. обща информация за организацията на
производители;
2. програма за производство за видовете,
обект на улов или отглеждане от членовете
на организацията на производители;
3. пазарна стратегия за осигуряване на
съответствие с пазарните изисквания;
4. мерките, които организацията на производителите ще предприеме, за постигане
на целите, определени в чл. 7 от Регламент
(ЕС) № 1379/2013;
5. специални мерки за регулиране на доставките на видове, за които обикновено има
затруднения при предлагането на пазара през
годината;
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6. санкции за членове, които нарушават
приетите решения за изпълнението на плана
и мерки за контрол.
(2) Организацията на производители включва в плановете за производство и предлагане
на пазара:
1. разходите, които следва да се предвидят;
2. график за изпълнение;
3. показатели за изпълнение и за резултати.
Чл. 20. Общата информация за организацията на производители включва:
1. пълното наименование на организацията
на производители;
2. тип на организацията на производители – на продукти от аквакултури и/или на
продукти от риболов;
3. ЕИК – единен идентификационен код
(код по БУЛСТАТ);
4. седалище и адрес на организацията на
производители и район/райони на дейност
по NUTS;
5. брой на производителите, членуващи в
организацията;
6. стойност на продадената на пазара продукция, обща и разбита по видове продукти
от риболов и/или аквакултури, съгласно чл. 5
(в табличен вид);
7. обем на разтоварените количества или
на отгледаната продукция през последните
3 години, общ и разбит по видове, изразен в
тонове и левове на година (в табличен вид).
Чл. 21. (1) Въз основа на оценка на силните
и слабите страни (swot анализ), възможностите
и рисковете организациите на производители
включват в плановете си взаимосвързани:
1. програма за производство;
2. стратегия за предлагане на пазара.
(2) Във въведение към програмата и стратегията по ал. 1 трябва да се обоснове съгласуваността между предвидените мерки и целите
на плана. В него се представя планираната
стратегия на организацията на производители за развитие и за съгласуване на нейното
производство с търсенето и изискванията на
пазара в съответствие с целите по чл. 7 от
Регламент (ЕС) № 1379/2013.
(3) Програмата за производство включва
примерен график за предлаганите на пазара
продукти през следващата година, който се
съставя според сезонните промени на цените,
улова/производството и търсенето на пазара.
В нея се отразяват следните елементи:
1. за всички организации на производители:
а) планиране на производствените дейности;
б) координиране на дейностите с други
производители;
2. за организациите на производители на
продукти от риболов:
а) управление на правата за риболов и на
достъпа на членовете на организацията на
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производители в зависимост от планирането
на улова;
б) изпълнение и управление на задължението за разтоварване на сушата на целия улов;
3. за организациите на производители на
продукти от аквакултури – разработване на
устойчиви практики във връзка с аквакултурите.
(4) В стратегията за предлагане на пазара се описва как организацията на производители ще гарантира адекватността на
предлагането спрямо пазарните изисквания
за качество, количество и представяне на
продуктите. В нея се отразяват и следните
елементи:
1. установяване на пазарни изисквания за
качеството, количеството и представянето
на продуктите;
2. установяване на нови търговски дестинации и на други търговски възможности;
3. взаимодействие и координация с други
оператори във веригата на доставки.
Чл. 22. (1) Организациите на производители включват в плановете за производство
и предлагане на пазара мерки за постигане
на целите, определени в чл. 7 от Регламент
(ЕС) № 1379/2013, които избират от мерките
в приложение № 3.
(2) Организациите на производители на
продукти от риболов включват в плановете си
мерки по ал. 1 за постигане на следните цели:
1. насърчаване на устойчиви риболовни
дейности;
2. избягване и намаляване на нежелания
улов;
3. проследяване на продуктите от риболов
и достъп на потребителите до ясна и подробна
информация;
4. премахване на незаконния, недеклариран
и нерегулиран риболов;
5. подобряване на условията за пускане на
пазара на продукти от риболов от техните
членове;
6. повишаване на икономическата рентабилност;
7. стабилизиране на пазарите;
8. насърчаване на доставките и високото
качество на продуктите и спазването на стандартите за безопасност, като същевременно
се допринася за заетостта в крайбрежните и
селските райони;
9. намаляване на екологичното въздействие на риболова, включително чрез мерки за
подобряване на селективността на риболовните уреди.
(3) Организациите на производители на
продукти от аквакултури включват в плановете си мерки по ал. 1 за постигане на
следните цели:
1. насърчаване на устойчиви дейности,
свързани с аквакултурите;
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2. гарантиране, че дейностите на техните
членове съответстват на Многогодишни я
национален стратегически план за развитие
на аквакултурите в България;
3. гарантиране, че фуражите с риболовен
произход в аквакултурите произхождат от
риболовни дейности, които се управляват
устойчиво;
4. подобряване на условията за пускане
на пазара на продуктите от аквакултури от
техните членове;
5. повишаване на икономическата рентабилност;
6. стабилизиране на пазарите;
7. насърчаване на доставките и високото
качество на продуктите и спазването на стандартите за безопасност, като същевременно
се допринася за заетостта в крайбрежните и
селските райони.
(4) Организациите на производители могат
да включват в плановете за производство и
предлагане на пазара и мерки по чл. 19, ал. 1,
т. 5, избрани от мерките в приложение № 4.
(5) Организациите на производители включват в плановете за производство и предлагане
на пазара санкции за членовете, които нарушават приетите решения за тяхното изпълнение,
както и мерки за контрол на съответствието
на дейностите на техните членове с правилата,
които са установили, избрани от посочените
в приложение № 5.
Чл. 23. (1) В плановете за производство и
предлагане на пазара се предвиждат и разходи
за тяхното изпълнение. Разходите за изпълнение се структурират като:
1. финансов план;
2. дейности на организатора на проекта;
3. дейности по управление на проекта.
(2) Във финансовия план организациите на
производители описват разходите, разноските
и необходимите финансови ресурси за всяка
мярка, която възнамеряват да приложат. Разходите във финансовия план се структурират
за следните два вида дейности:
1. дей нос т и по под г о т овк а на п роекта – подготовка, мониторинг и насочване на
дейностите, свързани с планираните мерки;
2. дейности по управление на проекта – дейности, свързани с практическото изпълнение
на всяка конкретна планирана мярка.
(3) Разходите за дейности на организатора
на проекта включват разходи за проучвания
на пазара, проу чвания за извършване на
оценки, разработване на проекта, анализ
на риска и всички проучвания за осъществимост, извършвани преди изпълнението на
мярката. Необходимо е да се включат и разходи, свързани с дейностите за мониторинг
и контрол, извършвани от организацията
на производители в хода на изпълнението
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на мярката. Предвидените разходи може да
обхващат труд, предоставяне на услуги или
доставки.
(4) Разходите за дейности по управление на
проекта включват разходи за осигуряване на
прилагането на мерките, които не са пряко
свързани с подготовката на проекта, като например научни или технически експерименти,
рекламни кампании, закупуване и внедряване
на нови технически уреди за увеличаване на
селективността, развитие на проследяемостта
или насърчаване на устойчиви практики в
областта на аквакултурите.
Чл. 24. (1) Плановете за производство и
предлагане на пазара съдържат график със
срокове за планираните мерки и съответните
разходи, с разбивки по години за многогодишните планове. В графика се посочват
подходящи показатели за изпълнение и за
резултат по всяка мярка.
(2) За всяка планирана мярка в плана
за производство и предлагане на пазара
организацията на производители следва да
предвиди показател за изпълнение и за резултат, чрез които тя и МЗХГ да контролират
нейното изпълнение. Показателите следва
да позвол яват оцен яване на постигането
на стратегическите цели на плана спрямо
п ървонача л но т о с ъс т оя н ие, оп иса но във
въведението на плана.
(3) Организациите на производители залагат в плановете си показатели, които избират
от посочените в приложение № 6. Според
връзката им с планираните мерки се използват
следните показатели:
1. показатели за изпълнение на планираните мерки;
2. показатели за резултат за оценка на
приноса на прилаганите мерки за постигането
на целите на плановете.
Раздел III
Одобряване и изменение на плановете за
производство и предлагане на пазара
Чл. 25. (1) Комисията по чл. 10, ал. 1 извършва проверка на представените планове за
производство и предлагане на пазара, а при
необходимост извършва и проверка на място,
за установяване на тяхното съответствие с
изискванията на Регламент (ЕС) № 1379/2013,
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1418/2013 на
Комисията от 17 декември 2013 г. относно плановете за производство и предлагане на пазара
по силата на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на
Европейския парламент и на Съвета относно
общата организация на пазарите на продукти
от риболов и аквакултури (ОВ, L 353/40 от
28.12.2013 г.) и на тази наредба.
(2) След извършване на проверките по
ал. 1 комисията по чл. 10, ал. 1 в срок до
3 седмици изготвя становище за одобряване
на плановете за производство и предлагане
на пазара.

ВЕСТНИК

БРОЙ 99

(3) В становището по ал. 2 комисията по
чл. 10, ал. 1 оценява дали с представения план
за производство и предлагане на пазара могат
да бъдат постигнати целите, посочени в чл. 3
и 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013, въз основа
на което в срок до 6 седмици от подаването
на плана по чл. 18, ал. 1 или 2 предлага на
министъра на земеделието, храните и горите
да издаде заповед за:
1. одобряване на плана;
2. връщане на плана с мотиви за преработване.
(4) Заповедите по ал. 3 се съобщават по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) В срок до 2 седмици от получаване
на заповедта по ал. 3, т. 2, организацията
на производители представя в МЗХГ преработен план за производство и предлагане
на пазара.
(6) В срок до 4 седмици от представянето
на преработен план по ал. 5 министърът на
земеделието, храните и горите, въз основа
на становище на комисията по чл. 10, ал. 1,
със заповед одобрява или отказва да одобри
плана. Заповедта за отказ се съобщава и може
да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Когато в сроковете по ал. 3 и 6 министърът на земеделието, храните и горите
не се е произнесъл, планът за производство
и предлагане на пазара се счита за одобрен.
Чл. 26. (1) Одобреният план за производство
и предлагане на пазара подлежи на изпълнение.
(2) Признатите организации на производители и асоциациите на организации на
производители могат да получат финансово
подпомагане за изготвянето и изпълнението
на планове за производство и предлагане
на пазара по Програмата за морско дело и
рибарство.
Чл. 27. (1) Организациите на производители могат да актуализират плана по чл. 25,
ал. 3, като в този случай го представят за
одобрение в МЗХГ.
(2) Комисията по чл. 10, ал. 1 в срок до
3 седмици извършва проверка на актуализирания план съгласно чл. 25, ал. 1 и дава
становище по неговото одобряване.
(3) В становището по ал. 2 комисията по
чл. 10, ал. 1 оценява дали с актуализирания
план за производство и предлагане на пазара
могат да бъдат постигнати целите, посочени
в чл. 3 и 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013,
въз основа на което в срок до 4 седмици от
подаването на плана по чл. 18, ал. 1 или 2
предлага на министъра на земеделието, храните и горите да издаде заповед за:
1. одобряване на актуализирания план;
2. връщане на актуализирания план с мотиви за преработване.
(4) Заповедите по ал. 3 се съобщават по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
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(5) В срок до 2 седмици от получаване
на заповедта по ал. 3, т. 2 организацията на
производители представя в МЗХГ коригирано
предложение за актуализиран план за производство и предлагане на пазара.
(6) В срок до 4 седмици от представянето
на плана по ал. 5 министърът на земеделието,
храните и горите, въз основа на становище на
комисията по чл. 10, ал. 1, със заповед одобрява или отказва да одобри плана. Заповедта
за отказ се съобщава и може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(7) Когато в сроковете по ал. 3 и 6 министърът на земеделието, храните и горите
не се е произнесъл, планът за производство
и предлагане на пазара се счита за одобрен.
Раздел IV
Контрол на изпълнението на плановете за
производство и предлагане на пазара
Чл. 28. (1) Организацията на производители изготвя годишен доклад до 31 март
на следващата година за своите дейности
по плана за производство и предлагане на
пазара по чл. 28, параграф 5 от Регламент
(ЕС) № 1379/2013 и го представя в МЗХГ за
одобрение. При многогодишните планове
доклад се представя ежегодно.
(2) Годишният доклад включва информация
за постигането на показателите за изпълнение
и за резултат по чл. 24, ал. 2, както са предвидени в графика по чл. 24, ал. 1 за изпълнение
на одобрения план.
(3) Комисията по чл. 10, ал. 1 извършва
проверка на представения годишен доклад
съгласно показателите по чл. 24, ал. 3 и го
одобрява.
(4) Когато комисията по чл. 10, ал. 1 установи непълноти или неточности в представения годишен доклад, изпраща съобщение
до организацията на производители да ги
отстрани в срок до 10 работни дни от деня
на получаване на съобщението.
Чл. 29. (1) Комисията по чл. 10, ал. 1
извършва административни проверки и проверки на място за изпълнение на мерките и
дейностите, включени в одобрения план за
производство и предлагане на пазара.
(2) Изпълнението на всеки план за производство и предлагане на пазара се проверява
най-малко веднъж годишно. Когато комисията
по чл. 10, ал. 1 установи от годишния доклад
по чл. 28 неизпълнение на показател за изпълнение и/или на показател за резултат,
извършва допълнителна проверка за изпълнение на плана.
(3) При извършване на проверките по ал. 2
представителите на организацията на производителите и техните членове са длъжни да осигурят достъп до помещенията, плавателните
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съдове, складовете, софтуера, документацията
и рибовъдните стопанства на членовете и да
оказват съдействие на проверяващите.
(4) Комисията по чл. 10, ал. 1 предлага на
министъра на земеделието, храните и горите
да оттегли признаването на организацията
на производители на основание чл. 13, ал. 2,
когато:
1. въз основа на проверките по ал. 2 се
установи съществено неизпълнение на плана
за производство и предлагане на пазара;
2. заповедта за отказ по чл. 25, ал. 6 влезе
в сила;
3. организацията на производители не
представи годишен доклад за изпълнението
на плана или той не бъде одобрен.
(5) В случаите по ал. 4 министърът на
земеделието, храните и горите може да издаде заповед за оттегляне на признаването на
организацията на производители.
(6) Заповедта по ал. 5 се съобщава и може
да се обжалва по реда на Административно
процесуалния кодекс.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Предлагане на пазара“ е първа продажба
от производител на собствено производство
на пазара на Европейския съюз на продукт
от риболов или на продукт от аквакултури.
2. „Продукти от риболов“ са риби и други
водни организми, получени в резултат на
стопански риболов, или продукти, получени
от тях, изброени в приложение I на Регламент
(ЕС) № 1379/2013.
3. „Продукти от аквакултури“ са риби и
други водни организми във всеки етап от
техния жизнен цикъл, получени в резултат
на дейности, свързани с развъждането и отглеждането им, или продукти, получени от
тях, изброени в приложение I на Регламент
(ЕС) № 1379/2013.
4. „Производител“ е физическо или юридическо лице, използващо средства за производство за получаване на продукти от риболов
или аквакултури с цел пускането им на пазара.
5. „Свързани лица“ са лица по смисъла на
§ 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на
Закона за публичното предлагане на ценни
книжа.
6. „Сектор на рибарството“ е секторът на
икономиката, който включва всички дейности
по производство, преработка и предлагане
на пазара на продукти от риболов или аквакултури.
7. „Съществено неизпълнение на плана за
производство и предлагане на пазара“ има,
когато 30 % от мерките, включени в плана
за производство и предлагане на пазара, не
са изпълнени или са изпълнени частично, но
за тях не са достигнати повече от 50 % от
показателите за резултат по приложение № 6.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 10г, ал. 1 от Закона за рибарството и
аквакултурите.
§ 3. Отменя се Наредба № 41 от 2006 г. за
условията и реда за признаване на организации на производители на риба и други водни
организми (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов
Приложение № 1
към чл. 9, ал. 1
I. Образец на заявление за признаване на
организация на производители на продукти от
риболов и/или на продукти от аквакултури
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ..................................................................................,
(трите имена по лична карта)
ЕГН ............................................................................,
длъжност ....................................................................
(управител, председател или друга)
на ..................................................................................
(наименование на дружеството, ЮЛНЦ или кооперацията)
със седалище в гр. (с.) .............................................
.......................................................................................,
(населено място)
адрес на управление: .................................................
........................................................................................,
(улица № , ж.к., бл., вх., ап.)
с предмет на дейност: .............................................
......................................................................................,
ЕИК – единен идентификационен код (код по
БУЛСТАТ) .................................................................,
адрес за кореспонденция: ………………………………………
……………………………………………………............................……,
(населено място, улица № , ж.к., бл., вх., ап.)
телефон за връзка: …………………………………………………,
е-mail адрес: ...............................................................
УВАЖ АЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО
МИНИСТЪР,
Моля, представляваното от мен събирателно
дружество/дружество с ограничена отговорност/
юридическо лице с нестопанска цел/кооперация
да бъде признато/та за организация на производители на продукти от риболов/продукти от
аквакултури в следните области:
1. морски аквакултури;
2. сладководни аквакултури;
3. крайбрежен риболов;
4. дребномащабен риболов;
5. риболов в открито море;
6. дълбоководен риболов;
7. друг вид риболов (да се уточни),
(отбелязват се избраните области)
за следните продукти от риболов и/или продукти от аквакултури:
........................................................................................
........................................................................................
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Организацията е създадена за постигане на
две или повече от следните цели:
1. подобряване на условията за пускане на
пазара на продуктите от риболов и/или продукти
от аквакултури на техните членове;
2. подобряване на икономическата възвръщаемост;
3. стабилизиране на пазарите;
4. допринасяне към хранителните доставки и
насърчаване на високото качество на храните и на
стандартите за безопасност, като същевременно
се допринася към заетостта в крайбрежните и
селските райони;
5. намаляване на екологичното въздействие
на риболова, включително чрез мерки за подобряване на селективността на риболовните уреди.
(отбелязват се поне две от целите)
Организацията е създадена за постигане и
на следните задължителни цели:
За организациите на производителите на
продукти от риболов:
1. насърчаване на жизнеспособни и устойчиви риболовни дейности на техните членове при
пълно спазване на политиката на опазване и при
съблюдаване на социалната политика;
2. избягване и намаляване на нежелания улов
от запаси за търговски цели, а когато е необходимо, пълноценно използване на този улов, без
да се създава пазар за улов на екземпляри, чийто
размер е под минималния референтен размер за
целите на опазването в съответствие с член 15
от Регламент (ЕС) № 1380/2013;
3. принос за проследяването на продуктите
от риболов и достъп на потребителите до ясна
и подробна информация;
4. принос за премахването на незаконния,
недеклариран и нерегулиран риболов.
За организациите на производителите на
продукти от аквакултури:
1. насърчаване на устойчиви дейности, свързани с аквакултурите, на техните членове, като
им осигуряват възможности за развитие, при
пълно спазване на Регламент (ЕС) № 1380/2013
и правото за околната среда, при съблюдаване
на социалната политика;
2. гарантиране, че дейностите на техните
членове съответстват на националните стратегически планове, посочени в член 34 от Регламент
(ЕС) № 1380/2013;
3. стремеж към гарантиране, че фуражите с
риболовен произход в аквакултурите произхождат от рибни стопанства, които се управляват
устойчиво.
(отбелязват се избраните цели)
Към заявлението прилагам следните документи:
1. вътрешни правила за дейността на организацията на производители;
2. списък на членовете на организацията;
3. справка-декларация по образец съгласно
приложение № 2 за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията
и/или от нея продукция към датата на подаване
на заявлението за признаване;
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4. финансови и/или счетоводни документи,
които доказват стойността на предлаганата на
пазара от членовете на организацията и/или от
нея продукция през предходната година;
5. декларации от членовете на организацията,
че не са свързани лица по § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба;
6. декларации от членовете на организацията
по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните
предприятия;
7. декларация, че организацията няма господстващо положение на пазара по смисъла на
чл. 20 от Закона за защита на конкуренцията;
8. пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.
(излишното се зачертава)
Дата: ...............
Заявител: ...........................
II. Образец на заявление за признаване на
асоциация на организации на производители
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ..................................................................................,
(трите имена по лична карта)
ЕГН .............................................................................,
длъжност ....................................................................
(управител, председател или друга)
на ..................................................................................
.......................................................................................
(наименование на дружеството, ЮЛНЦ или кооперативния съюз)
със седалище в гр. (с.) .............................................
.......................................................................................,
(населено място)
адрес на управление: ................................................
........................................................................................,
(улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
с предмет/цел на дейност: .....................................
......................................................................................,
ЕИК – единен идентификационен код (код по
БУЛСТАТ) .................................................................,
адрес за кореспонденция: …………………………………...
.......................................................................................,
(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
телефон за връзка: ……………………………………………………,
е-mail адрес: ……………………………………………………………
УВАЖ АЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО
МИНИСТЪР,
Моля, представляваното от мен събирателно
дружество/дружество с ограничена отговорност/
юридическо лице с нестопанска цел/кооперативен
съюз да бъде признато за асоциация на организации на производители, която координира и
разработва следните дейности (включително мерки и дейности, делегирани от нейните членове):
........................................................................................
(описват се мерките и дейностите)
в следните области:
1. морски аквакултури;
2. сладководни аквакултури;
3. крайбрежен риболов;
4. дребномащабен риболов;
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5. риболов в открито море;
6. дълбоководен риболов;
7. друг вид риболов (да се уточни).
(отбелязват се избраните области)
Към заявлението прилагам следните документи:
1. вътрешни правила за дейността на асоциацията;
2. списък на членовете на асоциацията;
3. декларация, че асоциацията няма господстващо положение на пазара по смисъла на
чл. 20 от Закона за защита на конкуренцията;
4. пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.
Дата: ...............
Заявител: ...........................
III. Образец на заявление за признаване на
междубраншова организация
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ..................................................................................,
(трите имена по лична карта)
ЕГН .............................................................................,
длъжност ....................................................................
(председател или друга)
на ..................................................................................
........................................................................................
(наименование на юридическото лице с нестопанска цел)
със седалище в гр. (с.) .............................................
.......................................................................................,
(населено място)
адрес на управление: ................................................
........................................................................................,
(улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
с предмет/цел на дейност: .....................................
.......................................................................................,
район на дейност ......................................................
.......................................................................................,
(област/и)
адрес за кореспонденция: .........................................
.........................................................................................,
(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
телефон за връзка: ..................................................,
е-mail адрес: ...............................................................
УВАЖ АЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО
МИНИСТЪР,
Моля, представляваното от мен юридическо
лице с нестопанска цел да бъде признато за
междубраншова организация
на ..................................................................................
.......................................................................................
(производители и търговци и/или преработватели)
в следните сектори:
1. производство (на продукти от риболов или
аквакултури) и предлагане на пазара;
2. производство (на продукти от риболов или
аквакултури) и преработка;
3. производство (на продукти от риболов или
аквакултури), предлагане на пазара и преработка,
(отбелязват се секторите)
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за следните продукти от риболов и/или продукти от аквакултури:
........................................................................................
........................................................................................
Към заявлението прилагам следните документи:
1. списък на членовете на организацията с
обобщена информация за тяхната дейност;
2. вътрешни правила;
3. доказателства, че обхващат най-малко една
четвърт от производството и/или търговията и/
или преработката в страната;
4. декларация, че не осъществява пряко производство, търговия и преработка на продукти
от риболов и аквакултури или продукти, преработени от продукти от риболов и аквакултури;
5. пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.
Дата: ...............
Заявител: ...........................

Приложение № 2
към чл. 9, ал. 2, т. 3
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията продукция
Долуподписаният (та) ...............................................
........................................................................................
(име, презиме, фамилия)
с л.к. № .................................................., издадена
от ....................................................................................
на ............................ г., ЕГН ....................................,
адрес: ............................................................................
.......................................................................................,
в качеството си на ..................................................
.......................................................................................
(представляващ, управител)
на фирма .....................................................................
........................................................................................
(наименование на дружеството, сдружението или
кооперацията)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Средната годишна стойност на предлаганата на пазара през последните три години
(за новосъздадена организация – за последната
година) от долупосочените поименно членове на
организацията продукция е следната:
.........................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................
(имената на всеки член на групата се изписват
заедно с годишния му оборот)
2. Средната годишна стойност на предлаганата на пазара през последните три години от
организацията на производители продукция е
............................... лв.
3. Общата средна годишна стойност на предлаганата на пазара продукция през последните
три години (за новосъздадена организация – за
последната година) е .............................................. лв.
(посочва се сборът от стойностите по т. 1 и 2)
Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни.
Дата: .................
Декларатор: ........................
гр. ......................
(подпис)
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Приложение № 3
към чл. 22, ал. 1
Мерки за постигане на целите по чл. 7 от
Регламент (ЕС) № 1379/2013
1. За организациите на производители на
продукти от риболов
1.1. Насърчаване на устойчиви риболовни
дейности
За постигане на тази цел плановете следва да
включват една или повече от следните мерки:
– колективно управление на правата за риболов и на достъпа за членовете на организацията
на производители въз основа на действащите
правила за управление по отношение на различните видове запаси, риболовни дейности и
риболовни зони;
– координиране на диалога и сътрудничеството
с научни организации в областта на риболова
и ползване на научни съвети в подкрепа на управленските решения по отношение на рибните
ресурси;
– подготовка и у правление на нау чни и
технически кампании, целящи подобряване на
познанията за ресурсите, въздействието върху
екосистемите и разработването на устойчиви
техники за риболов;
– извършване на проучвания на въздействието
с цел прилагане на нови мерки за управление;
– установяване и колективно предотвратяване
на рисковете, свързани с безопасността на работното място и безопасността по море;
– предоставяне на подкрепа и обучение на
членове на организации на производители във
връзка с разпоредбите в областта на риболова,
с насърчаването на устойчивите риболовни
практики или със сигурността на борда на плавателните съдове;
– ефективно участие на съответните органи
за управление на рибарството на национално, регионално, европейско и международно равнище;
– координиране на диалога между организациите на производители, включително с такива
от други държави членки.
1.2. Избягване и намаляване на нежелания улов
За постигане на тази цел плановете следва да
включват една или повече от следните мерки:
– определяне и стимулиране на риболовни
практики, които спомагат за избягването и намаляването на нежелания улов;
– изготвяне и изпълнение на планове и колективни действия за избягване и намаляване
на нежелания улов;
– определяне на най-добрите начини за използване на такъв улов.
1.3. Проследяване на продуктите от риболов
и достъп на потребителите до ясна и подробна
информация
За постигане на тази цел плановете следва да
включват една или повече от следните мерки:
– подобряване на техниките за проследяване;
– оценка на ну ж дите от осведоменост и
действията за предоставяне на информация на
потребителите;
– подобряване на етикетирането на продукцията, включително при осъществяване на
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процеси за сертифициране, чрез включване на
задължителната и допълнителната информация
на доброволна основа съгласно чл. 38 и 39 от
Регламент (ЕС) № 1379/2013;
– подготовка и изпълнение на действия за
осведомяване и за предоставяне на информация
на потребителите.
1.4. Премахване на незаконния, недеклариран
и нерегулиран риболов
За постигане на тази цел плановете следва да
включват една или повече от следните мерки:
– обучение на производителите и образователните дейности;
– програми за наблюдение и контрол над
дейността на членовете на организации на производители.
1.5. Подобряване на условията за пускане на
пазара на продукти от риболов от техните членове
За постигане на тази цел плановете следва да
включват една или повече от следните мерки:
– определяне на обекти за търговия за предлагане на пазара на продукцията и насочване
на доставките на техните членове;
– разработване на стратегии за по-добро предлагане на пазара на продукцията, включително
чрез сертифициране на продуктите;
– разработване на процеси за сертифициране,
включително по отношение на хранителното
съдържание и качеството;
– подкрепа за включване на допълнителна
информация на доброволна основа съгласно
чл. 39 от Регламент (ЕС) № 1379/2013;
– създаване и разработване на нови методи
и нови инструменти за предлагане на пазара;
– предоставяне на подкрепа и обучение на
членовете на организации на производители във
връзка с техниките за предлагане на пазара;
– участие в изложения на национално, европейско и международно равнище с цел популяризиране на продукцията на членовете на
организацията на производители.
1.6. Повишаване на икономическата рентабилност
За постигане на тази цел плановете следва да
включват една или повече от следните мерки:
– подготовка и мониторинг на нау чни и
технически кампании, целящи намаляване на
оперативните разходи;
– предоставяне на подкрепа и обучение на
членовете на организацията на производители във
връзка с управлението в областта на рибарството;
– разработване на услуги за членовете на
организацията на производители във връзка със
счетоводното отчитане на разходите.
1.7. Стабилизиране на пазарите
За постигане на тази цел плановете следва да
включват една или повече от следните мерки:
– оказване на помощ за по-доброто проучване
на пазара;
– подобряване на знанията на членовете на
организацията на производители за основните
икономически движещи сили по веригата на
доставка;
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– предоставяне на практическа подкрепа за
производителите за по-добро координиране на
обмена на информация с потребители и други
участници във веригата на доставки – преработватели, търговци на дребно и борси.
1.8. Насърчаване на доставките и високото
качество на продуктите и спазването на стандартите за безопасност, като същевременно се
допринася за заетостта в крайбрежните и селските райони
За постигане на тази цел плановете следва да
включват една или повече от следните мерки:
– подготовка и провеждане на кампании за
насърчаване и на инициативи, свързани със
стандартите за предлагане на пазара (качество,
размер или тегло, пакетиране, представяне и
етикетиране);
– подготовка и провеждане на кампании за
популяризиране на нови видове продукти, които
могат да бъдат експлоатирани по устойчив начин;
– подготовка и провеждане на кампании за
разработване на нови процеси и продукти;
– подготовка и провеждане на кампании за
популяризиране на продукти от риболов;
– подготовка и провеждане на кампании за
стимулиране на заетостта в рибарството.
1.9. Намаляване на екологичното въздействие
на риболова, включително чрез мерки за подобряване на селективността на риболовните уреди
За постигане на тази цел плановете следва да
включват една или повече от следните мерки:
– подготовка и прилагане на научни изследвания и експериментални програми за оценка и
ограничаване на въздействието на риболовните
практики върху околната среда;
– подготовка и прилагане на експериментални
програми за разработване на риболовни уреди,
намаляващи въздействието върху околната среда;
– предоставяне на обучение и подкрепа на
производителите за улесняване на използването
на риболовни практики и риболовни уреди, ограничаващи въздействието върху околната среда.
2. За организациите на производители на
продукти от аквакултури
2.1. Насърчаване на устойчиви дейности,
свързани с аквакултурите
За постигане на тази цел плановете следва да
включват една или повече от следните мерки:
– подготовка и управление на научни и технически кампании за подобряване на познанията за
видовете, за въздействията върху околната среда
на дейностите, свързани с аквакултурите, и за
стимулиране на разработването на устойчиви
техники във връзка с аквакултурите;
– провеждане на диалог и сътрудничество със
съответните научни организации в областта на
аквакултурите и сътрудничество за получаване
на научни съвети при вземане на управленски
решения по отношение на аквакултурите;
– предоставяне на подкрепа и обучение на
членовете на организацията на производители
във връзка с насърчаването на устойчиви практики, свързани с аквакултурите;
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– установяване и колективно предотвратяване на рисковете, свързани с безопасността на
работното място;
– ефективно участие в съответните органи
за управление в областта на аквакултурите на
национално, регионално, европейско и международно равнище;
– координиране на диалога между организациите на производители, включително с такива
от други държави членки.
2.2. Гарантиране, че дейностите на техните
членове съответстват на националните стратегически планове
За постигане на тази цел плановете следва да
включват една или повече от следните мерки:
– участие в разработването на националните
стратегически планове;
– разработване на схеми за сертифициране във
връзка с устойчивото използване на фуражите.
2.3. Гарантиране, че фуражите с риболовен
произход в аквакултурите произхождат от рибни
стопанства, които се управляват устойчиво
За постигане на тази цел плановете следва да
включват една или повече от следните мерки:
– участие в разработването на процедури за
проследяване;
– разработване на схеми за сертифициране във
връзка с устойчивото използване на фуражите.
2.4. Подобряване на условията за пускане на
пазара на продуктите от аквакултури от техните
членове
За постигане на тази цел плановете следва да
включват една или повече от следните мерки:
– определяне на обекти за търговия за пускане
на пазара и/или насочване на продукцията на
техните членове;
– разработване на стратегии за по-добро предлагане на пазара на продукцията, включително
чрез сертифициране на продукти;
– подкрепа за предоставяне на допълнителна
информация за потребителите на доброволна основа съгласно чл. 39 от Регламент (ЕС)
№ 1379/2013;
– разработване на процеси за сертифициране,
включително по отношение на хранителното
съдържание и качеството;
– създаване и разработване на нови методи
и нови инструменти за предлагане на пазара;
– предоставяне на подкрепа и обучение на
членове на организацията на производители във
връзка с техниките за предлагане на пазара;
– участие в изложения на национално, европейско и международно равнище с цел популяризиране на продукцията на членовете на
организацията на производители.
2.5. Повишаване на икономическата рентабилност
За постигане на тази цел плановете следва да
включват една или повече от следните мерки:
– подготовка и мониторинг на нау чни и
технически кампании, целящи намаляване на
оперативните разходи;
– предоставяне на подкрепа и обучение на
членове на организацията на производители
във връзка с управлението в областта на аквакултурите;
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– разработване на услуги за членовете на
организацията на производители във връзка със
счетоводното отчитане на разходите.
2.6. Стабилизиране на пазарите
За постигане на тази цел плановете следва да
включват една или повече от следните мерки:
– координиране между различните организации на производители за събиране, обработване,
обмен и използване на икономическа информация, свързана с производството, на членовете на
организациите на производители, включително
данни за производството и формирането на цените при първа продажба;
– оказване на помощ за по-доброто проучване
на пазара;
– подобряване на знанията на членовете на
организацията на производители за основните
икономически движещи сили по веригата на
доставка;
– предоставяне на практическа подкрепа на
производителите за по-доброто координиране
на обмена на информация с преработвателите.
2.7. Насърчаване на доставките и високото
качество на продуктите и спазването на стандартите за безопасност, като същевременно се
допринася за заетостта в крайбрежните и селските райони
За постигане на тази цел плановете следва да
включват една или повече от следните мерки:
– подготовка и провеждане на кампании и
инициативи във връзка със стандартите за предлагане на пазара (качество, размер или тегло,
пакетиране, представяне и етикетиране);
– подготовка и провеждане на кампании за
стимулиране на заетостта в сферата на аквакултурите;
– подготовка и провеждане на кампании за
популяризиране на продукти от аквакултури.

Приложение № 4
към чл. 22, ал. 4
Специални мерки за регулиране на доставките
на видове, за които обикновено има затруднения
при предлагането на пазара през годината
В този раздел плановете следва да включват
една от следните мерки:
– установяване на продуктите от риболов, за
които през някои периоди от годината обикновено възникват затруднения при предлагането
на пазара;
– разработване на специални стратегии и
инструменти за производство и предлагане на
пазара на видове, за които обикновено има
затруднения при предлагането на пазара през
годината.

Приложение № 5
към чл. 22, ал. 5
Санкции и мерки за контрол
В съответствие с разпоредбите на чл. 8, параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС) № 1379/2013
плановете за производство и предлагане на пазара
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съдържат раздел, в който се описват санкциите,
приложими за членове, които нарушават приетите
решения за изпълнението на плановете, както и
мерките, които организациите на производители
ще изпълняват, за да контролират съответствието
на дейностите на техните членове с правилата,
които са установили.
В този раздел плановете следва да включват
една или повече от следните мерки:
– разработване на система от санкции, пропорционални на нарушенията, извършени от
членовете на организацията на производители;
– разработване на стратегии и програми за
привеждане в изпълнение на правилата, приети
от организацията на производители;
– извършване на оценки на риска във връзка
с изпълнението на правилата, приети от организацията на производители;
– подготовка и извършване на контролни
дейности във връзка с привеждането в изпълнение на правилата, приети от организацията
на производители;
– обучение на наблюдатели и контрольори;
– създаване и разпространение на насоки за
изпълнението на:
а) разпоредбите, произтичащи от общата
политика в областта на рибарството;
б) правилата и мерките за управление, приети
от организацията на производители.

Приложение № 6
към чл. 24, ал. 3
Показатели за изпълнение и за резултат
Според връзката им с планираните мерки
следва да се използват следните показатели:
1. Показатели за изпълнение на планираните
мерки
1.1. За организациите на производители на
продукти от риболов
Плановете следва да включват показатели за
изпълнение, чрез които се оценява спазването на:
– график за дейността на плавателните съдове,
изразен чрез брой дни на море и количество на
улова на целевите видове;
– предварителен график за предлагане на
пазара на продуктите от риболов по видове и
начин на представяне;
– план с график на действията за установяване
на възможностите на пазара;
– план с график на дейностите за сертифициране/етикетиране на продуктите;
– предварителен график за управлението на
риболовното усилие и/или на капацитета по
риболовни зони;
– план с график за мерки за намаляване на
прилова;
– график за обучение за спазване на изискванията и правилата, за осведоменост и контрол
за процедурите.
Тези показатели за изпълнение следва да
отчитат и:
– прогнозното определяне на циклите на
продажби на продуктите;
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– съобразяване на средния месечен приход с
очаквано равнище на приходите.
1.2. За организациите на производители на
продукти от аквакултури
Плановете следва да включват показатели за
изпълнение, чрез които се оценява спазването на:
– график за производството и продукцията
на отглежданите видове;
– предварителен график за предлагане на
пазара на продуктите по видове и начин на
представяне;
– план с график на действията за установяване
на възможностите на пазара;
– план с график на дейностите за сертифициране/етикетиране на продуктите;
– план за намаляване на замърсяването на
екосистемите, свързан с дейностите в областта
на аквакултурите;
– план за прилагане на устойчиво хранене на
отглежданите видове;
– график за обучение за спазване на изискванията и правилата, за осведоменост и контрол
за процедурите.
Тези показатели за изпълнение следва да
отчитат и:
– прогнозното определяне на циклите на
продажби на продуктите от аквакултури;
– съобразяване на средния месечен приход с
очаквано равнище на приходите.
2. Показатели за резултат за оценка на приноса на прилаганите мерки за постигането на
целите на плановете за производство и предлагане на пазара
2.1. За организациите на производители на
продукти от риболов
Плановете следва да включват показатели за
резултат за оценка на:
– обем и/или стойност на видовете, които са
уловени/разтоварени и/или предлагани на пазара;
– среден размер на видовете, които са уловени/
разтоварени или предлагани на пазара;
– ръст на продажбите по видове и/или по
продукти в сравнение с предходното състояние;
– брой и/или обем на продаваните нови продукти в сравнение с предходната година;
– изменение на риболовното усилие и/или
капацитет;
– промени в състава на разтоварения на сушата улов и/или на обема на нежелания улов;
– развитие на показателя „на глава от населението“ на разтоварените или произведените
количества;
– тенденции по отношение на производствените разходи за единица продукция;
– тенденции по отношение на разходите за
продажби за единица продукция;
– тенденции по отношение на средния месечен
доход на производителите;
– промени в количествата непродадени продукти спрямо предходното състояние;
– промени в стойността на чувствителните
продукти спрямо предходното състояние;
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– брой на произшествията (с наранявания и/
или смъртни случаи);
– промени в броя на регистрираните нарушения на правилата на организацията на производители.
2.2. За организации на производители на
продукти от аквакултури
Под това заглавие плановете следва да включват показатели за резултат за оценка на:
– обем и/или стойност на видовете, които са
произведени или предлагани на пазара;
– ръст на продажбите по видове и/или продукти в сравнение с предходното състояние;
– брой и/или обем на продаваните нови продукти в сравнение с предходната година;
– изменение на показателя „на глава от населението“ на произведената продукция;
– тенденции по отношение на дела на фуражите, използвани за отглежданите в стопанства
видове, които се получават от устойчиви или
възобновяеми източници;
– тенденции по отношение на количествата
на отпадните продукти от производството;
– тенденции по отношение на производствените разходи за единица продукция;
– тенденции по отношение на разходите за
продажби за единица продукция;
– тенденции по отношение на средния месе
чен доход на производителите;
– промени в количествата непродадени продукти спрямо предходното състояние;
– промени в стойността на чувствителните
продукти спрямо предходното състояние;
– брой на произшествията (с наранявания и/
или смъртни случаи);
– промени в броя на регистрираните нарушения на правилата на организацията на производители.
10439

МИНИСТЕРСТВО
НА ТУРИЗМА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО
относно двустранно сътрудничество в областта
на туризма между Министерството на туризма
на Република България и Министерството на
туризма на Кралство Камбоджа
(Одобрен с Решение № 816 от 15 ноември
2018 г. на Министерския съвет. В сила от
16 ноември 2018 г.)
Министерството на туризма на Република
България и Министерството на туризма на
Кралство Камбоджа, наричани по-нататък
„Страните“;
Желаейки да у к реп я т с ъщес т ву ва щ и т е
приятелски отношения и взаимното разбирателство между двете държави и да продължат
да насърчават сътрудничеството в областта
на туризма;
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Признавайки социално-икономическите,
социално-екологичните и социално-културните ценности на туристическата индустрия
за общия интерес на двете Страни и жизненоважната роля на туризма в подобряването
на новите знания, укрепването на професионалния капацитет и развитието на човешкия
капитал в туризма както на национално, така
и на регионално равнище (Рамка за сътрудничество ASEAN – Асоциация на страните
от Югоизточна Азия); и
С намерението да укрепят, разширят и задълбочат дългосрочните приятелски връзки
между България и Камбоджа чрез по-нататъшно насърчаване на двустранното взаимодействие и сътрудничество в областта на туризма,
ДВЕТЕ СТРАНИ СЕ ДОГОВОРИХА ПОДОЛУ ЗА СЛЕДНОТО:
Член първи – Цели и задачи
Целите и задачите на този Меморандум
за разбирателство, наричан „Меморандума“,
са изложени по-долу:
1. Да продължават да укрепват, задълбочават и разширяват дългосрочната рамка на
при ятелското двуст ранно взаимодействие
и сътрудничество в областта на туризма,
насочена към насърчаване на продуктите и
забележителностите на туристическия пазар
в двете страни.
2. Да си сътрудничат в развитието на
човешкия капитал в туризма и в развитието
на професионалния капацитет както при обучението за развитие на умения, така и при
професионалното академично образование.
3. Да насърчават и привличат туристи и
инвеститори за развитие на идентифицирани
инвестиционни проекти съгласно рамките на
екологично устойчиво и социално отговорно
развитие на туризма.
4. Да помагат за насърчаване на ръста на
туристическата индустрия чрез улесняване на
пътуванията на гражданите на двете страни.
5. Да си разменят и споделят туристически
документи както на електронен, така и на
хартиен носител, като например рекламни
материали, политики, регламенти и закони
относно управлението и ръководенето на
туристическата индустрия, и
6. С цел придобиване на нови знания и
технологии двете Страни следва да отправят
взаимни покани за участие в национални, регионални и международни семинари, работни
срещи, конференции и т.н.
Член втори – Разработване на продукти,
маркетинг и насърчаване
Двете Страни се споразумяват да продължават да работят съвместно да си сътрудничат,
както следва:
1. Да изработват рек ламни материали
както в електронен вариант, така и на хартиен носител за туристически дестинации и
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тематични продукти; да разменят брошури,
листовки, филми и снимки за маркетинг и
реклама на национални, регионални и международни изложения, панаири и събития,
свързани с туризма.
2. Да участват в национални и международни изложения и туристически събития, които
са организирани от България или Камбоджа.
3. Съгласно разпоредбите и законите на
всяка от Страните двете Страни следва да се
стремят да насърчават индивидуалните или
груповите пътувания на своите граждани в
България и Камбоджа.
4. Да насърчават участието на Страните
в срещи, стимули, конвенции и изложения
(MICE), включително други туристически
панаири и др., и
5. Да си сътрудничат и съдействат взаимно
в развитието на организация за управление
на дестинацията (ОУД) и туризма в общността, екологично чистия град, приятелски
настроен към туризма, включително чисти и
зелени туристически проекти чрез обмен на
информация и професионален опит (учебни
пътувания и официални посещения със сравнителни проучвания в областта на туризма
и творческите и новаторските индустрии).
Член трети – Укрепване на професионалния
капацитет и съдействие при развиването на
човешкия капитал
Двете Страни се ангажират да си съдействат
при укрепването на професионалния капацитет в туризма и развитието на човешкия
капитал чрез следните механизми:
1. Обмен на обучителни посещения на
служители и технически обиколки относно
споделяне на най-добри практики.
2. Обмен на младежи, студенти, преподаватели, професори, включително гостуващи
професори и изследователи, с цел туризъм.
3. Предоставяне на стипендии на камбоджанските държавни служители и студенти
в сферата на туризма в бакалавърска, следдипломна и следдокторска степен.
4. Предоставяне на експерти и специалисти
в туризма на Министерството на туризма на
Камбоджа за разработване на маркетинговата стратегия на България, насочена към
привличане на повече туристи от България в
Камбоджа: Кралство на Чудесата, и изнасяне
на презентации и лекции на конференции,
обучителни семинари, работни семинари или
симпозиуми относно нови политики, стратегии
и технологии, свързани с туризма.
5. Обмен на знания и обмен на информация,
свързани с проучвания на пазара, на политиката, системата за управление на дестинации
и проучване на методи за туризма и другите
въпроси, свързани с туризма.
Член четвърти – Партньорство между публичния и частния сектор
Двете Страни следва да:
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– Насърчават туристическите агенции и
други туроператори да установят туристическа
бизнес мрежа и да създават проекти за насърчаване на инвестициите за разработване на
разнообразни продукти, свързани с туризма.
– Обменят опит и информация и да разработят съвместни рекламни програми за
допълнително развитие на пазара в Камбоджа
и в България.
– Допринасят за развитието на двустранното сът рудничество меж д у отговорните
държавни институции на България и Камбоджа и техните национални туристически
организации.
Член пети – Прилагане на Меморандума за
разбирателство
За прилагането на този Меморандум за
разбирателство Страните могат да разработят
специфични договорености, които да конкретизират по-специално целите, програмите,
дейностите, препоръките, техническите договорености и други подробности.
Прилагането на този Меморандум за разбирателство зависи от наличието на средства
и персонал на Страните, които да могат да
работят и по електронен път.
Член шести – Бюджетна способност за изпълнение на Меморандума за разбирателство
Всяка Страна поема разходите по собствените си дейности съгласно настоящия Меморандум за разбирателство и те зависят от
бюджетните ограничения и разпределения на
всяка отделна Страна.
Този Меморандум за разбирателство действа в съответствие с приложимите международни законодателни задължения и е в пълно
съответствие с националните законодателства
на двете Страни.
Член седми – Изменения и модификации
Изменения или модификации на Меморандума за разбирателство или на някоя част от
член от този Меморандум за разбирателство
могат да бъдат направени при официално
искане чрез размяна на официални ноти
между Страните.
Член осми – Изпълнение на съвместни дейности в случай на прекратяване
Прекратяването не засяга изпълнението
на програмите, проектите или планираните
съвместни дейности, започнати в рамките на
този Меморандум за разбирателство.
Член девети – Уреждане на спорове
Всеки спор между Страните, възникващ
при тълкуването, прилагането и изпълнението
на този Меморандум за разбирателство, се
разрешава по взаимно съгласие чрез консултации или преговори между страните.
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Член десети – Валидност
Този Меморандум за разбирателство влиза
в сила от датата на подписване и остава в
сила за период от пет години.
Той ще бъде подновяван автоматично за
същия период, освен ако няма писмено известие за прекратяване, дадено от която и да
е от Страните, най-малко шест месеца преди
датата на изтичане на срока, отправено до
другата страна по дипломатически път.
Подписан в София на 16.11.2018 г. в екземпляри на кхмерски, български и английск и
език, като всички текстове са еднакво автентични.
В случай на разминаване в тълкуването
английският текст има предимство.
За Министерството на За Министерството на
туризма на Република туризма на Кралство
България:
Камбоджа:
Николина Ангелкова,
д-р Тонг Кон,
министър
министър
10454

МИНИСТЕРСТВО НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране,
изграждане и експлоатация на канализационни системи (обн., ДВ, бр. 49 от 2013 г.; изм.
и доп., бр. 82 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 2 се създават ал. 6 и 7:
„(6) При техническата експлоатация на канализационните системи се спазват изискванията на глава петнадесета и глава осемнадесета
от тази наредба и съответните изисквания
към ВиК операторите и към регистрите и
системите, които трябва да създадат по реда
на Наредбата за изискванията и критериите
за ВиК операторите и за квалификацията на
персонала им, приета с Постановление № 11
на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 9
от 2018 г.).
(7) Минималният обхват на събираните
и поддържаните от ВиК операторите данни
за експлоатираната от тях канализационна
сист ема за целите на проектирането, изграждането и техническата експлоатация на канализационните системи по реда на тази наредба
и попълването на регистрите и системите по
ал. 6 е определен в приложение № 1а.“
§ 2. В чл. 3 се създава ал. 4:
„(4) За устойчивото използване на природните ресурси при проектирането на канализационните системи се вземат мерки за
намаляване на обема на изкопните работи
и за повт орно използва не на изкопа н и я
материал в обратния насип, а по отношение на строителните продукти се изисква
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приоритетно използване на рецик лирани
строителни продукти и на продукти, които
съдържат екологично съвместими природни
суровини и подлежат на пълно рециклиране
и/или оползотворяване. В инвестиционните
проекти предвидените строителни продукти се
прецизират максимално (по количество, тип,
размери и други специфични параметри), като
се посочват възможностите за използване на
предварително сглобени продукти и на продукти, предназначени за повторна употреба,
както и се предвиждат други подходящи мерки
за намаляване на строителните отпадъци по
време на строителството.“
§ 3. В чл. 5 ал. 2 се изменя така:
„(2) При проектирането, изграждането и
експлоатацията на канализационните системи се предвиждат и се влагат строителни
продукти съгласно изискванията на Наредба
№ РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за
влагане на строителни продукти в строежите
на Република България (ДВ, бр. 14 от 2015 г.)
и оценени в съответствие с Регламент (ЕС)
№ 305/2011 на Европейския парламент и на
Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни
продукти и за отмяна на Директива 89/106/
ЕИО, когато за продуктите има публикувани
хармонизирани европейски стандарти или
са издадени европейски технически оценки.
При влагането в канализационните системи
на рециклирани строителни продукти, на
продукти, предназначени за повторна употреба, и/или строителни отпадъци, преминали
през процес на оползотворяване, се спазват
изискванията за влагането им в строежите на
глава четвърта от Наредбата за управление
на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали, приета с
Постановление № 267 на Министерския съвет
от 2017 г. (ДВ, бр. 98 от 2017 г.).“
§ 4. В чл. 14 ал. 1 се изменя така:
„(1) При траншейно полагане на канализационните проводи широчината на траншеята
се определя в съответствие с приложение № 7.“
§ 5. В чл. 16 се създават ал. 5, 6, 7 и 8:
„(5) Отточният модул на битовите отпадъчни води за урбанизираната територия се
определя като отношение на средно денонощното количество на битовите отпадъчни води,
определено по ал. 1, и площта на отводняваната урбанизирана територия, l/s.ha. Допуска
се отточният модул да бъде определен и чрез
отношението на средното денонощно количество на битовите отпадъчни води, определено
по ал. 1, и общата дължина на канализационната мрежа при 100 % присъединеност на
населението към нея, l/s.m.
(6) Средното денонощно количество на
битовите отпадъчни води за даден участък
се определя като произведение на
битовия отточен модул (l/s.ha) и отводняваната

БРОЙ 99

ДЪРЖАВЕН

площ, генерираща отпадъчни води към този
участък, или като произведение на битовия
отточен модул (l/s.m) и сумарната дължина
на канализационната мрежа в частта от урбанизираната територия, генерираща отпадъчни
води към този участък.
(7) Коефициентът на обща неравномерност
на битовите отпадъчни води за даден участък
се определя по формула (2а). Максималната стойност на

е 3,5.
,

(2а)

където
е в l/s.
(8) Максималното часово количество на
битовите отпадъчни води за даден участък
се определя по формула (2б):
, m 3/h
(2б).“
§ 6. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В алинея 1 думите „подземни води“ се
заменят с „подземни и други води“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато няма конкретни данни, водното
количество на инфилтрираните подземни и
други води за даден участък може да бъде
изчислено по формулата:
, m 3/h
(2в)
където: m е коефициент, който се приема
от 0,1 до 1,0.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 7. В чл. 19 ал. 1 се изменя така:
„(1) Оразмерителното водно количество
за даден участък на канализационната
мрежа за битови и производствени отпадъчни
води при разделна канализационна система
се определя по формула (2г):
където:

, m 3/h

(2г)

е максималното часово количество на битовите отпадъчни води, определено
по формула (2а), m 3/h;
– максималното часово количество на отпадъчни води от промишлени
предприятия, генериращи отпадъчни води
към този участък, m 3/h;
– инфилтрираните води, протичащи
през този участък, m 3/h.“
§ 8. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. В случаите на разделна улична
канализационна мрежа се проектира второ
сградно канализационно отклонение за имоти,
които заустват дъждовни и/или дренажни води
в уличната канализация. Отклонението за
дъждовни и/или дренажни води се проектира
да зауства в уличната дъждовна канализационна мрежа.“
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§ 9. В чл. 33, ал. 4, изречение второ думите
„може да“ се заличават.
§ 10. В чл. 39, ал. 2 след думата „резервоари“ се поставя запетая и се добавя „които
са разположени по канализационната мрежа
и се изпразват чрез помпи,“.
§ 11. В чл. 45, ал. 3 изречение второ се
изменя така:
„В случаите, когато няма данни за графика
на оттока, минималният обем на черпателния
резервоар може да се определи въз основа
на приет максимален брой на включванията
на помпените агрегати за един час, даден от
производителите на помпените агрегати.“
§ 12. В чл. 47, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „Диаметрите
на смукателните и напорните тръбопроводи“
се заменят с „Вътрешните диаметри на смукателните и напорните тръбопроводи са не
по-малки от 100 mm и“.
2. В т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „но не по-малки от 0,7 m/s“.
§ 13. В чл. 49, ал. 3 след думите „се предвиждат“ се добавя „подходящи“.
§ 14. В чл. 79, ал. 3 се правят следните
допълнения:
1. В т. 3 и 4 накрая се поставя запетая и
се добавя „в т.ч. и капацитет и ефективност“.
2. Създава се нова т. 5:
„5. количеството, вида и степента на замърсяване на отпадъчните води в съществуващата
канализационна система;“.
3. Досегашните т. 5 – 9 стават съответно
т. 6 – 10.
4. Създава се нова т. 11:
„11. възможността за приемане на допълнително транспортирани външни за системата
отпадъчни води и/или утайки и предвиждане
на подходящо място за приемането им;“.
5. Досегашните т. 10 – 14 стават съответно
т. 12 – 16.
6. Създава се нова т. 17:
„17. възможността за изграждане на повече
от една ПСОВ за пречистване на отпадъчните
води от населеното място;“.
7. Досегашните т. 15 – 18 стават съответно
т. 18 – 21.
§ 15. В чл. 81 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Характерните водни количества на
вход ПСОВ се определят съгласно приложение № 10.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При реконструкции на ПСОВ се допуска характерните водни количества да се
определят въз основа на анализ на измерени
водни количества на вход ПСОВ при наличие
на най-малко 3-годишна база данни с измервания, провеждани най-малко един път дневно.
При този анализ се отчитат и настъпилите
промени в канализационната мрежа.“
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3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и думите
„по еквивалентни жители“ се заличават.
§ 16. В чл. 84, ал. 2 числото „10 000“ се
заменя с „2000“.
§ 17. В чл. 85, ал. 1, т. 2 накрая се добавя
„и определените цели и мерки за водното
тяло в Плановете за управление на речните
басейни“.
§ 18. В чл. 87 накрая се добавя „и се проектират пунктове за мониторинг на качеството
на водите, които да позволяват вземането на
представителни проби“.
§ 19. Създава се чл. 87а:
„Чл. 87а. На всички байпасни и аварийни
връзки към пречиствателните станции, от
които може да се осъществява заустване на
непречистени отпадъчни води в повърхностни
води, се предвижда възможност за пломбиране.“
§ 20. В чл. 89, ал. 3 числото „10 000“ се
заменя с „2000“.
§ 21. В чл. 101 се създава ал. 3:
„(3) При избор на решение за близко разположена ПСОВ по ал. 2 технологията за
третиране на утайките се избира предвид понататъшното им оползотворяване или крайно
обезвреждане.“
§ 22. Създава се раздел VI „Изисквания при
проектиране на дълбоководни зауствания“ в
глава седма „Изисквания към съоръженията
в ПСОВ“:
„Раздел VI
Изисквания при проектиране на дълбоководни
зауствания
Чл. 101а. (1) Проектирането на дълбоководни зауствания в морето се извършва въз
основа на одобрен подробен устройствен план
в съответствие с разпоредбите на Закона за
морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
(2) Броят на тръбопроводите за заустване,
техните наклони и начините за полагане (в
траншея или по дъното) се определят въз
основа на:
1. предвижданията на подробния устройствен план по ал. 1 за трасето на дълбоководното заустване, точката или точките на
свързването му към обекти, разположени на
сушата, разположението и границите на установената около него зона за безопасност и др.;
2. конкретните хидро- и литодинамични
условия и данните за морското дъно;
3. данните от ПСОВ;
4. експлоатационните изисквания (възможности за експлоатация при конкретните
условия на полагане и монтаж);
5. географски координати на точката за
заустване и дълбочина на водата в тази точка,
дадени в разрешителното за заустване.
Чл. 101б. Оразмеряването на тръбопровода
и/или тръбопроводите за дълбоководно заустване се извършва в съответствие с измере-
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ното на изход на ПСОВ водно количество за
върхов режим на натоварване или се приема
съгласно определеното такова количество с
технологичния проект.
Чл. 101в. (1) При проектирането и при
монтажа не се допуска промяна на наклона
на тръбопровода за дълбоководно заустване
от низходящ към възходящ.
(2) С проекта се предвижда осигуряването
на тръбопровода за дълбоководно заустване
срещу силови въздействия в прибойната зона,
извън нея и в точката на заустване, като се
определят и съответните начини на полагане
(траншейно и/или по дъното), чрез които се
осигурява максимална устойчивост.
(3) При полагане на тръбопровода за дълбоководно заустване по дъното се предвижда
неговото подходящо и сигурно закрепване
(например с опорни блокове и др.), като в
зависимост от конкретните условия се определят видът, големината и разстоянието
между средствата за закрепване.
(4) Изпускането на пречистените води в
края на тръбопроводите за заустване се осъществява през отвори, разположени по-високо
от морското дъно, за да бъдат предпазени от
запълване с пясък и да се осигури свободно
оттичане. Предвиждат се дифузори за подобро разсейване и смесване на сладката и
солената вода.“
§ 23. В чл. 105 ал. 1 се изменя така:
„(1) Компресорите с ниско налягане и
с висок въздухообмен (въздуходувките) се
проектират така, че да осигуряват въздух за
технологичните процеси без съдържание на
прах и/или масла.“
§ 24. Член 135 се изменя така:
„Чл. 135. Широчината на траншеята e в
съответствие с инвестиционния проект и
съгласно изискванията на приложение № 7.“
§ 25. В чл. 166, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „производствени отпадъчни води, опасни вещества и др.“ се заменят
с „вид на производствени отпадъчни води,
наименование на източника по регистрация
в търговския регистър, количество, състав
и максимално разрешени концентрации на
приоритетни, приоритетно опасни вещества,
специфични вещества и др.“.
2. Създава се нова т. 4:
„4. данни за битови абонати: брой на битовите абонати, ползващи услуга „отвеждане
на отпадъчни води“, и годишни инкасирани
водни количества; брой на битовите абонати,
ползващи услуга „отвеждане и пречистване
на отпадъчни води“, и годишни инкасирани
водни количества;“.
3. Досегашните т. 4 – 18 стават съответно
т. 5 – 19.
§ 26. Създава се чл. 170а:
„Чл. 170а. (1) Изграждането на дълбоководни
зауствания в морето се извършва въз основа
на съгласуван и одобрен инвестиционен проект
в съответствие с разпоредбите на Закона за
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морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
и се прилагат специалните правила на този
закон, на Кодекса на търговското корабоплаване и на подзаконовите актове по тяхното
прилагане относно използваните технически
средства, съгласуването на строителните графици, извършването на водолазна и всякаква
друга подводна дейност и навигационното
осигуряване на зоната на хидротехническо
строителство.
(2) Изграждането на тръбопровода за заустване се извършва съгласно технологията
за монтаж по проекта, която при извършване
на изкопните работи се адаптира към конкретните условия.
(3) Драгажните и изкопните работи се
изпълняват на участъци, след което веднага
се пристъпва към полагане на тръбопровода.
Дълбочината на драгиране се определя от
водното ниво за деня, определено спрямо
контролен репер, разположен на подходящо
място на брега.
(4) Окончателното подравняване на дъното до проектираната нивелета се извършва
непосредствено преди полагането на тръбопровода за заустване. При констатиране на
неравности по дъното, водещи до промяна на
положението на тръбопровода, се извършва
изкопаване или насипване на земната основа.
(5) Всяка секция от тръбопровода се подлага
на хидравлично изпитване за доказване на
водоплътността, както и за проверка на якост
и монтаж на тръбите, на фасонните части,
връзките и другите елементи. По време на
изпитването се вземат мерки за подаване и
изпускане на необходимото водно количество
без каквито и да е затруднения. При извършване на изпитването на тръбопроводите се
поддържа максимално допустимо проектно
налягане, без да се превишава налягането
за изпитване.
(6) След приключване на основните работи
се извършват възстановителни работи с оглед
възстановяване на брега в първоначалния
му вид.“
§ 27. В чл. 174, ал. 2 накрая се поставя
запетая и се добавя „като ефектът на пречистване се доказва в срок от една година“.
§ 28. В чл. 184, ал. 4 думите „чл. 135, ал. 1,
т. 12“ се заменят с „чл. 135, ал. 1, т. 13“.
§ 29. Създава се чл. 197:
„Чл. 197. (1) При техническата експлоатация
на дълбоководни зауствания се прилагат изиск
ванията на Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата
на Република България, на Кодекса на търговското корабоплаване и на подзаконовите
актове по тяхното прилагане относно използваните технически средства, извършването на
водолазна и всякаква друга подводна дейност
и навигационното осигуряване на зоната на
хидротехническо строителство.
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(2) На всеки пет години се извършват подводни водолазни огледи на цялото трасе на
тръбопровода за заустване – най-малко след
всяка зима, както и извънредно след щормове
със статут на бедствие.
(3) В зоната, където тръбопроводът е в
траншея, се следи за размиване на земната основа. Ако има такива участъци, те се
маркират и след това в тях се предприемат
необходимите технически мерки.
(4) В зоната на средствата за закрепване
се следи за огъване или изместване на тръбата и се проверява дълбочината на темето
є за наличие на обратни наклони. Местата
се маркират и се предприемат съответните
мерки за техническо поддържане и изправност
на средствата за закрепване.
(5) Три месеца след извършване на насипните работи следва да се прецени необходимостта да се направи снимка по цялото трасе
на траншеята. Предприемат се подходящи
мерки за предпазване на тръбопровода за
заустване от котви на плавателни съдове и
за предпазване на откритите му участъци от
тралене.“
§ 30. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създават т. 26 и 27:
„26. „Рециклирани строителни продукти“
са рециклираните строителни материали съгласно § 1, т. 19 от Наредбата за управление
на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали, приета с
Постановление № 267 на Министерския съвет
от 2017 г. (ДВ, бр. 98 от 2017 г.).
27. „Продукти, предназначени за повторна употреба“ са продуктите, подготвени от
строителни отпадъци за повторна употреба,
съгласно § 1, т. 13 от Наредбата за управление
на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали, приета с
Постановление № 267 на Министерския съвет
от 2017 г. (ДВ, бр. 98 от 2017 г.).“
§ 31. Създава се приложение № 1а към
чл. 2, ал. 7:
„Приложение № 1а
към чл. 2, ал. 7

Минимален обхват на събираните и поддържани от ВиК операторите данни за целите на
проектирането, изграждането и техническата
експлоатация на канализационните системи
1. Минимален обхват на събираните и поддържани данни за канализационните мрежи и
техните съоръжения
1.1. За канализационната мрежа:
а) вид на канализационната мрежа;
б) данни за трасета (дължина на участъците от
шахта до шахта) и диаметри на канализационните
клонове, регулярно обновявани при проектиране
и изграждане на нови канализационни клонове,
както и при реконструкции на съществуващи
канализационни клонове;
в) брой битови и небитови абонати, които
обслужва канализационната мрежа, и заустени
отпадъчни количества от небитови абонати;
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г) данни за състоянието на канализационната мрежа – година на изграждане, материал на
тръбите, данни от аварии, наводнения и CCTV
инспекции, планирани и предприети мерки при
експлоатацията и поддържането на мрежата.
1.2. За ревизионни шахти:
а) местоположение;
б) вид на шахтата (ревизионна, скокова, разпределителна, преливна);
в) кота терен (геореферирана ГИС база данни);
г) кота дъно канал входяща тръба (тръби)
(геореферирана ГИС база данни);
д) кота дъно изходяща тръба (тръби) (геореферирана ГИС база данни).
1.3. Преливник:
а) кота преливен ръб;
б) дължина на преливния ръб;
в) дължина на отливния канал;
г) кота заустване на отливния канал.
1.4. За задържателни резервоари:
а) местоположение;
б) кота терен (геореферирана ГИС база данни);
№ по
ред

Показател

ВЕСТНИК
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в) кота дъно канал входяща тръба (тръби)
(геореферирана ГИС база данни);
г) кота дъно изходяща тръба (тръби) (геореферирана ГИС база данни);
д) технически параметри на резервоара.
1.5. За канализационни помпени станции:
а) местоположение;
б) кота терен (геореферирана ГИС база данни);
в) кота дъно канал входяща тръба (тръби)
(геореферирана ГИС база данни);
г) кота дъно изходяща тръба (тръби) (геореферирана ГИС база данни);
д) технически параметри на черпателния
резервоар;
е) технически характеристики на помпите.
1.6. Данни за водоподаването, отчетено от
дебитомера на вход населено място.
1.7. Когато няма действаща ПСОВ, е необходимо да се събират данни от мониторинг в
точките на заустване на битовите колектори и
на отливните канали като минимум по следните
показатели на точка на заустване:

Честота на пробовземане

Вид проба

1.

БПК5

1 път месечно

Съставна за денонощието

2.

НВ

1 път месечно

Съставна за денонощието

3.

ХПК

1 път месечно

Съставна за денонощието

4.

Общ азот*

1 път месечно

Съставна за денонощието

5.

Общ фосфор*

1 път месечно

Съставна за денонощието

6.
Дебит
монтирано измервателно устройство
Забележка:* Изследва се само за урбанизирани територии с над 10 000 е.ж. и когато се намират в
чувствителна зона.
2. Минимален обхват на събираните и поддържани данни за ПСОВ:
2.1. Общи данни – брой битови и небитови абонати, който обслужва станцията, технически параметри на действащите съоръжения по пътя на водата и на утайките, ефект на пречистване, вид и
параметри на водоприемника, приложени технологични процеси за третиране и оползотворяване на
утайките и др.
2.2. Данни за количеството и състава на пречистваните отпадъчни води от производства.
Абривиатура съгласно следната номенклатура за пречистване на производствени отпадъчни води
от сектор обработка на храни:
a) „ALC“ – Производство на алкохол и алкохолни напитки;
б) „BREW“ – Производство на бира;
в) „DRINK“ – Производство и бутилиране на безалкохолни напитки;
г) „FEED“ – Производство на животински храни на базата на растителни продукти;
д) „FISH“ – Рибна промишленост;
е) „FRUIT“ – Производство на продукция на базата на плодове и зеленчуци;
ж) „GELA“ – Производство на желатин и лепило на базата на кожи и кости;
з) „MALT“ – Производство на малц;
и) „MEAT“ – Месна промишленост;
й) „MILK“ – Преработка на мляко;
к) „POTA“ – Преработка на картофи.
2.3. Дебит на вход и на изход ПСОВ (ежедневно измерване).
2.4. Състав на отпадъчните води на вход и на изход ПСОВ:
№
по
ред

Показател

Минимален брой анализи на 24-съставна проба
големина на ПСОВ до
50 000 е.ж.

големина на ПСОВ над
50 000 е.ж.

1.

БПК, ХПК, НВ

веднъж месечно

2 пъти месечно

2.

Общ азот и общ фосфор*

веднъж месечно

2 пъти месечно

3.

Приоритетни и приоритетно опасни вещества

веднъж годишно

веднъж годишно

Забележка:* Само когато има изискване за отстраняване на азот и фосфор.
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2.5. Дебит и състав (по показатели, които се следят в разрешителното за заустване) на допълнително транспортирани външни за системата отпадъчни води или утайки.
2.6. Параметри на задържаните отпадъци, пясък и утайки в ПСОВ:
№ по ред

Показател/параметър

Мерна единица

Честота на
пробовземане

1.

Количество задържани отпадъци от решетки кg/d

веднъж месечно

2.

Средна плътност на отпадъците от решетките кg/m
(след обработка)

веднъж месечно

3.

Количество задържан пясък

веднъж месечно

4.

Влажност на задържания пясък (след обра- t/m3
ботка)

веднъж месечно

5.

Количество първични утайки (когато в тех- m3/d
нологичната схема има първичен утаител)

веднъж месечно

6.

Влажност на първичните утайки (когато в %
технологичната схема има първичен утаител)

веднъж месечно

7.

Количество излишна активна утайка

m3/d

веднъж месечно

8.

Влажност на излишната активна утайка

%

веднъж месечно

9.

Количество на обезводнената утайка

m3/d

веднъж месечно

10.

Влажност на обезводнената утайка

%

веднъж месечно

3

m3/месец

“
§ 32. Във формула (2) на приложение № 2 цифрата „5“ се заменя с означението „tп“ и в
поясненията към формулата се добавя пояснениято за „tп“:
„tп е времето за повърхностна концентрация, като за смесена канализационна система е
5 min, а за разделна 8 – 10 min.“
§ 33. В приложение № 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. БДС EN 752 „Канализационни системи извън сгради – Управление на канализационната
система“.“
2. Създава се т. 1а:
„1а. БДС EN 16933-2 „Канализационни системи извън сгради – Проектиране – Част 2: Хидравлично оразмеряване“.“
3. Точка 3 се изменя така:
„3. БДС EN 16932-1 „Канализационни системи извън сгради – Помпени системи – Част 1:
Общи изисквания“.“
4. Създава се т. 3а:
„3а. БДС EN 16932-3 „Канализационни системи извън сгради – Помпени системи – Част 3:
Вакуумни системи“.“
5. Точка 6 се изменя така:
„6. БДС EN 16932-2 „Канализационни системи извън сгради – Помпени системи – Част 2:
Напорни системи“.“
7. Създава се т. 26а:
„26а. БДС EN 14654-2 „Управление и контрол на дейностите по почистване на канализационните канали и тръбопроводи. Част 2: Саниране“.“
8. Създава се т. 40:
„40. БДС EN 15885 „Класификация и експлоатационни характеристики на техническите начини за възстановяване и ремонт на тръбопроводи за отпадъчни води“.“
§ 34. Приложение № 7 към чл. 14, ал. 1 и чл. 135 се изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 14, ал. 1 и чл. 135
Определяне на широчината на траншеята
Широчината на траншеята се определя в инвестиционния проект така, че да се осигури необходимото работно пространство по време на строителството, като се отчетат конкретните условия при
проектирането и спецификата на строежа (дълбочина на изкопа, геоложките условия и необходимостта
от системи за укрепване на изкопа и/или уплътняване на дъното, видът на предвижданите тръби и
др.). При определяне на широчината на траншеята се предвиждат необходимите мерки за безопасност
съгласно нормативните актове за здравословни и безопасни условия на труд.
Широчината на траншеята се приема не по-малка от стойностите, определени съгласно таблица 1
и таблица 2.
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Таблица 1
Номинален
диаметър
DN,
mm

при
укрепена
траншея

≤ 225

ODh + 0,40

> 225 до ≤ 350

ODh + 0,50

ODh + 0,50

ODh + 0,40

> 350 до ≤ 700

ODh + 0,70

ODh + 0,70

ODh + 0,40

> 700 до ≤ 1200 ODh + 0,85

ODh + 0,85

ODh + 0,40

ODh + 1,00

ODh + 0,40

> 1200

Широчина на траншеята (ODh + x ), m
при неукрепена траншея
ъгъл на откоса на стената на
траншеята спрямо хоризонта ß > 60°

ODh + 1,00

ъгъл на откоса на стената на
траншеята спрямо хоризонта ß ≤ 60º

ODh + 0,40

В стойностите ODh + x, x/2 се равнява на минималното работно пространство между тръбата и стената на
траншеята или опората, ако има такава.
ODh е външният диаметър на тръбопровода, m;
ß е ъгълът на неукрепена стена на траншея, измерен спрямо хоризонтала.

Таблица 2
Минимална широчина на траншеята в зависимост от дълбочината на траншеята
Дълбочина на траншеятаа,
m

Минимална широчина на траншеята,
m

< 1,00

няма изискване към широчината на траншеята

≥ 1,00 ≤ 1,75

0,80

>1,75 ≤ 4,00

0,90

> 4,00

1,00

Максималната дълбочина на неукрепени траншеи е до 1,4 m
Забележки:
1. В случай че се изисква достъп при изграждането до външни стени на подземни конструкции,
например ревизионни шахти, минималното пространство за работа трябва да бъде с широчина 0,50 m
за траншеи с дълбочина до 2,5 m и с широчина 0,7 m за траншеи с дълбочина над 2,5 m.
2. Когато в една траншея се полагат две или повече тръби, хоризонталното светло разстояние за
работа между тръбите трябва да бъде 0,40 m за тръби ≤ DN 700 mm и 0,50 m за тръби > 700 mm.
3. По-голяма широчина на траншеята спрямо изискванията на таблици 1 и 2 се определя в случай
на ползване на строителна техника, при която се изисква пространство за: съоръжения за уплътняване
и изпитване; системите за укрепване на траншеята; едновременен монтаж на свързваните тръби и за
подпиране на съседни тръби. Работното пространство от страната на полаганите тръби и изгражданите ревизионни шахти трябва да е достатъчно за извършване на всички видове строително-монтажни
работи без ограничения. За тръби ≥ DN 600, полагани в укрепени траншеи или в неукрепени, при
които се изисква механично уплътняване на леглото на траншеята и странично запълване, работното
пространство х/2 трябва да е най-малко 0,5 m. В този случай минималната широчина на траншеята
трябва да бъде ODh + 1,00.
4. Намаляване на широчината на траншеята спрямо изискванията на таблици 1 и 2 се допуска
при следните обстоятелства:
– при забрана за достъп на персонал в траншеята;
– когато не се изисква достъп на персонал в траншеята или между тръбопровода и стената на
траншеята, например при техники за автоматизирано полагане;
– при установени тежки условия на строителната площадка;
– при използване на самоуплътняващи се материали при засипването.“
а

§ 35. Приложение № 11 към чл. 81, ал. 2 се изменя така:
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„Приложение № 11
към чл. 81, ал. 2

Специфични товари от жител за денонощие в g/ж.d
на вход ПСОВ без отчитане на утайковата вода
№

Параметър

Сурова
отпадъчна
вода

Времепрестой в първичен утаител при
Qmax.h в сухо време
0,5 – 1,0

1,5 – 2,0 h

g/ж.d

g/ж.d

g/ж.d
1.

БПК5

60

45

40

2.

ХПК

120

90

80

3.

НВ (неразтворени вещества)

70

35

25

4.

Азот по
Келдал

11

10

10

5.

Фосфор

1,8

1,6

1,6

Забележка. Qmax.h е максималният часов приток
при сухо време.“

Допълнителна разпоредба
§ 36. Наредбата е преминала процедурата
за обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на Постановление
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№ 165 на Министерския съвет от 2004 г. за
организацията и координацията на обмена на
информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество
и за установяване на процедурите, свързани с
прилагането на някои национални технически
правила за продукти, законно предлагани на
пазара на друга държава членка (ДВ, бр. 64 от
2004 г.), с което е въведена Директива 98/34/
ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 37. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване
на разрешение за строеж се довършват по
досегашния ред.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване
на разрешение за строеж се счита датата на
подаване на писмено заявление за одобряване
на инвестиционния проект от компетентния
орган.
§ 38. Наредбата влиза в сила един месец
след обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Петя Аврамова
10380
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-629
от 23 октомври 2018 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и 6 от Закона за
защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени по-точни замервания нареждам:
1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Водопад „Свети
Дух“, в землището на с. Манастир, община Лъки,
област Пловдив, обявена със Заповед № 3796 от
11.10.1965 г. на председателя на Комитета по горите
и горската промишленост при Министерския съвет
(ДВ, бр. 12 от 1966 г.), от 5,000 дка на 2,883 дка.
2. В границата на природна забележителност
„Водопад „Свети Дух“, определена със заповедта
по т. 1, попада имот номер 000218 съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Манастир (за 2018 г.), ЕКАТТЕ 46989, община
Лъки, област Пловдив, с площ 2,883 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките на
границата на природна забележителност „Водопад
„Свети Дух“ и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на
околната среда и водите (МОСВ) и Регионалната
инспекция по околна среда и води – Смолян.
4. А ктуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

10495

Министър:
Н. Димов

ЗАПОВЕД № РД-630
от 23 октомври 2018 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и 6 от Закона за
защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени по-точни замервания нареждам:
1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Скален мост
в местността Шапран дупка“, в землището на
с. Белица, община Лъки, област Пловдив, обявена
със Заповед № 535 от 25.09.1978 г. на председателя
на Комитета за опазване на природната среда
при Министерския съвет (ДВ, бр. 86 от 1978 г.),
от 40,000 дка на 36,947 дка.
2. В границата на природна забележителност
„Скален мост в местността Шапран дупка“, определена със заповедта по т. 1, попадат имоти с
номера 000098, 000328, 000329 и 000331 съгласно
картата на възстановената собственост за зем-

лището на с. Белица (за 2018 г.), ЕКАТТЕ 03530,
община Лъки, област Пловдив, с обща площ
36,947 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките на
границата на природна забележителност „Скален
мост в местността Шапран дупка“ и картният
материал се съхраняват и са на разположение
в Министерството на околната среда и водите
(МОСВ) и Регионалната инспекция по околната
среда и водите – Смолян.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър:
Н. Димов

ЗАПОВЕД № РД-631
от 23 октомври 2018 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и 6 от Закона за
защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени по-точни замервания нареждам:
1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Водопад
„Гюмберджията“, в землището на с. Белица,
община Лъки, област Пловдив, обявена със Заповед № 3796 от 11.10.1965 г. на председателя на
Комитета по горите и горската промишленост
при Министерския съвет (ДВ, бр. 12 от 1966 г.),
от 2,000 дка на 2,097 дка.
2. В границата на природна забележителност „Водопад „Гюмберджията“, определена със
заповедта по т. 1, попада имот с номер 000308
съгласно картата на възстановената собственост
за землището на с. Белица (за 2018 г.), ЕКАТТЕ
03530, община Лъки, област Пловдив, с площ
2,097 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките на границата на природна забележителност
„Водопад „Гюмберджията“ и картният материал
се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и водите (МОСВ)
и Регионалната инспекция по околната среда и
водите – Смолян.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

10497

Министър:
Н. Димов
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ЗАПОВЕД № РД-659
от 31 октомври 2018 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и 6 от Закона за
защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени по-точни замервания нареждам:
1. Актуализирам площта на защитена територи я – защитена местност „Шу мнатица“,
в землищата на с. Микре и с. Сопот, община
Угърчин, област Ловеч, обявена като природна
забележителност със Заповед № 924 от 14.10.1987 г.
на председателя на Комитета за опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 85 от 1987 г.), прекатегоризирана в защитена
местност с цел опазване на характерен ландшафт
със Заповед № РД-710 от 10.06.2003 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 60 от
2003 г.), от 274,000 дка на 296,338 дка.
2. В границата на защитена местност „Шум
натица“, определена с акта за обявяване по т. 1,
попадат имоти с идентификатори, както следва:
2.1. имоти с идентификатори: 48060.393.5,
48060.393.6, 48060.393.7, 48060.393.10, 48060.393.11,
48060.459.2, 48060.459.3, 48060.459.4, 48060.459.5,
48060.459.6, 48060.459.7, 48060.85.8, съгласно кадастралната карта и кадастралния регистър на
с. Микре, ЕК АТТЕ 48060 (за 2018 г.), община
Угърчин, област Ловеч, одобрени със Заповед
№ РД-18-38 от 8.05.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, с обща площ 190,063 ха.
2.2. имот с идентификатор 68076.430.89 съгласно
кадастралната карта и кадастралния регистър
за землището на с. Сопот (за 2018 г.), ЕКАТТЕ
68076, община Угърчин, област Ловеч, одобрени
със Заповед № РД-18-46 от 1.06.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, с площ 106,275 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на защитена местност „Шумнатица“ и картният материал се съхраняват и са на
разположение в Министерството на околната
среда и водите и в Регионалната инспекция по
околната среда и водите – Плевен.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при Министерството на
околната среда и водите.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър:
Н. Димов

ЗАПОВЕД № РД-660
от 31 октомври 2018 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и 6 от Закона за
защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени по-точни замервания нареждам:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Дяволски мост“, в
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землищата на с. Дядовци и с. Латинка, община
Ардино, област Кърджали, обявена като историческо място със Заповед № 776 от 19.10.1979 г.
на председателя на Комитета по опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 91 от 1979 г.) и прекатегоризирана в защитена
местност със Заповед № РД-552 от 7.05.2003 г. на
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 54
от 2003 г.), от 20,000 дка на 20,304 дка.
2. В границата на защитена местност „Дяволски мост“, определена с акта за обявяване по т. 1,
попадат имоти, както следва:
2.1. имоти с номера 011249 и 011251 съгласно
картата на възстановената собственост за землището на с. Дядовци (2018 г.), ЕКАТТЕ 24788,
община Ардино, област Кърджали, с обща площ
13,484 дка;
2.2. имоти с номера 019011 и 000558 съгласно
картата на възстановената собственост за землището на с. Латинка (2018 г.), ЕКАТТЕ 43164,
община Ардино, област Кърджали, с обща площ
6,820 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на защитена местност „Дяволски
мост“ и картният материал се съхраняват и са
на разположение в Министерството на околната
среда и водите и Регионалната инспекция по
околната среда и водите – Смолян.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов
10499
ЗАПОВЕД № РД-665
от 1 ноември 2018 г.
1. На основание чл. 42, ал. 5 и 6 от Закона
за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с
извършени по-точни замервания:
Актуализирам площта на защитена тери
т ори я – з а щ и т ен а ме с т но с т „На ход и ще н а
блатно кокиче в местността Блатото“, в землището на гр. Созопол, община Созопол, област Бургас, обявена със Заповед № 1938 от
3.07.1970 г. на министъра на горите и горската
промишленост – МГГП (ДВ, бр. 65 от 1970 г.), от
290,000 дка на 376,536 дка.
В границата на защитена местност „Находище на блатно кокиче в местността Блатото“,
определена със Заповед № 1938 от 3.07.1970 г.
на МГГП, попадат имоти с идентификатори,
както следва: 67800.1.44, 67800.1.135, 67800.1.159,
67800.1.270, 67800.1.272, 67800.1.273, 67800.1.274,
67800.1.275, 67800.1.285 и 67800.1.286, съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри
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(КККР) за землището на гр. Созопол (за 2018 г.),
ЕК АТТЕ 67800, община Созопол, област Бургас,
одобрени със Заповед РД-18-60 от 4.10.2007 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, с обща площ
376,536 дка.
2. На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с
чл. 41, т. 2 от Закона за защитените територии с
цел опазване на естественото находище на блатно
кокиче (Leucojum aestivum L.):
Увеличавам със 108,976 дка площта на защитена местност „Находище на блатно кокиче в
местността Блатото“, землище на гр. Созопол,
община Созопол, област Бургас, обявена със
Заповед № 1938 от 3.07.1970 г. на МГГП, посредством включването на поземлени имоти с
идентификатори, както следва:
– 67800.1.70, 67800.1.109 и 67800.1.271 съгласно
КККР за землището на гр. Созопол (за 2018 г.),
ЕКАТТЕ 67800, община Созопол, област Бургас,
одобрени със Заповед РД-18-60 от 4.10.2007 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, с обща площ
44,194 дка;
– 61042.5.59, 61042.5.60, 61042.5.155 и 61042.5.181
съгласно КККР за землището на с. Равадиново
(за 2018 г.), ЕК АТТЕ 61042, община Созопол,
област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-55
от 29.09.2015 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с обща площ 64,782 дка.
3. Защитена местност „Находище на блатно
кокиче в местността Блатото“, с граница, определена със Заповед № 1938 от 3.07.1970 г. на МГГП,
актуализирана по т. 1 и разширена по т. 2 от
настоящата заповед, е с обща площ 485,512 дка
и включва поземлени имоти с идентификатори,
както следва:
– 67800.1.44, 67800.1.70, 67800.1.109, 67800.1.135,
67800.1.159, 67800.1.270, 67800.1.271, 67800.1.272,
67800.1.273, 67800.1.274, 67800.1.275, 67800.1.285
и 67800.1.286 съгласно КККР за землището на
гр. Созопол (за 2018 г.), ЕКАТТЕ 67800, община
Созопол, област Бургас, с обща площ 420,730 дка;
– 61042.5.59, 61042.5.60, 61042.5.155 и 61042.5.181
съгласно КККР за землището на с. Равадиново
(за 2018 г.), ЕК АТТЕ 61042, община Созопол,
област Бургас, с обща площ 64,782 дка.
4. За разширението на защитената местност е
валиден режимът на дейностите, определен със
Заповед № 1938 от 3.07.1970 г. на МГГП.
След влизане в сила на настоящата заповед
Регионалната инспекция по околната среда и
водите (РИОСВ) – Бургас, да предприеме необходимите действия по отразяване на промените
в защитената територия в КККР за землището
на гр. Созопол и с. Равадиново, община Созопол,
област Бургас.
Пълният опис на координатите на точките на
границата на защитена местност „Находище на
блатно кокиче в местността Блатото“ и картният
материал се съхраняват и са на разположение
в Министерството на околната среда и водите
(МОСВ) и в РИОСВ – Бургас.
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А к т уа лизираните данни и промените по
настоящата заповед да се впишат в Държавния
регистър на защитените територии при МОСВ.
Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов
10462

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД
№ РД-08-502 от 16 ноември 2018 г. на МТИТС
№ РД-02-14-1156 от 12 ноември 2018 г. на МРРБ
„Бора Инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес – гр. Варна, район „Приморски“, бул. Княз
Борис I № 111, Бизнес център, ет. 9, и с ЕИК
103794531 е подало заявление в Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ (ИАМА) с
вх. № 1463 от 10 април 2018 г., с което е внесен
за разглеждане, приемане и одобряване проект
на генерален план на пристанище за обществен
транспорт с регионално значение за насипни и
наливни неопасни товари – гр. Белослав – подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за пристанищната територия и
парцеларен план за пристанищната акватория.
Заявлението e подадено по реда и при условията
на чл. 25 от Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата
и съдържанието, изработването, одобряването и
изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт (обн., ДВ, бр. 32
от 2014 г.; изм., бр. 2 от 2015 г.).
Към заявлението са приложени: резултатите
от извършеното от заявителя прединвестиционно проучване относно наличието на подходящи
географски, хидроложки, хидрогеоложки и други
условия, възможностите за свързване с пътната
мрежа и с железопътната инфраструктура, както и
относно трафика на товарите, които се предвижда
да бъдат обработвани на пристанището; документи, удостоверяващи правото на собственост на
заявителя върху поземлените имоти, включени
в обхвата на разработката; технологична и финансова обосновка на инвестиционната инициатива, в това число инвестиционна програма и
данни за финансовата обезпеченост на нейната
реализация и информация относно отсъствието
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на необходимост от влагане на публични инвестиции за отчуждаване на поземлени имоти, за
изграждане на пътни или железопътни връзки,
на акватория или отделни нейни зони, на части
от общата техническа инфраструктура на пристанището и на зона по чл. 101, ал. 1 от Закона
за морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на Република България
(ЗМПВВППРБ); решение по оценка на въздействието върху околната среда № ВА-2/2018 г.,
издадено на 22 февруари 2018 г. от директора на
Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, с което се одобрява инвестиционното
предложение за „изграждане на Пристанище за
обществен транспорт с регионално значение за
насипни и наливни неопасни товари“ в землището на гр. Белослав, община Белослав, област
Варна, при изпълнение на подробно изброените
в същото решение условия за всеки от етапите
на реализация на инвестиционната инициатива (от фазата на проектиране до разрешаване
ползването на строежа) и по време на експлоатацията на пристанището; писмо на директора
на Регионалния исторически музей – Варна,
№ РД-13-596-12.07 от 12 юли 2017 г., съгласно
което: музеят не разполага с данни за съществуването на паметник на културата на засегнатата
от инвестиционната инициатива територия, такъв
няма регистриран и в информационната система
„Археологическа карта на България“, подводно
обследване на акваторията не е необходимо, но
тъй като включените в обхвата на проекта поземлени имоти са разположени на южния бряг на
Белославското езеро, където при извършване на
драгажни работи в предходни години са откривани различни артефакти, е необходимо изкопните
работи да се осъществяват под археологическо
наблюдение по реда и при условията на Закона за
културното наследство; писмо на „ЕНЕРГО-ПРО
Мрежи“ – АД, № К-EPRG-2098 от 17 юли 2017 г.
за съгласуване на проекта на генерален план;
становище по проекта № 55 от 21 юли 2017 г.
на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ –
ООД – ЕТР „Девня“.
На 8 юни 2018 г. „Бора Инвест“ – ЕООД, е
внесло в Изпълнителна агенция „Морска администрация“ заявление вх. № 1463 от 8.06.2018 г.,
за да поправи недостатъците на първоначално
подаденото, представяйки допълнително следните
документи: становище на министъра на културата
№ ЗЗ-НН-342 от 5 юни 2018 г. със заключение
за съгласуване на заданието и на проекта на
„Генерален план за инвестиционно намерение
по изграждане на „Пристанище за обществен
транспорт с регионално значение за насипни и
наливни неопасни товари“ в землището на гр. Белослав, област Варна“, при спазване на следните
условия: драгажните работи да се извършат в
режим на археологическо наблюдение съгласно
чл. 161, ал. 2 от Закона за културното наследство,
като се сключи договор за наблюдение преди започване на строителството, драгажният план да
се съгласува с Центъра за подводна археология
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преди започване на работа и при реализиране на
проекта да се спазват изискванията на чл. 160 от
Закона за културното наследство; две писма на
директора на Центъра за подводна археология,
съответно № 33 от 8 май 2018 г. и № 34 от 8 май
2018 г., първото от които съдържа предложение
министърът на културата да съгласува проекта на
генерален план при описаните по-горе условия;
договор за осъществяване на археологическо
наблюдение по време на драгажните работи в акваторията на бъдещото пристанище, подписан на
15 май 2018 г. между автора на инвестиционната
инициатива „Бора Инвест“ – ЕООД, и Центъра
за подводна археология.
Към образу ваната по за явлението а дминистративна преписка служебно са приобщени: Решение № ПИ-1/2018 г., постановено на
27 февруари 2018 г. от директора на Регионалната
инспекция по околната среда и водите – Варна,
с което се допуска предварително изпълнение
на Решение по оценка на въздействието върху
околната среда № ВА-2/2018 г.; резултатите от
извършените справки в Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър за включените
в обхвата на проекта поземлени имоти с идентификатори 03719.202.2, 03719.202.3 и 03719.202.44 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Белослав, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-31 на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
от 5 май 2015 г.
За изработения проект на генерален план на
пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни
товари – гр. Белослав – подробен устройствен
план – план за рег улаци я и заст рояване за
пристанищната територия и парцеларен план за
пристанищната акватория писмено са уведомени
заинтересованите лица, определени в съответствие с чл. 26, ал. 3 от Наредба № 10 от 2014 г.
за обхвата и съдържанието, изработването, одоб
ряването и изменението на генералните планове
на пристанищата за обществен транспорт, като
им е предоставена възможност за запознаване
с проекта и представяне на писмени становища
по него в 14-дневен срок от датата на получаване
на уведомлението.
В нормативно установения срок са постъпили писмени становища от: 1) „Пристанище
Варна“ – ЕАД, изх. № 5585 от 20 юли 2018 г.,
в което се акцентира върху необходимостта
от осигуряване на безпрепятствена работа на
намиращия се в непосредствена близост пристанищен терминал „Фериботен комплекс – Вар
на“ от пристанище за обществен транспорт с
национално значение – Варн а, както по време на
строителството, така и по време на експлоатацията на новото пристанище; 2) Министерството
на околната среда и водите, изх. № ОВОС-2 от
25 юли 2018 г., съгласно което преди окончателното одобряване на проекта на генерален план
„Бора Инвест“ – ЕООД, следва да представи
в Министерството на околната среда и водите
„информация, че предвижданията на генералния
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план (ПУП – план за регулация и застрояване
за пристанищната територия и парцеларен план
за пристанищната акватория) съответстват с
предмета и обхвата на инвестиционното предложение и че в проекта на плана са предвидени
и изпълнени по подходящ начин съотносимите
с плана условия и мерки от Решение по ОВОС
№ 2-2/2018 г. на директора на РИОСВ – Варна“;
3) Басейнова дирекция „Черноморски район“,
изх. № 05-09-173(А2) от 31 юли 2018 г., за съгласуване на проекта на генерален план при спазване на условията, постановени в Решение по
оценка на въздействието върху околната среда
№ ВА-2/2018 г.; 4) становище от заинтересованото лице Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ не е постъпило.
Налице са: мотивирано експертно становище
по проекта на директора на дирекция „Морска
администрация – Варн а“ и капитан на пристанище Варна с изх. № В-1543 от 3 август 2018 г.,
както и мотивирано становище на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, изх. № ДОК-394 от 17 август 2018 г.,
за резултатите от анализа на проекта на план, в
т.ч. и за съответствието на предвижданията му с
одобрената от Министерския съвет Стратегия за
развитие на транспортната система на Република
България до 2020 г. и с Общия генерален план
за транспорта на България.
Със Заповед на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщени ята и министъра на регионалното развитие и
благоустройството № РД-08-393 от 13.09.2018 г.
(МТИТС) и № РД-02-14-891 от 7.09.2018 г. (МРРБ)
е назначен междуведомствен експертен съвет за
разглеждане и приемане на проект на генерален
план на пристанище за обществен транспорт с
регионално значение за насипни и наливни не
опасни товари – гр. Белослав – подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за
пристанищната територия и парцеларен план за
пристанищната акватория.
Съгласно решение № 2 по т. 4 от протокола
от заседанието на междуведомствения експертен
съвет, проведено на 20 септември 2018 г., проектът
на генерален план на пристанище за обществен
транспорт с регионално значение за насипни и
наливни неопасни товари – гр. Белослав – подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за пристанищната територия и
парцеларен план на пристанищната акватория
е приет. Видно от протокола, на заседанието
са присъствали 11 членове на съвета с право
на решаващ глас. Всичките 11 са гласували за
приемане на проекта при направените бележки
и предложения, с което е изпълнено изискването на чл. 18, ал. 1 от Правилата за работа на
междуведомствения експертен съвет, утвърдени
с т. IV от съвместната заповед на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-08-393
от 13.09.2018 г. (МТИТС) и № РД-02-14-891 от
7.09.2018 г. (МРРБ).

ВЕСТНИК

БРОЙ 99

Преди постановяване на настоящата заповед постъпи писмо, вх. (на ИАМА) № 1463/22.10.2018 г.,
от вносителя „Бора Инвест“ – ЕООД, с което
са представени всички коригирани документи
в съответствие с бележките в становищата на
членовете на съвета и приетото решение на
междуведомствения експертен съвет. В рамките
на предвидения в заповедта срок за действие,
или не по-късно от 31 октомври 2018 г., постъпи
писмо, вх. (на ИАМА) № 1463/24.10.2018 г., от
представителя на Агенция „Митници“, с което ни
уведомява, че предвид изразеното положително
становище от началника на „Териториално митническо управление – Варна“ към проекта и във
връзка с функциите, които Агенция „Митници“
изпълнява на територията на пристанищата за
обществен транспорт, представителят на Агенция
„Митници“ счита, че на основание предоставените
документи от „Бора Инвест“ – ЕООД, административната процедура може да продължи.
Обстоятелството, че заседанието на междуведомствения експертен съвет за разглеждане и
приемане на проекта е проведено на 20 септември
2018 г., а не на указаната дата в т. II от Заповед
на министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД08-393 от 13.09.2018 г. (МТИТС) и № РД-02-14-891
от 7.09.2018 г. (МРРБ), не следва да се разглежда
като съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Отсрочването на
заседанието е извършено с цел да се осигури
редовно уведомяване на включените в състава
на съвета ведомства и организации и подходящ
срок, в който същите да определят персонално
своите експерти – представители в съвета, а
на последните – възможност за запознаване с
проекта и за изготвяне на писмени становища
по него, като по този начин бъдат съобразени
основните принципи, заложени в разпоредбите на
Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението
на генералните планове на пристанищата за
обществен транспорт.
Предвид изложеното и на основание чл. 112а,
ал. 5 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на
Република България (ЗМПВВППРБ) и чл. 36 от
Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението
на генералните планове на пристанищата за
обществен транспорт нареждаме:
Одобряваме приетия от Междуведомствения
експертен съвет по чл. 112б, ал. 5 във връзка
с чл. 112а, ал. 4 от ЗМПВВППРБ проект на
генерален план на пристанище за обществен
транспорт с регионално значение за насипни и
наливни неопасни товари – гр. Белослав – подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за пристанищната територия и
парцеларен план за пристанищната акватория
(текстови и графични части).

БРОЙ 99

ДЪРЖАВЕН

Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията:
Р. Желязков
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
П. Аврамова
10425

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-1814
от 5 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Аспарухово, община Медковец,
област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10340
ЗАПОВЕД № РД-18-1815
от 5 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Медковец, община Медковец, област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10341
ЗАПОВЕД № РД-18-1816
от 5 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Пишурка, община Медковец, област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10342

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-1817
от 5 ноември 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Сливовик, община Медковец, област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10343
ЗАПОВЕД № РД-16-18
от 7 ноември 2018 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) откривам
производство по създаване на кадастрална карта и
кадастрални регистри за поземлени имоти 000111,
000228, 000229, 000231, 000232, 000556, 000557,
частта от 000233, за която Заповед № РД-18-03-3
от 12.02.2014 г. на началника на СГКК – Варна,
е отменена, с. Ново Оряхово, община Долни
чифл ик; поземлени имоти 000994, 009911, 009912,
015021, 015022, частта от 190002, за която Заповед № РД-18-03-2 от 12.02.2014 г. на началника
на СГКК – Варна, е отменена, с. Шкорпиловци,
община Долни чифлик; частите от поземлени
имоти 025005, 025008, 025010, за които Заповед
№ РД-18-03-4 от 12.02.2014 г. на началника на
СГКК – Варна, е отменена, с. Самотино, община
Бяла, област Варна.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Консултантска агенция
Аргус“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8
ЗКИР със Заповед № 931 от 25.09.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Варна, и в съответните общини и
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на
свои разноски границите на поземлените имоти,
намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10354
ЗАПОВЕД № РД-18-1818
от 7 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
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кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Мездрея, община Берковица, област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10344

ВЕСТНИК
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имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Бистрилица, община Берковица, област
Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1819
от 7 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Песочница, община Берковица, област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10345
ЗАПОВЕД № РД-18-1820
от 7 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Пърличево, община Берковица, област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10346
ЗАПОВЕД № РД-18-1821
от 7 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Балювица, община Берковица, област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10347
ЗАПОВЕД № РД-18-1822
от 7 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и

10348
ЗАПОВЕД № РД-18-1823
от 7 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Гаганица, община Берковица, област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10349
ЗАПОВЕД № РД-18-1824
от 7 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Комарево, община Берковица,
област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10350
ЗАПОВЕД № РД-18-1825
от 7 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Костенци, община Берковица,
област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10351
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ЗАПОВЕД № РД-18-1826
от 7 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Котеновци, община Берковица,
област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1830
от 8 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Долна Бела речка, община Вършец, област
Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

10352

10357

ЗАПОВЕД № РД-18-1827
от 7 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Лесковец, община Берковица,
област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10353

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

10358

ЗАПОВЕД № РД-18-1828
от 8 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Стояново, община Вършец, област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10355

ЗАПОВЕД № РД-18-1831
от 8 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Долно Озирово, община Вършец, област
Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1832
от 8 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Драганица, община Вършец, област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10359

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1829
от 8 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Горно Озирово, община Вършец, област
Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1833
от 8 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Спанчевци, община Вършец, област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

10356

10360
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ЗАПОВЕД № РД-18-1834
от 8 ноември 2018 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-1838
от 12 ноември 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Черкаски, община Вършец, област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Горна Бела речка, община Вършец, област
Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10361

10365
ЗАПОВЕД № РД-18-1835
от 8 ноември 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Расово, община Медковец, област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10362
ЗАПОВЕД № РД-18-1836
от 12 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Станево, община Лом, област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10363
ЗАПОВЕД № РД-18-1837
от 12 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Трайково, община Лом, област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10364

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-9
от 12 ноември 2018 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-63496/26.10.2018 г.
на СГКК – Плевен, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри
одобрявам изменението в кадастралната карта
и кадастралните регистри на с. Мечка, ЕКАТТЕ
47963, община Плевен, одобрени със Заповед
№ РД-18-134 от 24.07.2017 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 47963.715.31:
площ: 92 кв. м, начин на трайно ползване: за
друг вид застрояване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47963.732.41:
площ: 70 кв. м, начин на трайно ползване: пасище,
няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47963.732.42:
площ: 63 кв. м, начин на трайно ползване: за
друг вид застрояване, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 47963.102.129,
начин на трайно ползване: изоставена орна земя,
собственост на „ЕКО – 99“ – АД, въз основа на
документ: договор за продажба на земеделска
земя от ОПФ на граждани и юридически лица
№ 71, том 45, рег. 17076, дело № 937 от 21.10.2011 г.,
издаден от нотариус Савина Иванова, договор
за продажба на земеделска земя от ОПФ на
граждани и юридически лица № 120, том XXI,
рег. 19931 от 7.11.2007 г. на СВ – Плевен, данни
преди промяната: площ: 2558 кв. м, данни след
промяната: площ: 2452 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.102.243,
начин на трайно ползване: пасище, общински поземлен фонд въз основа на документ: Решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 от ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с план
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за земеразделяне № 14-9 от 9.11.1999 г., издаден
от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
36 кв. м, данни след промяната: площ: 143 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.150.1,
начин на трайно ползване: нива, общински поземлен фонд въз основа на документ: Решение
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване право на
собственост в стари реални граници № 14-13А
от 25.06.2004 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 2866 кв. м, данни след
промяната: площ: 2710 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.150.2,
начин на трайно ползване: нива, общински поземлен фонд въз основа на документ: Решение
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване право на
собственост в стари реални граници № 14-13А
от 25.06.2004 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 2641 кв. м, данни след
промяната: площ: 2509 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.150.3,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: Решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 14-9 от 9.11.1999 г., издаден
от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
995 кв. м, данни след промяната: площ: 986 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.151.3,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: Решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 14-9 от 9.11.1999 г., издаден
от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
1076 кв. м, данни след промяната: площ: 1071 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.153.5,
начин на трайно ползване: нива, общински поземлен фонд въз основа на документ: Решение
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване право на
собственост в стари реални граници № 14-13А
от 25.06.2004 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 27 287 кв. м, данни след
промяната: площ: 26 296 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.154.1,
начин на трайно ползване: нива, общински поземлен фонд въз основа на документ: Решение
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване право на
собственост в стари реални граници № 14-13А
от 25.06.2004 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 7652 кв. м, данни след
промяната: площ: 7381 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.155.5,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: Решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 14-9 от 9.11.1999 г., издаден
от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
545 кв. м, данни след промяната: площ: 527 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.156.1,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
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Здравко и Асен Тошкови Генови въз основа на
документ: Решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване право на собственост в стари реални граници
№ 14-6 от 5.04.1994 г., издаден от ПК – Плевен,
данни преди промяната: площ: 1600 кв. м, данни
след промяната: площ: 1549 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.156.2,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
„Агро Поа Инвест“ – АД, въз основа на документ: нотариален акт за продажба на земеделска
земя № 72, том VIII, рег. 4868, дело № 962 от
16.12.2003 г., издаден от нотариус, данни преди
промяната: площ: 1575 кв. м, данни след промяната: площ: 1531 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.157.1,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Стефан Георгиев Максимов въз основа на документ: договор за делба на земеделски имот с
нотариално заверени подписи № 81, том VI, рег.
5071 от 13.05.2008 г., издаден от нотариус, данни
преди промяната: площ: 1503 кв. м, данни след
промяната: площ: 1423 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.157.2,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Атанас Вълков Вълков въз основа на документ:
договор за делба на земеделски имот с нотариално
заверени подписи № 3315, том VIII, дело № 183
от 7.07.2000 г., издаден от нотариус, данни преди
промяната: площ: 1814 кв. м, данни след промяната: площ: 1724 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.158.9,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: Решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 14-9 от 9.11.1999 г., издаден
от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
3765 кв. м, данни след промяната: площ: 3181 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.159.9,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: Решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с
план за земеразделяне № 14-9 от 9.11.1999 г., издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната:
площ: 3109 кв. м, данни след промяната: площ:
2503 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.160.7,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: Решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 14-9 от 9.11.1999 г., издаден
от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
2297 кв. м, данни след промяната: площ: 1829 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.163.6,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: Решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 14-9 от 9.11.1999 г., издаден
от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
729 кв. м, данни след промяната: площ: 277 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 47963.164.4,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Петранка Славчева Димитрова и Петър Симеонов
Петков въз основа на документ: договор за делба
на земеделски имот с нотариално заверени подписи № 3773, том VIII, дело № 100 от 20.08.1999 г.,
издаден от нотариус, данни преди промяната:
площ: 1600 кв. м, данни след промяната: площ:
1584 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.164.5,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Плевен въз основа на документ: Решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 14-6 от 5.04.1994 г., издаден
от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
731 кв. м, данни след промяната: площ: 740 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.217.3,
начин на трайно ползване: дере, собственост на
Община Плевен въз основа на документ: Решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 14-6 от 5.06.1994 г., издаден
от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
726 кв. м, данни след промяната: площ: 334 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.217.40,
начин на трайно ползване: пасище, собственост на
„Серес“ – ЕАД, въз основа на документ: нотариален акт за продажба на земеделска земя № 136,
том VII, рег. 5416, дело № 1125 от 1.08.2007 г.,
издаден от нотариус, данни преди промяната:
площ: 136 701 кв. м, данни след промяната: площ:
135 673 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.217.41,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен въз основа на документ: Решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 14-6 от 5.04.1994 г., издаден
от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
2612 кв. м, данни след промяната: площ: 2600 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.281.52,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: Решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 14-9 от 9.11.1999 г., издаден от
ПК – Плевен, молба по чл. 15, ал. 2 от Наредба
№ 33 на МЗХП и МТРС № 1 от 7.01.2004 г., издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната:
площ: 45 807 кв. м, данни след промяната: площ:
45 461 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.287.33,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: Решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 14-9 от 9.11.1999 г., издаден
от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
169 463 кв. м, данни след промяната: площ:
168 991 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.309.60,
начин на трайно ползване: пасище, общински
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поземлен фонд въз основа на документ: Решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 14-9 от 9.11.1999 г., издаден
от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
195 069 кв. м, данни след промяната: площ:
193 228 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.349.3,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен въз основа на документ: Решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 14-6 от 5.04.1994 г., издаден
от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
2242 кв. м, данни след промяната: площ: 2228 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.349.6,
начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, общински поземлен фонд въз
основа на документ: Решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване право на собственост в стари
реални граници № 14-13А от 25.06.2004 г., издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната:
площ: 23 528 кв. м, данни след промяната: площ:
23 472 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.349.7,
начин на трайно ползване: изоставена орна
земя, общински поземлен фонд въз основа на
документ: Решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване правото
на собственост с план за земеразделяне № 14-13
от 25.06.2004 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 828 кв. м, данни след
промяната: площ: 799 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.349.8,
начин на трайно ползване: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата въз
основа на документ: Решение на ПК по чл. 17,
ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване
правото на собственост с план за земеразделяне
№ 14-6 от 5.04.1994 г., издаден от ПК – Плевен,
данни преди промяната: площ: 3353 кв. м, данни
след промяната: площ: 3352 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.349.50,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: Решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 14-9 от 9.11.1999 г., издаден
от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
6055 кв. м, данни след промяната: площ: 5840 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.507.2,
начин на трайно ползване: изоставена орна
земя, общински поземлен фонд въз основа на
документ: Решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване правото
на собственост с план за земеразделяне № 14-13
от 25.06.2004 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 1941 кв. м, данни след
промяната: площ: 1937 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.507.3,
начин на трайно ползване: за друг вид водно
течение, водна площ, съоръжение, собственост
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на Община Плевен, без документ за собственост,
данни преди промяната: площ: 2226 кв. м, данни
след промяната: площ: 2221 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.507.4,
начин на трайно ползване: изоставена орна
земя, общински поземлен фонд въз основа на
документ: Решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване правото
на собственост с план за земеразделяне № 14-13
от 25.06.2004 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 1792 кв. м, данни след
промяната: площ: 1787 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.507.5,
начин на трайно ползване: нива, общински поземлен фонд въз основа на документ: Решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 14-13 от 25.06.2004 г., издаден
от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
7770 кв. м, данни след промяната: площ: 7315 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.507.6,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен въз основа на документ: Решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 14-6 от 5.04.1994 г., издаден
от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
2052 кв. м, данни след промяната: площ: 2048 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.507.61,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: Решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 14-9 от 9.11.1999 г., издаден от
ПК – Плевен, данни преди промяната: площ: 25 368
кв. м, данни след промяната: площ: 25 357 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.507.62,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: Решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 14-9 от 9.11.1999 г., издаден от
ПК – Плевен, данни преди промяната: площ: 11 266
кв. м, данни след промяната: площ: 11 230 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.514.40,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: Решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 14-9 от 9.11.1999 г., издаден от
ПК – Плевен, данни преди промяната: площ: 18 990
кв. м, данни след промяната: площ: 18 895 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.523.40,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: Решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с
план за земеразделяне № 14-9 от 9.11.1999 г., издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната:
площ: 38 595 кв. м, данни след промяната: площ:
38 307 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.555.9901,
начин на трайно ползване: за друг вид застро-
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яване, с. Мечка, данни преди промяната: площ:
1 166 102 кв. м, данни след промяната: площ:
1 177 556 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.649.50,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: Решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 14-9 от 9.11.1999 г., издаден
от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
168 486 кв. м, данни след промяната: площ:
168 079 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.701.1,
начин на трайно ползване: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата въз
основа на документ: Решение на ПК по чл. 17,
ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване
правото на собственост с план за земеразделяне
№ 14-6 от 5.04.1994 г., издаден от ПК – Плевен,
данни преди промяната: площ: 10 987 кв. м, данни
след промяната: площ: 10 888 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.715.8,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: Решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с
план за земеразделяне № 14-9 от 9.11.1999 г., издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната:
площ: 14 277 кв. м, данни след промяната: площ:
14 258 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.715.30,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: Решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с
план за земеразделяне № 14-9 от 9.11.1999 г., издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната:
площ: 99 692 кв. м, данни след промяната: площ:
99 382 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.723.1,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Плевен въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 14-6 от 5.04.1994 г., издаден
от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
1768 кв. м, данни след промяната: площ: 1708 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.723.2,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: Решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с
план за земеразделяне № 14-9 от 9.11.1999 г., издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната:
площ: 3246 кв. м, данни след промяната: площ:
2759 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.732.1,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Плевен въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 14-6 от 5.04.1994 г., издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната:
площ: 3246 кв. м, данни след промяната: площ:
3236 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 47963.732.3,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Начо Христов Иванов въз основа на документ:
Решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване
право на собственост в стари реални граници
№ 14-6 от 5.04.1994 г., издаден от ПК – Плевен,
данни преди промяната: площ: 4215 кв. м, данни
след промяната: площ: 4202 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.732.40,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: Решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 14-9 от 9.11.1999 г., издаден
от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
112 339 кв. м, данни след промяната: площ:
111 375 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.733.40,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: Решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 14-9 от 9.11.1999 г., издаден
от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
104 716 кв. м, данни след промяната: площ:
104 695 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47963.733.41,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Плевен въз основа на документ: Решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 14-6 от 5.04.1994 г., издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната:
площ: 1524 кв. м, данни след промяната: площ:
1509 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10366

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 728
от 25 октомври 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столична община е постъпило
заявление с вх. № САГ17-ГР00-1875/21.08.2017 г.
от Цветан Димитров и Лалка Атанасова чрез
Емил Стоилов – упълномощено лице, с искане
за разрешаване изработване на проект за изменение на действащ подробен устройствен план
(ПУП) – изменение на плана за регулация и
застрояване (ИПРЗ) на м. Гр. Банкя, кв. 114, в
обхвата на УПИ VI-1025a, 2701 по отношение на
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поземлен имот с идентификатор 02659.2194.3158
по КККР на гр. Банкя с цел създаване на нови
УПИ VI-3158 – „За ЖС“, и УПИ IX-3158 – „За ЖС“.
Със Заповед № РА50-673 от 19.10.2017 г. на
главния архитект на Столична община е разрешено
изработване на проект за изменение на подробен
устройствен план – изменение на план за улична
регулация между о.т. 548а и о.т. 548в (създаване
на тротоар) и изменение на план за регулация
и застрояване за УПИ VI-1025а, 2701 с цел разделянето му на нови УПИ VI-3158 – „За ЖС“, и
УПИ IX-3158 – „За ЖС“, за имота по кадастрална
карта (ПИ с идентификатор 02659.2194.3158 по
КККР на гр. Банкя), вследствие на което се изменя контактен УПИ І – „За лесопарк“, кв. 114,
м. Гр. Банкя, район „Банкя“.
С п и с м о и з х . № С А Г 17 - Г Р 0 0 -1 8 75 - [1] /
23.10.2017 г. заповедта е изпратена до кмета на
район „Банкя“ за сведение и изпълнение.
Със заявление вх. № САГ17-ГР00-1875-[2]/
28.11.2017 г. е внесен проект с обяснителна записка.
С писмо изх. № САГ17-ГР00-1875-[3]/4.12.2017 г.
проектът е изпратен в район „Банкя“ за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
С писмо изх. № РБН17-ГР00-102/2.01.2018 г.
(в х . № С А Г 17-Г Р 0 0 -18 75 -[4] /4 . 01. 2 018 г. н а
НАГ – СО) кметът на район „Банкя“ информира, че заповедта за разрешаване на устройствена
процедура на главния архитект на СО е разгласена
по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като в законоустановения срок няма постъпили възражения
и предложения.
Със заявление вх. № САГ17-ГР00-1875-[5]/
15.01.2018 г. за внасяне на допълнителни документи
е представена експертна оценка на съществуващата растителност, изработена от ланд. арх.
Биляна Иванова, заверена от дирекция „Зелена
система“ при СО съгласно чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО
с изх. № СЕК17-ГР94-584/13.12.2017 г.
С писмо изх. № РБН17-ГР00-117/12.03.2018 г.
(вх . № С А Г17-Г Р 0 0 -1875 -[6]/13.03.2 018 г. н а
НАГ – СО) кметът на район „Банкя“ информира,
че проектът е обявен на заинтересованите лица,
като в законоустановения срок няма постъпили
възражения.
Със заявление вх. № САГ17-ГР00-1875-[7]/
15.05.2018 г. за внасяне на допълнителни документи е представено удостоверение № 2555124/26.04.2018 г. за приемане на проект за
изменение на кадастрална карта и кадастрални
регистри за поземлен имот с идентификатор
02659.2194.3158, издадено от Службата по геодезия,
картография и кадастър (СГКК) – София.
Проектът за ПУП – ИПРЗ е съгласуван от
отделите в дирекция „Териториално планиране“
и е представено становище на отдел „Правно-нормативно обслужване“ към дирекция „ПНИФО“
на НАГ – СО.
Проектът е разгледан с решение на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-39/29.05.2018 г., доп.
т. 1, както следва: „Във връзка с представена експертна оценка на съществуващата дървесна растителност и становище на дирекция „Зелена сис-
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тема“ – СО (вх. № СЕК17-ГР94-584/22.12.2017 г.),
ОЕСУТ счита, че с предвижданията на проекта
за ПУП не се засягат съществуващите дървета,
включително и тези, попадащи в улична регулация (предвиден тротоар). Приема проекта.
Предлага да се издаде административен акт за
одобряването му.“
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установява следното:
Искането за одобряване на подробен устройствен план – ИПРЗ, е направено от заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1
от ЗУТ като собственици на поземлен имот с
идентификатор 02659.2194.3158 по КККР на Банкя,
попадащ в УПИ VІ-1025а, 2701, кв. 114, м. Гр. Банкя – предмет на плана, съгласно представените
документи за собственост и скици.
Действащият ЗРКП за територията е одобрен
със Заповед № 4200 от 26.07.1977 г. и Заповед
№ РД-09-50-688 от 16.06.2009 г. на главния архитект
на СО. ИПР и ПЗ е одобрен с Решение № 205 по
протокол № 60 от 10.04.2014 г. на СОС.
Кадастралната карта е одобрена със Заповед
№ РД-18-13 от 17.01.2012 г. от изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Заповед № 18-2730 от
19.04.2017 г. за изменение на КККР, издадена от
началника на Службата по геодезия, картография
и кадастър (СГКК) – София.
С одобряването за първи път на кадастрална
карта за територията във връзка с изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ ИПР да се изработват
върху действаща такава се обосновава промяна
в устройствените условия, при които е изработен действащият ПУП и е налице основание за
изменението му по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
С изработения проект за подробен устройствен план се предвижда изменение на плана за
регулация, като от УПИ VІ-1025а, 2701 се образуват нови УПИ VI-3158 – „За ЖС“, и УПИ IX3158 – „За ЖС“, които се отреждат за имот с
идентификатор по КККР 02659.2194.3158 в съответствие с границите на имота в кадастралната
карта, което налага и изменение на границите с
контактен УПИ І – „За лесопарк“, с изключение
откъм улицата, кв. 114, м. Гр. Банкя, район „Банкя“. Изменя се и план за улична регулация от
о.т. 548а до о.т. 548в с цел създаване на тротоар
по искане на собствениците.
Предвид горното основание за одобряване
на проекта за ИПР с разделяне на два УПИ и
отреждането им за имота по кадастрална карта
е нормата на чл. 15, ал. 1, изр. 2 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ – по
отношение на имотните граници на поземления
имот по КК, които не съвпадат с регулационните
откъм УПИ І – „За лесопарк“.
Лицето (изход) към улица се осигурява по
действащата улична регулация, с което е спазено
изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
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на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 2,
т. 1 от ЗУТ със заявление по образец, разрешено
е изработване на ПУП от компетентен за това
орган. Внесен е проект, който е съобщен по реда
на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ. Изпълнени са предписанията в разрешението. Проектът е разгледан
и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Съгласно ОУП на СО (приет от Министерския
съвет с Решение № 960 от 16.12.2009 г.) имотът
попада в устройствена зона: „Жилищна зона с
малкоетажно застрояване, с ограничителни параметри“ (Жм3) съгласно т. 7 от приложението
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Конкретното предназначение на новообразуваните УПИ VI-3158 – „За ЖС“, и УПИ IX-3158 – „За
ЖС“, е допустимо в тази устройствена зона, с
което е спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и
чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Изменението на план за застрояване цели
осигуряване на възможност за застрояване в новообразуваните УПИ VI-3158 – „За ЖС“, и УПИ IX3158 – „За ЖС“, като с проекта се предвижда ново
свободностоящо, нискоетажно застрояване на два
етажа (к.к. – 7 м) в двата новообразувани УПИ.
Предвид горното основание за одобряване на
проекта за ИПЗ е нормата на чл. 134, ал. 2, т. 6
от ЗУТ.
С плана за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
Планът е изработен върху влязла в сила кадастрална карта, с което е спазена разпоредбата
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изиск
ванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
С изменението на плана за улична регулация
се предвижда отчуждаване на имот – частна
собственост, поради което и на основание чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС компетентен да
одобри ПУП е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС, чл. 15,
ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6
и чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1, чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 108, ал. 5, чл. 115, ал. 1 и 2
от ЗУТ, устройствена зона по т. 7 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и ОЕСУТ № ЕСГ-39/29.05.2018 г., доп. т. 1, Столичният общински
съвет реши:
1. Одобрява ПУП за изменение на план за
улична регулация на район „Банкя“, м. Гр. Банкя,
кв. 114, между о.т. 548а и о.т. 548в – създаване
на тротоар. Изменение на план за регулация
за УПИ VІ-1025а, 2701 с цел разделянето му
на нови УПИ VI-3158 – „За ЖС“, и УПИ IX3158 – „За ЖС“, за имота по кадастрална карта
(ПИ с идентификатор 02659.2194.3158 по КККР
на гр. Банкя), вследствие на което се изменя
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контактен УПИ І – „За лесопарк“, по кафявите
и зелените линии, цифри, текст, зачертавания и
щрихи съгласно приложения проект.
2. Одобрява ПУП за изменение на план за
застрояване за нови УПИ VI-3158 – „За ЖС“, и
УПИ IX-3158 – „За ЖС“, без допускане на намалени разстояния към вътрешнорегулационни
граници, съседни имоти и/или сгради, включително през улица, кв. 114, м. Гр. Банкя, район
„Банкя“, съгл асно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните имоти
и/или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Банкя“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в
дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ към Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.
Председател:
Е. Герджиков
10389

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 725
от 19 ноември 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 136 от
15.03.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 19.12.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект:
поземлен имот с идентификатор 22304.7979.534,
с. Долни Богров, м. Герена, извън регулация, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 375 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 37 500 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
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49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.12.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
10381
РЕШЕНИЕ № 726
от 19 ноември 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 403 от
28.06.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 18.12.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект:
поземлен имот с идентификатор 68134.1114.1351,
представляващ ПИ с № 1322, кв. 131, м. Факултета, София, кв. Факултета, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красна поляна“.
2. Начална тръжна цена – 1 750 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 175 000 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 депозитите – всеки работен ден, но
не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.12.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1,
стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
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РЕШЕНИЕ № 727
от 19 ноември 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 553 от
26.07.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 19.12.2018 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект: поземлен имот е идентификатор 07598.305.1048 заедно
със сгради с идентификатори: 07598.305.1048.1,
07598.305.1048.2, 07598.305.1048.3, 07598.305.1048.4,
07598.305.1048.5 и 07598.305.1048.6 (представляващ
УПИ VI-1633, кв. 55), гр. Бяла, област Варна,
ул. Цар Самуил № 10, обособена част от имуществото на „Софийски имоти“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 150 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 15 000 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 депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.12.2018 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
10383
РЕШЕНИЕ № 728
от 19 ноември 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 553 от
26.07.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 17.12.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект:
сграда с идентификатор 68134.4356.50.9, София,
ж.к. Люлин – 1 м.р., до бл. 005, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, със
съответното право па строеж.
2. Начална тръжна цена – 189 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.) В обекта са извършени
трайни подобрения от наемателя „ЕФРОТЕМ
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2013“ – ЕООД, на стойност 29 293 лв., които не
са включени в обявената начална тръжна цена
и се дължат на наемателя от спечелилия търга
участник.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 18 900 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 депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.12.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
10384

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗАПОВЕД № ОА04-7146
от 15 ноември 2018 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и
чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ одобрявам плана
на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделските земи, предоставени за ползване въз
основа на актовете по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ на к.е.
133 (по КК имот с идентификатор 65766.50.6) в
местността Драчево бърдо 3 – 4, к.е. 152 (по КК
имот с идентификатор 65766.55.6) в местността
Остри могили 2 – 3, к.е. 49 (по КК имот с идентификатор 65766.26.4) в местността Люляците 1 и
к.е. 39 (по КК имот с идентификатор 65766.22.4)
в местността Воеводска чешма, землище на
гр. Свищов, област Велико Търново.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Велико Търново
пред Районния съд – Свищов, в 14-дневен срок
от обнародване на настоящата заповед в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Л. Попова
10401
ЗАПОВЕД № ОА04-7186
от 16 ноември 2018 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ одобрявам: плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделските земи,
предоставени за ползване въз основа на актовете
по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ на к.е. 139, 141, 143, 146 и
147 (по КК имоти с идентификатори 65766.51.1,
65766.51.2, 65766.52.3, 65766.52.5 и 65766.52.7) в
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местностите Драчево бърдо 1 и Драчево бърдо 2,
к.е. 45 и 42 (по КК имоти с идентификатори
65766.25.2 и 65766.24.1) в местностите Равнец 1
и Равнец 2, к.е. 22 и 23 (по КК имоти с идентификатори 65766.16.1 и 65766.17.1) в местностите
Шатрата 1 и Шатрата 2, к.е. 159 (по КК имот с
идентификатор 65766.40.1) в местността Воденичарски дол, к.е. 111 (по КК имот с идентификатор
65766.43.3) в местността Павлолията, к.е. 98, 93, 95
и 97 (по КК имоти с идентификатори 65766.39.1,
65766.39.2, 65766.39.58 и 65766.39.63) в местността
Дядо Петкова чешма, всички в землището на
гр. Свищов, област Велико Търново.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Велико Търново
пред Районния съд – Свищов, в 14-дневен срок
от обнародване на настоящата заповед в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Л. Попова
10402

ОБЩИНА ДИМОВО
РЕШЕНИЕ № 371
от 30 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Димово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за трасе на водопровод за питейна вода от ПИ 14489.70.3 през ПИ
14489.70.1 в сервитута на общински път 14489.69.316
по КККР на с. Орешец (Гара Орешец), община
Димово, до урбанизираната територия на с. Орешец, ЕКАТТЕ 53758.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Димово до Административния съд – Видин.
Председател:
Д. Тодоров
10426

ОБЩИНА КАОЛИНОВО
РЕШЕНИЕ № 414
от 2 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Каолиново, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) и специализирана план-схема за обект: Трасе на оптична кабелна мрежа с две независими трасета от
съществуващ оптичен кабел на ул. Септември в
регулацията на с. Браничево, община Каолиново, до базова станция в ПИ 000258 по КВС на
с. Браничево, община Каолиново, област Шумен.
2. Възлага на кмета на община Каолиново да
извърши последващите действия съгласно закона.
Председател:
З. Назиф
10427

ВЕСТНИК

БРОЙ 99

ОБЩИНА КАРНОБАТ
РЕШЕНИЕ № 428.І
от 19 октомври 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 от ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат, одобрява проект за ПУП – парцеларен план за
обект: „Нова кабелна линия 20 kV от ж.р. № 148 от
ВЛ „Габрика“ до нов КТП в имот 005001 по КВС
за землище с. Драганци; нова кабелна линия 4 kV
от КТП в имот 005001 до съоръжения в имот 98
по КВС за землище с. Драганци и водопроводно
трасе от резервоар в имот 98 до водомерна шахта
в имот 005001 по КВС за землище с. Драганци,
община Карнобат“.
Председател:
М. Стаматова
10422

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 477
от 22 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
5 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2,
пр. III, чл. 4, ал. 4, пр. III, чл. 31, ал. 1, пр. II и
чл. 32, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3,
ал. 3, чл. 5, чл. 7 и чл. 35в, ал. 2 от Наредбата
за търговете и конкурсите и в изпълнение на
Решение № 440 от 30.08.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Лясковец, обнародвано в „Държавен
вестник“ (бр. 82 от 2018 г.) и в два национални
ежедневника (в. „България днес“ – бр. 245 от
15.10.2018 г., и в. „24 часа“ – бр. 282 от 15.10.2018 г.),
Общинският съвет – гр. Лясковец, реши:
1. Определя допълнителен срок за депозиране
на оферти в процедурата по приватизация чрез
публично оповестен конкурс на един етап на
нежилищен имот – частна общинска собственост,
представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ)
XІ – за производствено-складови дейности, в
кв. 135 по подробен устройствен план – план за
регулация на гр. Лясковец, с площ 3201 кв. м,
заедно с построената в него едноетажна масивна сграда – работилница, със застроена площ
564 кв. м, намиращ се на ул. Максим Райкович
№ 34Г в гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново, актуван с акт № 916 от
22.06.2012 г. за частна общинска собственост – до
17 ч. на 14.12.2018 г. в Информационния център
в сградата на Община Лясковец – гр. Лясковец,
пл. Възраждане № 1.
2. Минималната конкурсна цена на обекта,
определена с Решение № 440 от 30.08.2018 г. на
Общинския съвет – гр. Лясковец, е в размер
111 600 лв. без включен ДДС. Сделката се облага
частично с ДДС, като данъкът ще бъде начислен
съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС върху доставката на урегулиран поземлен имот, която е
облагаема сделка.
3. Депозитът за участие в конкурса за приватизация на обекта, определен с Решение № 440 от
30.08.2018 г. на Общинския съвет – гр. Лясковец,
е в размер 11 160 лв., които се внасят в срок до
13.12.2018 г. вкл. по следната банкова сметка на
Община Лясковец:
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Банка „ДСК“ – ЕАД, филиал Лясковец
IBAN BG63STSA93003300180001
BIC: STSABGSF.
4. Конкурсната документация за обекта и
информационният меморандум като част от нея,
утвърдени с Решение № 440 от 30.08.2018 г. на
Общинския съвет – гр. Лясковец, се закупува в
Информационния център в сградата на Община
Лясковец след заплащане на такса 200 лв. в срок
до 17 ч. на 13.12.2018 г.
При закупуване на конкурсната документация
следва да бъдат представени следните документи:
копие от документ за самоличност за физически
лица или копие от документ за актуално правно състояние на кандидата – юридическо лице,
както и копие от документа за самоличност на
представляващия юридическото лице. В случай
че документацията се закупува от името на
друго лице, се представя пълномощно в оригинал и копие от документа за самоличност
на пълномощника. На всички лица, закупили
конкурсна документация, се издава сертификат
за регистрация*.
* Забележка. Съгласно § 1 от Наредбата за търговете и конкурсите „сертификат за регистрация“
е писмен документ, издаден от органа за приватизация, с който се удостоверява, че участникът
в конкурса е закупил конкурсна документация.
5. Лицата, закупили конкурсна документация
и получили сертификат за регистрация, могат да
отправят искане в писмена форма за разяснения
по процедурата за провеждане на конкурса в
срок не по-късно от 6.12.2018 г. Към искането
за разяснения задължително се прилага копие
от сертификата за регистрация. Разясненията се
изготвят в писмена форма в срок до 5 работни
дни и се предоставят при поискване на всички
лица, закупили конкурсна документация.
6. Оглед на обекта се извършва през всички
работни дни, предхождащи датата на конкурса,
след закупуване на конкурсна документация,
получаване на сертификат за регистрация и по
предварителна заявка до общинската администрация на Община Лясковец.
7. В публично оповестения конкурс на един
етап могат да участват всички физически и юридически лица, закупили конкурсна документация
и получили сертификат за регистрация. Не се
допускат до участие:
– физически и юридически лица, членовете
на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона
за информация относно необслужвани кредити,
освен ако са погасили задълженията си съгласно
чл. 7, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
– дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица, на които се забранява
пряко и/или косвено участие в приватизационни
сделки, включително и на общинско имущество,
предвидени в чл. 3, т. 9 от Закона за икономичес
ките и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици;
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– пълномощници, представляващи няколко
физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на конкурса обект.
Съдържанието на офертата трябва да отговаря
на изискванията, описани в Правилата за провеждане на конкурса, които са неразделна част
от конкурсната документация.
8. Публично оповестеният конкурс на един
етап за приватизацията на обекта по т. 1 ще се
извърши на 17.12.2018 г. от 10,30 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, ет. 1.
9. Възлага на кмета на община Лясковец
провеждането на приватизационната процедура
съгласно Наредбата за търговете и конкурсите,
както и да сключи приватизационен договор със
спечелилия конкурса кандидат за обекта по т. 1.
Председател:
Д. Арабаджиева
10452
РЕШЕНИЕ № 478
от 22 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
5 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2,
пр. III, чл. 4, ал. 4, пр. III, чл. 31, ал. 1, пр. II и
чл. 32, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3,
ал. 3, чл. 5, чл. 7 и чл. 35в, ал. 2 от Наредбата
за търговете и конкурсите и в изпълнение на
Решение № 439 от 30.08.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Лясковец, обнародвано в „Държавен
вестник“ (бр. 82 от 2018 г.) и в два национални
ежедневника (в. „България днес“ – бр. 245 от
15.10.2018 г., и в. „24 часа“ – бр. 282 от 15.10.2018 г.),
Общинският съвет – гр. Лясковец, реши:
1. Определя допълнителен срок за депозиране
на оферти в процедурата по приватизация чрез
публично оповестен конкурс на един етап на
нежилищен имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ ІV – за производственоскладови дейности, в кв. 135 по подробен устройствен план – план за регулация на гр. Лясковец,
с площ 3210 кв. м, заедно с построените в него
гаражи със застроена площ 240 кв. м, пристройка към гаражи със застроена площ 20 кв. м и
сграда със застроена площ 12 кв. м, намиращ
се на ул. Максим Райкович № 34Д в гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново,
актуван с акт № 917 от 22.06.2012 г. за частна
общинска собственост – до 17 ч. на 14.12.2018 г. в
Информационния център в сградата на Община
Лясковец – гр. Лясковец, пл. Възраждане № 1.
2. Минималната конкурсна цена на обекта,
определена с Решение № 439 от 30.08.2018 г. на
Общинския съвет – гр. Лясковец, е в размер
79 090 лв. без включен ДДС. Сделката се облага
частично с ДДС, като данъкът ще бъде начислен
съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС върху доставката на урегулиран поземлен имот, която е
облагаема сделка.
3. Депозитът за участие в конкурса за приватизация на обекта, определен с Решение № 439 от
30.08.2018 г. на Общинския съвет – гр. Лясковец,
е в размер 7909 лв., които се внасят в срок до
13.12.2018 г. вкл. по следната банкова сметка на
Община Лясковец:
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Банка „ДСК“ – ЕАД, филиал Лясковец
IBAN BG63STSA93003300180001
BIC: STSABGSF.
4. Конкурсната документация за обекта и
информационният меморандум като част от нея,
утвърдени с Решение № 439 от 30.08.2018 г. на
Общинския съвет – гр. Лясковец, се закупува в
Информационния център в сградата на Община
Лясковец след заплащане на такса 200 лв. в срок
до 17 ч. на 13.12.2018 г.
При закупуване на конкурсната документация
следва да бъдат представени следните документи:
копие от документ за самоличност за физически
лица или копие от документ за актуално правно състояние на кандидата – юридическо лице,
както и копие от документа за самоличност на
представляващия юридическото лице. В случай
че документацията се закупува от името на друго
лице, се представя пълномощно в оригинал и копие
от документа за самоличност на пълномощника.
На всички лица, закупили конкурсна документация, се издава сертификат за регистрация*.
*Забележка. Съгласно § 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите „сертификат за регистрация“ е писмен документ, издаден от органа
за приватизация, с който се удостоверява, че
участникът в конкурса е закупил конкурсна
документация.
5. Лицата, закупили конкурсна документация
и получили сертификат за регистрация, могат да
отправят искане в писмена форма за разяснения
по процедурата за провеждане на конкурса в
срок не по-късно от 6.12.2018 г. Към искането
за разяснения задължително се прилага копие
от сертификата за регистрация. Разясненията се
изготвят в писмена форма в срок до 5 работни
дни и се предоставят при поискване на всички
лица, закупили конкурсна документация.
6. Оглед на обекта се извършва през всички
работни дни, предхождащи датата на конкурса,
след закупуване на конкурсна документация,
получаване на сертификат за регистрация и по
предварителна заявка до общинската администрация на Община Лясковец.
7. В публично оповестения конкурс на един
етап могат да участват всички физически и юридически лица, закупили конкурсна документация
и получили сертификат за регистрация. Не се
допускат до участие:
– физически и юридически лица, членовете
на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона
за информация относно необслужвани кредити,
освен ако са погасили задълженията си съгласно
чл. 7, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
– дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица, на които се забранява
пряко и/или косвено участие в приватизационни
сделки, включително и на общинско имущество,
предвидени в чл. 3, т. 9 от Закона за икономичес
ките и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици;
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– пълномощници, представляващи няколко
физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на конкурса обект.
Съдържанието на офертата трябва да отговаря
на изискванията, описани в Правилата за провеждане на конкурса, които са неразделна част
от конкурсната документация.
8. Публично оповестеният конкурс на един
етап за приватизацията на обекта по т. 1 ще се
извърши на 17.12.2018 г. от 9,30 ч. в Заседателната
зала в сградата на Община Лясковец, ет. 1.
9. Възлага на кмета на община Лясковец
провеждането на приватизационната процедура
съгласно Наредбата за търговете и конкурсите,
както и да сключи приватизационен договор със
спечелилия конкурса кандидат за обекта по т. 1.
Председател:
Д. Арабаджиева
10453

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
РЕШЕНИЕ № 538
от 31 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пещера, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с идентификатор
56277.4.35 по КККР на гр. Пещера в местност
Баташки път, с трасе на електропровода, който
започва от съществуващ ЖР стълб, извод СН
„Острец“, подстанция „Пещера“, пресича поземлен имот с идентификатор 56277.4.572 – горска
територия, с начин на трайно ползване – друг вид
дървопроизводителна гора по КККР на гр. Пещера, преминава през поземлен имот с идентификатор 56277.4.571 – горска територия, с начин на
трайно ползване – друг вид дървопроизводителна
гора по КККР на гр. Пещера, поземлен имот с
идентификатор 56277.4.57 – местен път, частна
общинска собственост по КККР на гр. Пещера,
и достига до поземлен имот с идентификатор
56277.4.35 по КККР на гр. Пещера в местност
Баташки път – собственост на заявителя.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Общинския съвет – гр. Пещера, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пазарджик.
Председател:
П. Хамамджиев
10368

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 694
от 31 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № КЗЗ-18
от 21.08.2018 г. на МЗХ, Комисия за земеделски
земи, Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за „Трасе на
електропровод и водопровод“, преминаващи през
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ПИ 000047 – път IV клас – публична общинска
собственост; ПИ 000048 – напоителен канал,
и ПИ 000180 – полски път, частна общинска
собственост, за захранване на УПИ-105516 – промишлена и складова дейност, местност Шипа в
землището на с. Стряма, община Раковски, област
Пловдив (Решение І, взето с протокол № 34 от
26.09.2018 г. на ЕСУТ при общината).
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Общинския съвет – гр. Раковски, до Административния съд – Пловдив.
Председател:
Г. Лесов
10403

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ
РЕШЕНИЕ № 87
от 30 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУ Т и док ладна записка с
вх. № 244 от 24.10.2018 г. от кмета на община
Съединение Общинският съвет – гр. Съединение,
одобрява проект за ПУП – парцеларен план на
обект: „Водопроводно отклонение за ПИ 000307
по КВС на с. Драгомир, община Съединение“.
Председател:
И. Дребчев
10369

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 920
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 от ЗУТ, заявление с вх. № УТ-13-183 от
12.12.2017 г., Решение № 638 на Общинския съвет – гр. Шумен, по протокол № 27 от 21.12.2017 г.
за разрешаване изработване на ПУП, решение по
т. 4 от протокол № 34 от 5.10.2018 г. от заседание
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията Общинският съвет – гр. Шумен,
одобрява проект за специализирана план-схема по
чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната
територия и подробен устройствен план – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за
участъка извън урбанизираната територия за:
„Реконструкция на участък на деривация „Тича“
от помпена станция „1300“ до напорен водоем
„13000“. Проектът се одобрява по приложените
чертежи, вписани в изх. дневник под № 416, 417,
418, 419 и 420 от 11.10.2018 г., представляващи
неразделна част от решението.
Председател:
Б. Беджев
10370
РЕШЕНИЕ № 921
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 от ЗУТ, заявление с вх. № УТ-13-181 от
12.12.2017 г., Решение № 640 на Общинския съ-
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вет – гр. Шумен, по протокол № 27 от 21.12.2017 г.
за разрешаване изработване на ПУП, решение по
т. 5 от протокол № 34 от 5.10.2018 г. от заседание
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията Общинският съвет – гр. Шумен,
одобрява проект за специализирана план-схема
по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и подробен устройствен
план – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от
ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия
за: „Реконструкция на магистрален водопровод от
напорен водоем „13000“ в имот с идентификатор
83510.682.135 по кадастралната карта на гр. Шумен
до имот с идентификатор 83510.412.15 по кадастралната карта на Шумен на бул. Ришки проход“.
Проектът се одобрява по приложения чертеж,
вписан в изх. дневник под № 421 от 11.10.2018 г.,
представляващ неразделна част от решението.
Председател:
Б. Беджев
10371
РЕШЕНИЕ № 922
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 от ЗУТ, заявление с вх. № УТ-13-182 от
12.12.2017 г., Решение № 639 на Общинския съвет – гр. Шумен, по протокол № 27 от 21.12.2017 г.
за разрешаване изработване на ПУП, решение по
т. 6 от протокол № 34 от 5.10.2018 г. от заседание
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията Общинският съвет – гр. Шумен, одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от
ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия
за: „Реконструкция на водопровод по ул. Ивайло
от строителните граници на населеното място до
имот с идентификатор 83510.686.230 по кадастралната карта на гр. Шумен“. Проектът се одобрява
по приложените чертежи, вписани в изх. дневник
под № 423 и 426 от 11.10.2018 г., представляващи
неразделна част от решението.
Председател:
Б. Беджев
10372
58. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-73
от 27.11.2018 г. за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 3.3
„Кресна – Сандански“, участък от км 397+000 до
км 397+600 и етапна връзка, при условията на
чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс.
Предварителното изпълнение може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 149,
ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
10533
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926. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 от
ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през януари
2019 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 17.01.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2417/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
78/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша № 2, срещу Наско Сашов
Ангелов чрез адвокат Атанас Борисов, Пловдив,
бул. Шести септември № 144А, ет. 5, офис 5.
Т рето г ра ж данско отде ление, 2643/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2210/2017 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от Бочо Янакиев Русев чрез
адвокат Симеон Симеонов, Варна, ул. Драгоман
№ 43, е т. 1, с р ещ у „ Бу л м и не р а л “ – А Д (в
п роизводс т во по нес ъс т оя т ел нос т), с п ред
ставляващ Йолиан Киров чрез адвокат Младен
Попов, Варна , ул. Па на г юри ще № 6, ет. 2;
„ВМ Интернешанъл“ – ЕООД, представляващ
Николай Георгиев, Варна, ул. Девня № 10, ет. 2,
офис 4.
НА 21.01.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 340/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
60 0/2017 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Маргарита Иванова Топалова
чрез адвокат Калина Лупова, Велико Търново,
ул. Васил Левск и № 15, ет. 9, срещ у Любчо
Димитров Стойков чрез адвокат Веселка Коева,
Велико Търново, ул. Цанко Церковски № 37,
ет. 6, офис 18.
Второ гражданско отделение, 1117/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
484/2017 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Кръстьо Петков Иванов чрез адвокат Валентин
Далев, Русе, ул. Църковна независимост № 5,
срещу Маргарита Борисова Илиева чрез адвокат
Камелия Гачовска, Русе, ул. Цар Асен № 26,
бл. Съединение, вх. 2.
Второ гражданско отделение, 1131/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1542/2017 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Христо Здравков Кисьов чрез адвокат
А н т оа не та Н и колова, П ловд и в, бул. Шес т и
септември № 161, вх. В, ет. 1, ап. 16, срещу
Веселина Андонова Страхилова чрез адвокат Жана
Георгиева, Пловдив, ул. Свети Климент № 15, ет. 1.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 207/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
78/2017 по описа на Апелативен съд Велико Търново,
подадена от „Баташки и партньори“ – ЕООД, с
управител Виолета Баташка чрез адвокат Биляна
Тончева, София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. А,
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ет. 2 – 3, срещу Димитър Иванов Димитров
чрез адвокат Оля Ботева, Плевен, ул. Кирил и
Методий № 11, ет. 1; „Ер Мизия“ – ООД, Плевен,
ул. Стефан Караджов № 6, ет. 2.
Първо търговско отделение, 1002/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5070/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Айшегюл Халил Исмаил чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска № 6,
офис 10; Юсеин Рамис Исмаил чрез адвокат Петя
Керанова, Казанлък, ул. Славянска № 6, офис 10,
срещу Застрахователно акционерно дружество
„Армеец“ – А Д, София, ул. Стефан Караджа
№ 2, и трета страна Ембре Бейнуров Хюсеинов,
гр. Кубрат, ул. Места № 15.
НА 21.01.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3196/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
337/2018 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Ваня Димитрова Милова чрез адвокат
Лъчезар Кръстев, Пазарджик, ул. Иван Вазов
№ 18, ет. 1, срещу Кметство Радилово чрез адвокат
Петя Мишева, Пазарджик, ул. Иван Вазов № 12,
ет. 3, офис 10.
НА 21.01.2019 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1714/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2912/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЧСИ Александър Македониев Бизов
чрез адвокат Марияна Андреева, София, ул. Граф
Игнатиев № 6, вх. А, ет. 4, ап. 7, срещу Камен
Иванов Златев, София, ул. Нишава № 59, ап. 8,
и трета страна ЗАД „Алианц България“ – АД,
София, бул. Княз Александър Дондуков № 59.
Четвърто гражданско отделение, 2285/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
681/2017 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Марио Кирилов Асенов чрез адвокат Георги
Василев, София, ул. Лавеле № 38, ет. 2, ап. 5;
Юлиян Мариов Кирилов чрез адвокат Георги
Василев, София, ул. Лавеле № 38, ет. 2, ап. 5, срещу
Петър Иванов Стоянов чрез адвокат Александър
Лазарков, София, ул. Княз Борис І № 51, ет. 2,
ап. 5, Адвокатско дружество „Лазарков и Попов“.
Четвърто гражданско отделение, 2424/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
982/2017 по описа на Окръжен съд Благоевград,
пода дена от „Меркез“ – ООД, чрез а двокат
Йоанна Чорева, София, кв. Казичене, Северна
промишлена зона, ул. Индустриална № 3, срещу
Мариана Ангелова Минева чрез адвокат Иван
Раев, София, ул. Княз Борис І № 83.
Четвърто гражданско отделение, 2653/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 12/2018 по описа на Ок ръжен съд
Търговище, подадена от „Линк 11“ – ЕООД,
чрез адвокат Станко Станев, Варна, ул. Котел
№ 4, срещу „Хайтек транс“ – ООД, чрез адвокат
Радослав Николов, Габрово, ул. Евтим Дабев
№ 8, Адвокатско дружество „Николов, Марков
и съдружници“, ет. 2.
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НА 22.01.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 4976/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 14121/2010 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Николай Йорданов Павлов
чрез адвокат Анна Добрева, София, ул. Света
София № 8, ет. 2; Борис Кръстев Шалев чрез
адвокат Красимира Крумова-Михайлова, София,
ул. Генерал Гурко № 62, ет. 6, ап. 17; Кристина
Илиева Манолева, София, ж.к. Дианабад, бл. 42,
е т. 1, а п. 6; Мари я Б орис ова К ара кос т ова,
Плевен, ул. Стоян Заимов № 24; Румен Антонов
Каракостов, Плевен, ул. Стоян Заимов № 24;
Кинка Антонова Каракостова, Плевен, ул. Гевгели
№ 5, ет. 3, ап. 6; Валентин Илиев Пенчев, София,
ж.к. Обеля 2, бл. 240, вх. Б, ет. 3, ап. 17; Елисавета
Илиева Николова, София, ж.к. Младост 2, бл. 209А,
вх. 12, ет. 7, ап. 14, срещу Крум Благоев Крумов
чрез особен представител Олга Павлова, София,
бул. Витоша № 1 А, ет. 3, кантора 354; Цветанка
Крумова Стефанова, София, ж.к. Младост, бл. 42А,
ет. 10, ап. 48; Нина Иванова Благоева чрез особен
представител Благородна Константинова Илиева,
София, бул. Витоша № 1А, ет. 3, кантора 311;
Нези Георгиева Мишева, София, бул. Черни връх
№ 40, ет. 4, ап. 30; Веска Николова Недева, София,
ж.к. Дружба, бл. 73, вх. А, ет. 8, ап. 21; Лилия
Александрова Кирилова, София, ж.к. Младост 2,
бл. 237, вх. А, ет. 5, ап. 13; Димитър Александров
Кирилов, Асеновград, ул. Отон Иванов № 51;
Васил Георгиев Кирилов, Абланица, ж.к. Овча
купел, бл. 609, вх. Б, ет. 2, ап. 4; Антон Николов
Николов, Пирдоп, ул. Панагюрско шосе, бл. 49,
ет. 4, ап. 3; Мария Маринова Георгиева, София,
бул. Генерал Данаил Николаев, бл. 3, вх. Д,
ап. 114; Калин Венциславов Николов, Варна,
ул. Ст удентска, бл. 12, ет. 14, ап. 90; Павел
Борисов Доросиев, София, ул. Цар Иван Асен ІІ
№ 30, ет. 2; Димитър Борисов Доросиев, София,
ул. Малуша № 2, вх. В, ет. 2, ап. 28; Цветана
Николова Стоянова, Пещера, ул. Йордан Ковачев
№ 56, вх. А, ет. 1, ап. 1.
Първо гражданско отделение, 74/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
257/2017 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Лили Тодорова Декеджиева чрез
адвокат Живко Чепишев, Девин, ул. А. Костов
№ 10, срещу Юлиян Юлиянов Алишев чрез адвокат
Николай Пейковск и, Девин, ул. А лександър
Костов № 14; Община Девин, ул. Дружба 1, Девин.
Първо гражданско отделение, 231/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
385/2016 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от Мариета Иванова Якова чрез адвокат
Николай Илиев, София, бул. Фр. Нансен № 31,
ап. 2; Габриела Данаилова Белберова чрез адвокат
Нина Антова, София, ул. Н. Рилски № 22; Ивана
Красимирова Белберова чрез адвокат Нина
Антова, София, ул. Н. Рилски № 22, срещу Йосиф
Николов Маринов чрез адвокат Николай Арсенов,
Лом, ул. Георги Манафски № 3; Алета Николова
Йосифова чрез адвокат Николай Арсенов, Лом,
ул. Георги Манафски № 3.
Първо гражданско отделение, 326/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
160 66/2016 по оп иса на С офи йск и г ра дск и
съд, подадена от Роза Славчева Димитрова
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ч рез а двокат Свет осла в Ма н диков, Софи я,
бул. Патриарх Евтимий № �������������������������
���������������������������
31, ет. 1, срещу д�������
��������
ържавата, представлявана от министъра на регионалното
развитие и благоустройство чрез пълномощника
ОУ на област София, ул. Алабин № 22, София;
Столична община, София, ул. Московска № 33.
Първо гражданско отделение, 768/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
506/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Албена Любомирова Даскалова чрез
адвокат Антонина Маринова, София, ул. Цар Асен
№ 10, ет. 1, срещу Валери Димитров Лешин чрез
адвокат Николай Стойнов, София, бул. Княгиня
Мари я Лу иза № 19, е т. 1; Си л ви я И ва нова
Лешина чрез адвокат Николай Стойнов, София,
бул. Княгиня Мария Луиза № 19, ет. 1.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1314/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
592/2017 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Емилия Ангелова Хаджийска чрез
адвокат Галина Армянова, София, ул. Позитано
№ 9, бл. 2, вх. А, ет. 5, офис 18, срещу Александър
Георгиев Терзийски, Самоков, бул. Искър № 12.
Второ гражданско отделение, 1362/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
393/2017 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Цветанка Димитрова Петрунова чрез
адвокат Ани Караджинова Кьосева, гр. Дупница,
област Кюстендил, ул. Николаевска № 13; Симеон
Димитров Марочки чрез адвокат Ани Караджинова
Кьосева, гр. Дупница, област Кюстендил, ул. Ни
кол аевска № 13; Павлина Димитрова Василева
ч р е з а д в ок ат А н и К а р а д ж и нов а К ь о с ев а ,
гр. Дупница, област Кюстендил, ул. Николаевска
№ 13; Йорданка Дими т рова Ту шанска ч рез
адвокат Ани Караджинова Кьосева, гр. Дупница,
област Кюстендил, ул. Николаевска № 13, срещу
Асен Димитров Марочки, София, ж.к. Красна
поляна – 1 част, бл. 16В, вх. Г, ет. 8, ап. 104; Илка
Петкова Марочка, София, ж.к. Красна поляна – 1
част, бл. 16В, вх. Г, ет. 8, ап. 104.
Второ гражданско отделение, 1435/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
552/2017 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Кирил Николов Вълчев чрез адвокат Стефан
Красимиров Стефанов, Мездра, ул. Св. св. Кирил и
Методий № 19, срещу Николай Василев Вълчев чрез
адвокат Десислав Славков Портенов, София, ул. Г.
С. Раковски № 170, ет. 1, ап. 4; Валентин Василев
Вълчев чрез адвокат Десислав Славков Портенов,
София, ул. Г. С. Раковски № 170, ет. 1, ап. 4.
Второ гражданско отделение, 1449/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1583/2017 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Община Приморско, гр. Приморско,
област Бургас, ул. Трети март № 56, срещу „Градо
устройство – Главпроект“ – ООД, София, район
„Слатина“, ул. Александър Жендов № 6.
Второ гражданско отделение, 1527/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
175/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ТПК „Димитър Благоев“ чрез адвокат
Емил Ценов, София, ул. Княз Борис І № 80, срещу
„Трейд ин прогрес“ – ЕООД, Бургас, ул. Васил
Левски № 9, ап. 1; „Рила Стил“ – ЕООД, София,
ул. Цар Самуил № 119, ап. 1.
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Второ гражданско отделение, 1568/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
522/2017 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Петранка Атанасова Лалова чрез
адвокат Боряна Павлова, София, ул. Хан Аспарух
№ 18, ет. 2; Асен Атанасов Атанасов чрез адвокат
Боряна Павлова, София, ул. Хан Аспарух № 18,
ет. 2, срещу Александър Иванов Господинов чрез
адвокат Васил Илиев Ушев, Плевен, ул. Димитър
Константинов № 23А, ет. 5; Петрушка Иванова
Адреева чрез адвокат Васил Илиев Ушев, Плевен,
ул. Димитър Константинов № 23А, ет. 5.
Второ гражданско отделение, 1670/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10477/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Владимир Михайлов Веселинов,
София, ж.к. Фондови жилища, бл. 43, ап. 5,
срещу Радка Василева Ингилизова-Джамбазка
чрез адвокат Пенка Янкова Копринкова, София,
ул. А лабин № 33, вх. А, ет. 2, ап. 237; А нна
Иванова Джамбазка чрез адвокат Пенка Янкова
Копринкова, София, ул. А лабин № 33, вх. А,
ет. 2, ап. 237.
Второ гражданско отделение, 1877/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2278/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Павлина Панайотова Одринска, Варна, ул. Поп
Харитон № 3, срещу Таня Иванова Иванова,
Варна, ул. Поп Харитон № 3.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 686/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
672/2017 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от
Дичо Ангелов Дичев, Русе, ул. Никола Й. Вапцаров
№ 3, вх. 4, ет. 3, ап. 9, срещу Кристиан Николов
Стефанов чрез адвокат Филип Матев, Русе,
ул. Александровска № 71; Светлана Савелиева
чрез процесуален представител Даниела Николова
Кралева, Русе, ул. Църковна независимост № 3,
ет. 4, офис 17; Димитър Иванов Илиев чрез адвокат
Даниела Николова Кралева, Русе, ул. Църковна
независимост № 3, ет. 4, офис 17.
Трето гражданско отделение, 1405/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
549/2017 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Ван я Ми хайлова Кръстева чрез адвокат
Андрей Стоянов Андреев, Стара Загора, ул. Х.
Д. Асенов № 80, вх. Б, ет. 2, ап. 4, срещу Община
Русе, пл. Свобода № 6, Русе; Димитър Георгиев
Генков чрез адвокат Пламен Велчев Петков,
Русе, пл. Свобода № 6, и трета страна Базелина
Тодорова Маринова, Русе, ул. Димчо Дебелянов
№ 64, вх. 1, ет. 1, ап. 2; Симеон Димитров Тодоров,
Мартен, ул. Черно море № 4.
Трето гражданско отделение, 1659/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
941/2017 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена
от Кметство с. Петърница – с. Петърница, срещу
Марияна Георгиева Иванова чрез адвокат Иван
Петров Моцов, Плевен, ул. Катя Попова № 2,
ет. 3, офис 15.
Трето гражданско отделение, 1953/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
856/2017 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Пламен Николов Петков чрез адвокат
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Станимир Василев Тодоров, Свищов, ул. Алеко
Константинов № 7, ет. 1, срещу Анелия Славчева
Петрова чрез адвокат Найден Найденов, Плевен,
ул. Полтава № 1, ап. 1.
Трето гражданско отделение, 2640/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
846/2017 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от „Параходство българско речно плаване“ – АД,
чрез адвокат Мария Радева, Русе, ул. Отец Паисий
№ 2, ет. 8; Росица Иванова Маркова чрез адвокат
Валентин Донков, Ветово, ул. Йордан Йовков № 1;
Дилян Пламенов Марков чрез адвокат Валентин
Донков, Ветово ул. Йордан Йовков № 1; Виктор
Пламенов Марков чрез адвокат Валентин Донков,
Ветово, ул. Йордан Йовков № 1 и трета страна
ЗАД „Армеец“ – АД, София, ул. Ген. Гурко № 21.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 848/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6728/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Тенчо Нейков Тенев чрез адвокат
Веска Волева, София, ул. Алабин № 50, вх. А,
ет. 4; Даниела Иванова Тенева чрез адвокат
Веска Волева, София, ул. Алабин № 50, вх. А,
ет. 4; „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат
Антоанета Стефанова, София, ул. Хан Аспарух
№ 54, ет. 5, офис 9.
Второ търговско отделение, 1831/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
343/2016 по описа на Апелативен съд Велико Търново,
подадена от Розалина Иванова Ангелова, София,
бул. Европа № 24; Сави Атанасов Ангелов, София,
бул. Европа № 24, срещу „ХипоКредит“ – АД,
София, бул. Цариградско шосе № 14, партер;
„Албос“ – АД, София, бул. Европа № 24.
Второ търговско отделение, 2378/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
716/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Димана“ – АД, чрез адвокат Румен
Исов, Пловдив, ул. Софроний Врачански № 4,
ет. 2, ап. 4, срещу Теохарис Георгиос Теохаридис
чрез адвокат Мариана Емилова Вълкова, София,
ул. Цанко Церковски № 63, партер.
Второ търговско отделение, 3014/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
965/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Калинка Димитрова Прокопиева
ч рез а двокат Ст оян Стефанов Чата лбашев,
София, ул. Клокотница № 2А, ет. 8; Габриела
С т е л и я нова С т а н чева ч р е з а д вок ат С т оя н
Стефанов Чаталбашев, София, ул. Клокотница
№ 2А, ет. 8; Калия Александрова Прокопиева
ч рез своя та майка и законен п редстави тел
Габриела Стелиянова Станчева чрез адвокат Стоян
Стефанов Чаталбашев, София, ул. Клокотница
№ 2А, ет. 8, срещу ЗАД „Алианц България“ – АД,
София, ул. Проф. Милко Бичев № 2.
Второ търговско отделение, 3166/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
639/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Юмер Сениха Салиатин, действащ
лично и със съгласието на законния си представител
Сениха Салиатинова Мехмедова чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска № 6,
офис 10, срещу „Дженерали застраховане“ – АД,
София, бул. Княз Ал. Дондуков № 68; Сениха
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Са лиатинова Мех медова чрез адвокат Петя
Керанова, Казанлък, ул. Славянска № 6, офис
10; Бирджан Рейхан Гюлсевим – лично и със
съгласието на законния си представител Сениха
Са лиатанова Мех медова чрез а двокат Петя
Керанова, Казанлък, ул. Славянска № 6, офис 10.
Второ търговско отделение, 1168/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2812/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Веселина Ангелова Георгиева чрез
а д вок ат Ви х ър На й денов, С офи я, ул. И ва н
Ден когл у № 7, е т. 5, а п. 9; Георг и И ва нов
Георгиев чрез адвокат Вихър Найденов, София,
ул. Иван Денкоглу № 7, ет. 5, ап. 9, срещу ЗАД
„А лианц Българи я“ – А Д, Софи я, ул. Проф.
Милко Бичев № 2.
Второ търговско отделение, 1404/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
636/2017 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Кръстинка Ангелова Борисова чрез
адвокат Ангел Костадинов, Варна, ул. Братя
Георгиевич № 36, ет. 4, офис 13, срещу ЗК „Лев
Инс“ – АД, чрез адвокат Станислава Райчева,
София, район „Красно село“, ул. Владайска № 49,
ап. 1, и трета страна Бюлент Ружди Ниязи чрез
адвокат Михаил Петров Робев, Русе, ул. Духовно
възраждане № 10.
НА 22.01.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1779/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
806/2017 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Митко Ненков Линкин чрез адвокат
Боряна Дунгарова, Пазарджик, ул. Цар Самуил
№ 28, кантора 17, срещу Антоанета Георгиева
Вълчанова чрез адвокат Пламен Хаджийски,
Пазарджик, ул. Иван Вазов № 12Б.
Четвърто гражданско отделение, 1806/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12814/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Йорданка Траянова Кръстева чрез
адвокат Анета Илиева, София, бул. Патриарх
Евтимий № 36 А, ет. 1, ап. 7; Стефан Кръстанов
Михайлов чрез адвокат Анета Илиева, София,
бул. Пат риарх Евтимий № 36А, ет. 1, ап. 7;
Мирослав Стефанов Кръстанов чрез адвокат Анета
Илиева, София, бул. Патриарх Евтимий № 36А,
ет. 1, ап. 7; Кристина Стефанова КръстановаКоцева чрез адвокат А нета Илиева, София,
бул. Пат риарх Евт имий № 36А , ет. 1, ап. 7,
срещу „Бъч Бул“ – ЕООД, чрез адвокат Антония
Ангелова, София, бул. България № 9, ет. 4, ап. 10.
Четвърто гражданско отделение, 1815/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15563/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от ТПКИ „Художествен амбалаж“ чрез
адвокат Даниела Горбунова, София, ул. Цар Асен
№ 7Б, ет. 3; Виолетка Траянова Захова чрез адвокат
Кирил Николов, София, бул. Македония № 12, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 1939/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Георги Славчев Георгиев чрез адвокат
Сийка Димова, Кърджали, ул. Сан Стефано № 20,
партер; Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша № 2.
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Четвърто гражданско отделение, 2000/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3142/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Илиян Илиев Якимов чрез адвокат
Меглена Гунчева, Хасково, бул. България № 142,
вх. А, ет. 1; Стефан Илиев Якимов чрез адвокат
Меглена Гунчева, Хасково, бул. България № 142,
вх. А, ет. 1, срещу Мартин Росенов Николов
чрез адвокат Иван Костадинов Гемков, София,
ул. Кракра № 14, вх. 1, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение, 2293/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7649/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Петър Любомиров Трашлиев чрез
адвокат Галин Манолов, София, бул. Александър
Стамболийски № 32, вътр. сграда, ет. 3, адв.
кантора, срещу „Авто Юнион Сервиз“ – ЕООД,
чрез адвокат Марин Йотов, София, ж.к. Яворов,
ул. Лакатница 1, ет. 3, офис 9.
НА 22.01.2019 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Вт о р о т ър г о в с ко о т д е л е н и е , 2275/2 016 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 944/2016 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Илиян Тодоров Недев чрез
адвокат Николай Димитров, София, ул. Христо
Белчев № 2, 4-ти полуетаж, офис 4, срещу „ЗАД
Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа № 2.
Второ търговско отделение, 1380/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4708/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Изабела Славейкова Кожухарова
чрез адвокат Венцислав Ортакчиев, София, ж.к.
Младост 3, бл. 370, вх. 1, ет. 10, ап. 56, срещу
Застрахователна компани я „Лев Инс“ – А Д,
София, бул. Черни връх № 51Д; Албена Тодорова
Вълчева чрез адвокат Венцислав Ортакчиев,
София, ж.к. Младост 3, бл. 370, вх. 1, ет. 10,
ап. 56; Анита Миленова Падарева чрез адвокат
Венцислав Ортакчиев, София, ж.к. Младост 3,
бл. 370, вх. 1, ет. 10, ап. 56, и трета страна Румен
Василев Ангелов, София, ж.к. Надежда, бл. 256,
вх. А, ет. 15, ап. 84.
НА 23.01.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1456/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
222/2017 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от „Леском“ – ЕООД, чрез адвокат
Теодора Белева, Кърджали, ул. Ангел Кънчев
№ 22 , срещ у Йорда н Д и м и т ров Бог ом и лов
чрез адвокат Димитър Шереметев, Кърджали,
бул. България № 47, к-с Орфей, офис 5.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2171/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6562/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Антоан Димитров Николов чрез
адвокат Александър Бойков Блайков, София,
бул. Александър Пушкин № 5, ет. 2, срещу Янаки
Славчов Толев чрез адвокат Александър Лазарков,
София, ул. Княз Борис І № 51, ет. 2, ап. 5.
Четвърто гражданско отделение, 2298/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 421/2017 по описа на Окръжен съд Враца,
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подадена от Хрисимир Николов Стойков чрез
адвокат Димитър Георгиев Димитров, Враца,
ул. Мито Цветков № 2, ет. 4, ап. 14; Светлана
Иванова Иванова чрез адвокат Димитър Георгиев
Димитров, Враца, ул. Мито Цветков № 2, ет. 4,
ап. 14, срещу Иван Иванов Дечовски чрез адвокат
Светозар Стоянов Арнаудов, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 19, до вх. Б, партер.
Четвърто гражданско отделение, 2578/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7/2018 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Геновева Пламенова Георгиева чрез адвокат
Росица Генадиева Христова, Тетевен, ул. М.
Койчев № 19, срещу Момчил Стоянов Минчев
чрез адвокат Анна Илиева Атанасова, Тетевен,
ул. Христо Ботев № 7, и страна Дирекция „Социално
подпомагане“ – гр. Тетевен, община Ловеч.
Четвърто гражданско отделение, 2644/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
120/2018 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Детска градина „Здравец“ – Троян, директора
Ани Иванова чрез адвокат Бисер Димов, Троян,
ул. Георги Сава Раковски № 53, срещу Верка
А лексан д рова Пет рова ч рез а двокат Пет ко
Георгиев Петков, Ловеч, ул. Академик Иширков
№ 10, ет. 3, стая 12.
Четвърто гражданско отделение, 2750/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
76/2018 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена
от Светла Живкова Граматикова чрез адвокат
Галин Ханджиев, Ямбол, ул. Жорж Папазов № 5,
ет. 3, кантора 1, срещу Нилиян Димитров Русев,
Бургас, Затвора.
НА 23.01.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 558/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6139/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Станислав Викторов Стоянов чрез
адвокат Николай Баташки, София, ж.к. Гоце
Делчев, бл. 259, вх. А, ет. 2 – 3, ап. 2 – 3, срещу
Здравко Крумов Вълчев чрез адвокат Симеон
Рачев Миков, София, ул. Димитър Трайкович
№ 1, вх. В, ет. 1, ап. 1; Сдружение „Съюз на
българските художници“ чрез адвокат Андрей
Младенов Дамянов, София, бул. Васил Левски
№ 65, ет. 1, ап. 5; ЖСК „Български художник“
чрез адвокат Симеон Миков, София, ул. Димитър
Трайкович № 1, вх. В, ет. 1, ап. 1.
Първо гражданско отделение, 1007/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
652/2017 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Сюлейман Мустафа Мръцов чрез
а д вок ат Пе т ър С ла н чев, г р. Раз лог, облас т
Благоевград, ул. Родопи № 2; Салихе Сабри
Мръцова чрез адвокат Петър Сланчев, гр. Разлог,
област Благоевг ра д, ул. Родопи № 2; Рабие
Мустафа Молла чрез адвокат Петър Сланчев,
гр. Разлог, област Благоевград, ул. Родопи № 2,
срещу Баязит Мустафов Кафелов чрез адвокат
Юлия Ангелова, Благоевград, ул. Тодор Александров № 1, ет. 1, офис 101; Муса Мустафов Кафелов
чрез адвокат Юли я А нгелова, Благоевг рад,
ул. Тодор Александров № 1, ет. 1, офис 101.
Първо гражданско отделение, 1016/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
437/2017 по описа на Окръжен съд Перник,
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подадена от Иванка Петрова Петрова-Цекова
чрез адвокат Венета Петрова, гр. Брезник, област
Перник, ул. Георги Бунджулов № 44, срещу Руслан
Стоянов Кирилов чрез адвокат Божидар Велков,
София, бул. Витоша № 1А, ет. 2, кантора 223; Анна
Малинова Боянова чрез адвокат Божидар Велков,
София, бул. Витоша № 1А, ет. 2, кантора 223.
Първо гражданско отделение, 1295/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1671/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Росица Тодорова Чалъкова чрез адвокат
Кремена Танева, Варна, ул. Петко Каравелов
№ 3, ет. 1, офис 1, срещу Данаил Любомиров
Димитров чрез адвокат Пламен Пенев, Варна,
ул. Солун № 2; Силвия Любомирова Димитрова
чрез адвокат Пламен Пенев, Варна, ул. Солун № 2.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 680/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
402/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Николинка Димитрова Василева чрез адвокат
Станислав Славов, Варна, ул. Георги Раковски
№ 39, ет. 1, офис 2; Деляна Василева Тончева чрез
адвокат Станислав Славов, Варна, ул. Георги
Раковски № 39, ет. 1, офис 2; Калинка Василева
Бойчева чрез адвокат Станислав Славов, Варна,
ул. Георги Раковски № 39, ет. 1, офис 2, срещу
Кристиан Тодоров Костадинов чрез адвокат
Валентина Стефанова, Варна, ул. Поп Харитон
№ 15; Руска Методиева Щерева чрез адвокат
Станислав Славов, Варна, ул. Георги Раковски
№ 39, ет. 1, офис 2; Валерия Тодорова Георгиева
чрез адвокат Валентина Стефанова, Варна, ул. Поп
Харитон № 15.
Второ гражданско отделение, 853/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
776/2017 по описа на Ок ръжен съд Велико
Търново, подадена от Емил Божанков Божанков
чрез адвокат Людмила Русева, Варна, ул. Бдин
№ 11, срещу Жанета Петкова Иванова чрез
адвокат Александър Чокойски, Велико Търново,
бул. България № 6, вх. А, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 942/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
169/2017 по описа на Окръжен съд Разград,
подадена от Весиле Сюлейман Ибрям, с. Прелез,
област Разград, ул. Искър № 1; Ибрям Сюлейман
Ибрям, с. Прелез, област Разград, ул. Искър № 1,
срещу Юммгюлсюн Моллаоглу чрез адвокат
Емилия Събева, Разград, ул. Иван Вазов № 7,
стая 11; Гюлназийе Челик чрез адвокат Емилия
Събева, Разград, ул. Иван Вазов № 7, стая 11;
Шукри Хълми Шукри, с. Прелез, област Разград,
ул. Стара планина № 10; Нежля Наил Шукри,
с. Прелез, област Разград, ул. Стара планина № 10.
Второ гражданско отделение, 1346/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
374/2017 по оп иса на Ок р ъжен с ъд Вра ца,
подадена от Венцислав Борисов Лилов, Бяла
Слатина, ул. Димит ър Благоев № 15, срещу
Христана Христова Фильова, с. Попица, област
Враца; Веска Христова Май, Варна, ул. Крали
Марко № 23, вх. 2, ап. 10; Галина Христова
Христова, Бу ргас, ж.к. Меден рудник № 45,
вх. 3, ет. 8, ап. 68; Стефан Василев Сърбински,
Бъркачево, ул. Ал. Стамболийски № 18; Лъчезар
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Христов Лилов, с. Комарево, област Враца,
ул. Димитър Блатоев № 20; Мирослава Христова
Лилова, Комарево, ул. Георги Димитров № 31;
Е м и л и я С и м е онов а И в а нов а ч р е з о с о б ен
представител Румен Геормезовски, Борован,
ул. Тодор Каблешков № 9; Свилен Борисов Лилов
чрез особен представител Румен Геормезовски,
Борован, ул. Тодор Каблешков № 9.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 957/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
394/2017 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Емил Лазаров Здравков чрез адвокат
Иван Грозданов Витанов, Перник, ул. Търговска
№ 42; Антоанета Григорова Рангелова чрез адвокат
Светозар Стоянов Арнаудов, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 19, до вх. Б, партер, адвокатско
дружество „Арнаудов и Узунова“; Валери Кирилов
Рангелов чрез адвокат Светозар Стоянов Арнаудов,
София, бул. Цар Борис ІІІ № 19, до вх. Б, партер,
адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова“;
Ва лери я К и ри лова Ра н г елова ч рез а д вокат
Светозар Стоянов Арнаудов, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 19, до вх. Б, партер, адвокатско
дружество „Арнаудов и Узунова“.
Трето гражданско отделение, 1849/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
749/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Апелативна прокуратура – Пловдив,
Пловдив, пл. Съединение № 3, срещу Ивайло
Стойчев Ценов чрез адвокат Станимир Вълчев,
Пловдив, ул. Ибър № 19, ет. 1, офис 3.
Т рето гра ж данско отделение, 2026/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4353/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Прокуратура на Република
България, София, ул. Антим І № 17; Николай
Евстатиев Хаджимихайлов чрез адвокат Екатерина
Димитрова, София, бул. Витоша № 43, ет. 3, ап. 1.
НА 24.01.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 659/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
183/2017 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Мюмюн Хайрола Али чрез адвокат
Веселин Павлов Ковачев, Пловдив, ул. Стефан
Веркович № 3, ет. 1, офис 8; Несибе Юмер Али
чрез адвокат Веселин Павлов Ковачев, Пловдив,
ул. Стефан Веркович № 3, ет. 1, офис 8, срещу
Али Яшар Хасан чрез адвокат Мария Чилова,
Момчилград, ул. Гюмюрджинска № 40А, ет. 1;
Шенгюл Юсуф Хасан чрез адвокат Мария Чилова,
Момчилград, ул. Гюмюрджинска № 40А, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 953/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
648/2017 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Милена Друмева Георгиева чрез адвокат
Звезделина Рафаилова Рафаилова, Русе, ул. Райко
Даскалов № 12, ет. 2, срещу Диана Николова
Друмева чрез адвокат Елвира Минчева, Русе,
ул. Църковна неза виси мос т № 3; Дра г ом и р
Николов Друмев чрез адвокат Елвира Минчева,
Русе, ул. Църковна независимост № 3.
Първо гражданско отделение, 978/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
577/2017 по описа на Окръжен съд Благоевград,
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подадена от Димитър Стефанов Петков чрез
адвокат Даниела Стойчева Бойкова-Банева,
Б л а г о евг р а д , у л. А л. С т а м б о л и йс к и № 11,
вх. А, партер, офис 2, срещу Николай Божиков
Капитанов, с. Мусомища, ул. Никола Вапцаров
№ 56; Мария Ангелова Капитанова, с. Мусомища,
ул. Никола Вапцаров № 56.
Първо гражданско отделение, 1015/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
180/2017 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от А нтон Пет ров Пет ров, Софи я,
ул. Иван Сусанин № 76, вх. А, ет. 2, ап. 4, срещу
Лалка Михайлова Иванова чрез адвокат Жива
Димова, Берковица, ул. Иван Вазов № 12.
Първо гражданско отделение, 1247/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1964/2017 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Миролюб Георгиев Шалев чрез
адвокат Ивайло Кънев Иванов, Варна, ул. Дрин
№ 1, вх. Е, срещу Светлана Димчева Димова
чрез адвокат Георги Борисов Амуджиев, Варна,
ул. Граф Игнатиев № 17; Нина Стойкова Димова
чрез адвокат Георги Борисов Амуджиев, Варна,
ул. Граф Игнатиев № 17; Димчо Стоев Димов
чрез адвокат Георги Борисов Амуджиев, Варна,
ул. Граф Игнатиев № 17.
Първо гра ж данско отделение, 1298/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 106/2017 по описа на Окръжен съд
Монтана, подадена от Йордан Неделчев Кънев
чрез адвокат Камелия Петрова Кожухарова, Русе,
ул. Александровска № 80; Валентина Йорданова
Недел чева ч р е з а д вок ат К а мел и я Пе т р ова
Кожухарова, Русе, ул. А лександровска № 80;
Петя Йорданова Неделчева чрез адвокат Камелия
Петрова Кожухарова, Русе, ул. Александровска
№ 80, срещ у Ирена Борисла вова Кърл иева
чрез адвокат Драган Георгиев Цветанов, Лом,
ул. Георги Манафски № 19, Общински пазар,
информ. център; Любомир Бориславов Гиндянов
чрез адвокат Драган Георгиев Цветанов, Лом,
ул. Георги Манафски № 19, Общински пазар,
информ. център.
Първо гражданско отделение, 2081/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
21/2018 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена
от Мима Йорданова Андонова чрез адвокат
Весела Сотирова, Ямбол, ул. Жорж Папазов
№ 14, кантора 507, срещу Кольо Георгиев Колев
чрез адвокат Снежана Енчева, Ямбол, ул. Жорж
Папазов № 14, ет. 4, кантора 401; Иринка Жекова
Колева чрез адвокат Снежана Енчева, Ямбол,
ул. Жорж Папазов № 14, ет. 4, кантора 401.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1321/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
644/2017 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Енвер Шериф Кадир чрез адвокат Свилен
Стефанов, Русе, ул. Църковна независимост
№ 3, офис 3, срещу Николай Неделчев Николов
чрез адвокат Светлин Иванов Коларов, Русе,
ул. Борисова № 8, ет. 3; Застрахователна компания
„Лев Инс“ – АД, София, бул. Черни връх № 51Д,
район „Лозенец“.
Четвърто гражданско отделение, 1339/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16/2018 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
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от „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, Козлодуй, площадката
АЕЦ Козлодуй, срещу Тамара Бурян чрез адвокат
Елица Юлиянова Орманова, Козлодуй, жилищен
комплекс 2, бл. 39, партер.
Четвърто гражданско отделение, 1367/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
622/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша № 2; Георги Иванов Казаков
чрез адвокат Румен Киров Русев, Стара Загора,
ул. Захари Княжески № 73, ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 1467/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4913/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша № 2; Любомир
Петков Христов чрез адвокат Янко Вакрилов,
София, ул. Княз Борис І № 120.
Четвърто гражданско отделение, 2014/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
579/2017 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Димитричка Спиридонова Дякова
чрез адвокат Татяна Николаева Патаринска,
Варна, ул. Македони я № 72, офис 2, срещ у
Марийка Спиридонова Георгиева, Варна, ул. Цар
Асен № 26; Сребра Спиридонова Лалева, Варна,
ул. Цар Асен № 26.
Четвърто гражданско отделение, 3060/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
100/2018 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена
от Анифе Хюсеин Салим чрез адвокат Георги
Каменов, Нови пазар, ул. Цар Освободител № 22,
ет. 1, срещу Сунай Рефик Хюсню, с. Браничево,
ул. Радецки № 36 и страна АСП ДСП Каолиново,
пл. Украйна № 4, Каолиново.
Четвърто гражданско отделение, 3138/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11796/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Владислав Димитров Маринов чрез
адвокат Иглика Димитрова Иванова, София,
ул. Хан Аспарух № 64, срещу Василета Резина
Назнин чрез адвокат Стефан Ботев, София,
бул. Цар Борис ІІІ № 7, ет. 1, ап. 3.
НА 28.01.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2747/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
138/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Изпълнителна агенция „Национален
филмов център“ с изпълнителен директор Камен
Балкански чрез адвокат Петър Станков, София,
ул. Любен Каравелов № 73, ет. 3, ап. 5, срещу „1895
Поглед“ – ЕООД, с управител Иван Младенов,
София, бул. Цариградско шосе, ж.к. Изток, бл. 11,
вх. В, ап. 36.
Първо т ърговско отделение, 26/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2553/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Софавто“ – ООД, с управител Тони
Стоянов Златков чрез адвокат Галин Манолов,
София, бул. Ал. Стамболийски № 32, вътрешна
сграда, ет. 3, адвокатска кантора, срещу Ели
Бориславова Захариева чрез адвокат Виктор
Георгиев, София, ул. Иван Вазов № 21Б, ет. 3, ап. 5.
Пъ р в о т ъ р г о в с к о о т д е л е н и е , 8 9 3/2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 220/2017 по описа на Апелативен съд
Бургас, подадена от Щилиян Иванов Щилиянов
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чрез адвокат Евгени Минчев, Сливен, ул. Д-р
Конс та н т и н С т ои лов № 1, с р ещ у „К ард иф
Ж ив о т озаст ра хов ане, к лон Българи я“ КЧТ,
София, ул. Христо Белчев № 29, вх. А, ет. 1 – 3;
„УниКредит Булбанк“ – АД, Абланица, пл. Света
Неделя № 7.
НА 28.01.2019 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 832/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
219/2017 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Път Инвест“ – ООД,
в не с ъ с т оя т е л но с т, с у п ра ви т е л Ва лен т и н
Василев Стоев чрез адвокат Кирил Пеловски,
София, ул. Антон П. Чехов № 58А, ет. 5, ап. 29,
срещу „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат
Симеон Атанасов, Софи я, ул. Цар Асен 17;
„ А лфа Б а н к “ – А Д , ч р е з а д в ок ат С и ме он
Атанасов, София, ул. Цар Асен № 17; Венцеслава
Стефанова – синдик на „Път Инвест“ – ООД, в
несъстоятелност, Русе, ул. Църковна независимост
№ 11, ет. 1; „Интеринвест Пропъртис“ – ООД,
Бургас, ул. Пробуда № 44, партер.
Първо търговско отделение, 917/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
400/2017 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Кристина Веселинова Маринова
чрез адвокат Теодора Стоичкова, Варна, ул. Бдин
№ 15, срещу „ОТП Факторинг България“ – ЕАД, с
изпълнителен директор Илка Димова Мазгалева,
София, бул. Александър Дондуков № 19, ет. 2;
Димитър Маринов Димитров чрез адвокат Теодора
Стоичкова, Варна, ул. Бдин № 15.
НА 30.01.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 777/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1018/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Цветелина Иванова Протасова
чрез адвокат Огнян Лазаров, София, ул. Иван
Вазов № 9, ап. 10; Александър Юлиев Пеев чрез
адвокат Сава Гергинов, София, ж.к. Христо
Смирненски, бл. 47, вх. Г, ет. 7, ап. 79, срещу
„ВЕТСТАР“ – ЕООД, чрез адвокат Маргарита
Йосифова, София, ул. Алабин № 33, Търговски
дом, ет. 3, кантора 335.
Второ търговско отделение, 1277/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3758/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Борис Георгиев Думанов чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска № 6,
офис 10, срещу „Застрахователно дружество
Евроинс“ – АД, София, бул. Христофор Колумб
№ 43.
НА 30.01.2019 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 895/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5017/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Застрахователно дружество Ев
роинс“ – АД, София, бул. Христофор Колумб
№ 43; Боян Христов Нечев чрез адвокат Вихър
Найденов, София, ул. Иван Денкоглу № 7, ет. 5,
ап. 9, и трета страна Ростислав Красимиров
Кръстев, Силистра, ул. Генерал Скобелев № 22,
ет. 2, ап. 6.
10263
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Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Неправителствена организация „Моят живот е
моето послание“ срещу чл. 3, ал. 1, т. 2 и т. 3,
буква „а“ от Наредба № 49 от 20.04.2006 г. за
здравните изисквания към някои животни, сперма, яйцеклетки и ембриони при обмен между
Република България и държавите – членки на
Европейския съюз, и при внасянето им от трети
страни, издадени на основание чл. 54 и чл. 56,
ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност и отменяне на Наредба № 19 от 2003 г.
за ветеринарно-санитарните изисквания при внос
на някои животни, сперма, яйцеклетки и ембриони (ДВ, бр. 48 от 2003 г.), по което е образувано
адм. дело № 10792/2018 г. по описа на Върховния
административен съд, второ отделение, което е
насрочено за 23.04.2019 г. от 9 ч.
10460
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение „Национална онкологична
организация“ със седалище София на Наредба
№ 6 от 2018 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Медицинска онкология“, издадена от
министъра на здравеопазването (ДВ, бр. 52 от
2018 г.), в частта на § 1 от ПЗР и раздел VІІ, т. 1,
изр. 1, по което е образувано адм.д. № 10187/2018 г.
по описа на Върховния административен съд.
10489
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
по протест на Окръжна прокуратура – Благоевград, против чл. 28, ал. 6 в частта „... до 50 лв.“
и чл. 28, ал. 9 от Наредба № 1 за обществения
ред на територията на община Белица, приета с
Решение № 69 по протокол № 7 от 11.09.2006 г.,
изменена с последващо взети решения на Общинския съвет – гр. Белица, с искане за прогласяването им като нищожни и алтернативно
отмяната им като унищожаеми, е образувано
адм. дело № 882/2018 г., което е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
11.01.2019 г. от 10 ч.
10521
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Благоевград, с който е оспорена разпоредбата на т. 13.30 от Тарифата за конкретните
размери на местните такси и цени на услуги,
предоставяни от Община Благоевград (изм. с
Решение № 80 по протокол № 3 от 31.03.2017 г. на
ОбС – Благоевград) към Наредбата за определяне
и администриране на местните такси и цени на
услугите на територията на община Благоевград, приета с Решение № 109 по протокол № 6
от 24.04.2003 г. на ОбС – Благоевград, влязла в
сила на 1.05.2003 г., последно изменена с Решение № 395 по протокол № 15 от 28.12.2017 г. на
ОбС – Благоевград, в сила от 1.01.2018 г., с който
се иска оспорената разпоредба да бъде обявена за
нищожна, е образувано адм. дело № 894/2018 г. по
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описа на Административния съд – Благоевград,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 18.01.2019 г. от 10 ч.
10481
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас,
против разпоредбите на чл. 32 и чл. 84, ал. 2 от
Наредбата за обществения ред на територията
на община Малко Търново в частта „или са
били в състояние да предотвратят нарушението,
но не са го сторили“, приета с Решение № 75
по протокол № 7 от 22.04.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Малко Търново. По оспорването е образувано адм. д. № 3044/2018 г., което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
17.01.2019 г. от 10,10 ч.
10467
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от зам. окръжен
прокурор на Районната прокуратура – Видин,
с което се иска отмяната на разпоредбите на
чл. 10, ал. 2 и 3 и чл. 44, ал. 2 от Наредба № 1 за
осигуряване и поддържане на обществения ред,
поддържане на чистотата, опазване на околната
среда и защита на имуществото на територията
на община Белоградчик, по което оспорване е
образувано адм. д. № 312/2018 г. по описа на
Административния съд – Видин, насрочено за
разглеждане на 14.01.2019 г. от 10 ч.
10491
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
Владимира Райчева – прокурор в Районната прокуратура – Габрово, срещу разпоредбите на т. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 и 14 от раздел V „Цени на
услуги, предлагани от културните институти“ в
частта „Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово“ от приложение № 5 на Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси, цени на услуги и права на
територията на община Габрово, приета с Решение № 29 от 26.02.2015 г.; изм. с Решение № 31 от
5.03.2015 г.; доп. с Решение № 52 от 26.03.2015 г.
на Общинския съвет – гр. Габрово, във връзка с
което е образувано адм. д. № 329/2018 г. по описа
на Административния съд – Габрово, насрочено
за 9.01.2019 г. от 11 ч.
10464
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич, с
искане за отмяна на Наредба № 1 за спазване на
обществения ред, опазването на околната среда,
имуществото на гражданите и поддържане на
чистотата в населените места на територията
на община Тервел, приета с Решение № 9-102 от
30.10.2000 г. на Общинския съвет – гр. Тервел, в
частта на чл. 19, ал. 1 от наредбата, по който протест е образувано адм. д. № 690/2018 г. по описа
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на Административния съд – Добрич, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
15.01.2019 г. от 13,15 ч.
10446
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
заместник окръжен прокурор при Окръжната
прокуратура – Кърджали, против чл. 36, т. 9 и 20
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Кирково, приета с Решение № 349 от протокол № 38 от 24.02.2003 г.
на Общинския съвет – с. Кирково. По протеста
е образувано адм. д. № 412/2018 г. по описа на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
9.01.2019 г. от 10,10 ч.
10423
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 181 по препратка от чл. 188 от АПК
обявява, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу
разпоредбата на чл. 38, ал. 1, т. 23, 24 и 25 от
Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Невестино, приета с Решение № 254
по протокол № 13 от 8.12.2013 г. на Общинския
съвет – с. Невестино, изменена и допълнена с
Решение № 97 по протокол № 10 от 26.10.2017 г.
По протеста е образувано адм. д. № 451/2018 г.
по описа на Административния съд – Кюстендил.
По делото е насрочено открито съдебно заседание
на 12.12.2018 г. от 10 ч.
10488
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 223/2018 г.
по описа на съда във връзка с постъпила жалба
от „Рейсър Ауто“ – ЕООД, представлявано от
управителя Юрий Василиевич Сидоров, със седалище и адрес на управление: София, Столична
община, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, чрез
пълномощник срещу чл. 31, ал. 1 от Наредба № 2
за управление на отпадъците на територията
на община Троян, приета от Общинския съвет – гр. Троян, с протокол № 37, Решение № 662
от 26.06.2014 г., в частта относно въведеното изискване за притежаване на съответно разрешение
по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците
за дейностите по събиране и транспониране на
излезли от употреба моторни превозни средства.
10465
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 225/2018 г.
по описа на съда във връзка с постъпила жалба
от „Рейсър Ауто“ – ЕООД, представлявано от
управителя Юрий Василиевич Сидоров, със седалище и адрес на управление: София, Столична
община, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, чрез
пълномощник срещу чл. 36, ал. 1 от Наредбата
за управление на отпадъците и поддържане на
чистотата на територията на община Луковит
в частта относно изискването за притежаването на съответно разрешение за извършване на
дейностите по събиране на излезли от употреба
моторни превозни средства.
10466
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Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че в съда е образувано адм. д. № 1004/2018 г. по
подаден протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Плевен, срещу чл. 20, ал. 1, изр. 1
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община – гр. Гулянци.
10492
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че в съда е образувано адм. д. № 1005/2018 г. по
подаден протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Плевен, срещу чл. 14, ал. 1, изр. 1
от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общински имоти и вещи на
територията на община Пордим.
10493
Административният съд – Пловдив, ХХІХ
състав, съобщава на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс, че е постъпил протест от Окръжна
прокуратура – Пловдив, против чл. 25, ал. 1 от
Наредбата за чистотата и обществения ред на
територията на община Първомай, приета с Решение № 454, взето с протокол № 45 от 30.11.2006 г.
на Общинския съвет – гр. Първомай, изменена
и допълнена с Решение № 104, взето с протокол
№ 13 от 31.08.2016 г. на редовно заседание на
Общинския съвет – гр. Първомай, изменена и
допълнена с Решение № 207, взето с протокол
№ 21 от 27.04.2017 г. По постъпилия протест е
образувано адм. дело № 3288/2018 г. по описа
на А дминистративния съд – Пловдив, Х ХІХ
състав. Административно дело № 3288/2018 г. на
Административния съд – Пловдив, ХХІХ състав,
е насрочено за 20.12.2018 г. от 10,40 ч.
10442
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор в Окръжна
прокуратура – Разград, с искане да бъдат отменени като незаконосъобразни разпоредбите на т. 25
от раздел I от приложение № 4 към чл. 36 и т. 3
от раздел VI от приложение № 5 към чл. 46 от
Наредба № 9 за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на територията на община Завет, приета от Общинския
съвет – гр. Завет, по който е образувано адм. д.
№ 205/2018 г. по описа на Административния
съд – Разград, насрочено за 15.01.2019 г. от 10 ч.
Всеки, който има правен интерес, може да се
присъедини към оспорването или да встъпи
като страна до началото на устните състезания
при всяко положение на делото съгласно чл. 189,
ал. 2 от АПК.
10445
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
ОП – Русе, срещу Наредба № 1 за осигуряване на
обществения ред, спокойствието на гражданите и
защита на общественото имущество на територия-
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та на община Борово, приета с Решение № 265 на
ОбС по протокол № 40 от 6.06.2002 г., изм. и доп.
с Решение № 138 от 19.09.2008 г., изм. с Решение
№ 595 от 16.09.2015 г. на ОбС – гр. Борово, само
в частта на чл. 20, т. 4: „На нарушителите на
настоящата наредба се налага едно от следните
наказания, ако извършеното деяние не представлява по-тежко нарушение, наказуемо по други
закони: т. 4 – за маловажни случаи, административнонаказващият орган може да предупреди
извършителя, че при повторно нарушение ще
му бъде наложено съответното наказание, или
контролните органи могат да наложат глоба на
място до 5 лв., която се събира с квитанция.“ По
оспорването е образувано адм. дело № 534/2018 г.
по описа на Административния съд – Русе, VІІІ
състав, насрочено за 16.01.2019 г. от 10,45 ч. Оспорваща страна по делото е прокурор от ОП – Русе,
с адрес: Русе, ул. Александровска № 57.
10490
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 338/2018 г. по протест на заместник
окръжен прокурор при Окръжната прокуратура – Смолян, срещу разпоредбите на чл. 23,
ал. 3 относно: „по-малко от 200 метра“, и чл. 80
от Наредба № 1 за осигуряване на обществения
ред на територията на община Смолян, приета
с Решение № 64 от 18.02.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Смолян, насрочено за 19.12.2018 г.
от 13,30 ч.
10468
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест
от Окръжна прокуратура – Търговище, срещу
разпоредбите на т. II Библиотека „Петър Стъпов“, № 1, 2, 3, 9, 10 от Раздел III „Общински
мероприятия“ от глава десета „Други такси и
услуги“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите
на територията на община Търговище, приета с
Решение № 2 по протокол № 8 от 24.04.2008 г. на
Общинския съвет – гр. Търговище. По протеста
е образувано адм. д. № 172/2018 г. по описа на
Административния съд – Търговище, със страни:
Окръжната прокуратура – Търговище, и Общинския съвет – Търговище, представляван от неговия
председател. Делото е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 18.12.2018 г. от 10 ч.
10463
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Шумен, срещу чл. 64 от
Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество
на територията на община Смядово, приета с
Решение № 279 по протокол № 8 от 28.09.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Смядово. Въз основа
на протеста е образувано адм. дело № 359/2018 г.
по описа на Административния съд – Шумен,
насрочено за 14.01.2019 г. от 9,30 ч.
10443
А дминистративният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен,
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срещу чл. 47, ал. 3 от Наредба № 1 за поддържане
и опазване на обществения ред на територията
на община Каолиново, приета с Решение № 339
по протокол № 28 от 10.08.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Каолиново. Въз основа на протеста е
образувано адм. дело № 344/2018 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
4.02.2019 г. от 9 ч.
10444
Великотърновският районен съд уведомява
Блерим Емрули, гражданин на Македония, роден
на 12.05.1987 г., с неизвестен адрес в чужбина, че
има качеството на ответник по гр.д. № 3400/2018 г.
по описа на Районния съд – Велико Търново, образувано по предявена от Елена Сергеева Горчева
от гр. Гулянци, ул. Мизия № 9, искова молба с
правно основание чл. 49, ал. 1 от СК, като съдът
му указва, че в двуседмичен срок от обнародване
на обявата в „Държавен вестник“ следва да се
яви в деловодството на Районния съд – Велико
Търново, за връчване на съобщение по чл. 131
ГПК ведно с исковата молба и приложенията
към нея и препис от разпореждане, постановено
по делото.
10447
Добричкият районен съд, гражданска колегия,
VІ състав, съобщава на Мехмет Йълдъз, роден на
1.01.1967 г. в Памуклу, Република Турция, сега с
неизвестен адрес, че следва да се яви в съда на
17.01.2019 г. в 9 ч. и да получи съдебните книжа
като ответник по гр.д. № 3311/2018 г. на РС – Доб
рич, заведено от Татяна Маринова Йълдъз по иск
за прекратяване брака на страните. Ако въпреки
обнародването в „Държавен вестник“ ответникът
не се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
ще му назначи особен представител. На основание
чл. 40 от ГПК ответникът, който живее в чужбина,
е длъжен да посочи лице в седалището на съда,
на което да се връчват съобщенията – съдебен
адресат, ако няма пълномощник по делото в
Република България. Ако не стори това, всички
съобщения се прилагат към делото и се смятат
за връчени.
10424
Добричкият районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответника Ешреф Османович, гражданин
на Босна и Херцеговина, с адрес – неизвестен на
ищцата, да се яви в канцеларията на Добричкия
районен съд, гражданско деловодство, гр. Добрич,
ул. Константин Стоилов № 7, ет. 2, стая 210, за да
получи препис от исковата молба, подадена срещу
него от Марийка Демирова Начева, и приложенията и съобщение по чл. 131 от ГПК, препис
от разпореждане от 7.09.2018 г., по предявен иск
с правно основание чл. 49 от СК, за разглеждането на който е образувано гр.д. № 3619/2018 г.
В случай че ответникът 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.
10470
Плевенският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответницата Татяна Върбанова – гражданка
на Казахстан, родена на 25.04.1977 г., да се яви в
канцеларията на Плевенския районен съд, за да
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получи препис от исковата молба и приложенията
към нея за отговор по чл. 131 от ГПК по гр.д.
№ 6448/2018 г. по описа на Районния съд – Плевен, заведено от Павлин Върбанов Върбанов от
Плевен, по чл. 49, ал. 1 от СК. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще є назначи особен представител
на основание чл. 49, ал. 1 от СК.
10469
Софийският районен съд, ІІ ГО, 62 състав, съобщава, че производството по гр.д. № 49635/2018 г.
е образувано по заявление за издаване на европейско удостоверение за наследство по Регламент
(ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и
на Съвета, депозирано от заявителя Мартина
Любомирова Бянов като наследница по закон
(дъщеря) на Илияна Димитрова Фильова, родена
на 22.06.1956 г. в София, България, починала на
11.07.2016 г. в София, България, с декларирана цел
на ползване на удостоверението – да послужи в
Австрия, за представяне пред банка в Австрия
за закриване на банкова сметка на починалата.
Софийският районен съд указва на бенефициерите
възможността им в едноседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да депозират по
делото писмени становища по искането.
10459
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 91 състав, призовава в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ ответника Емил Ондришиков, роден на 11.08.1965 г.,
г ра ж да н и н на Реп у бл и к а С лова к и я, сега с
неизвестен адрес, да се яви в канцеларията на
Софийския районен съд, за да получи препис
от исковата молба и приложенията към нея по
гр.д. № 75909/2017 г. по описа на съда, заведено
от Регина Апостолова Ондришикова от София,
по чл. 49 от СК. 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.
10494
Плевенският окръжен съд обявява, че на
25.05.2018 г. е образувано гр. д. № 369/2018 г. по
описа на ПлОС по предявено от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество мотивирано искане с правно основание чл. 74, ал. 1
от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от
ПЗРЗПКОНПИ срещу Цветелин Христов Цветанов с постоянен адрес: Плевен, ж.к. Дружба
№ 111, вх. Б, ет. 5, ап. 23, Цецо Христов Гетов с
постоянен адрес: гр. Долни Дъбник, община Дол
ни Дъбник, област Плевен, ул. Генерал Ганецки
№ 19, и Нелка Боянова Гетова с постоянен адрес:
гр. Долни Дъбник, ул. Генерал Ганецки № 19, община Долни Дъбник, област Плевен, за отнемане
в полза на държавата на следното имущество на
обща стойност 471 046 лв., както следва:
На основание чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) обявява
сделката, с която Цветелин Христов Цветанов
е продал своята 1/2 идеална част от недвижим
имот – рибарник, целият с площ 34,391 дка,
намиращ се в землището на гр. Долни Дъбник,
ЕКАТТЕ 22407, обективирана в н.а. № 24, том 1,
дело № 30/2017 г., вх. рег. № 65 от 9.01.2017 г. на
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СВ – Плевен, на Цецо Христов Гетов, в режим
на СИО с Нелка Боянова Гетова, като недействителна по отношение на държавата, тъй като
е извършена с незаконно придобито имущество.
На основание чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) отнема в полза на държавата от Цветелин Христов
Цветанов, Цецо Христов Гетов и Нелка Боянова
Гетова:
1/2 идеална част от недвижим имот, който съгласно скица № К08069/23.04.2013 г. е с
начин на трайно ползване рибарник, целият
с площ 34,391 дка, намиращ се в землището
на гр. Долни Дъбник, ЕК АТТЕ 22407, община
Долн и Дъбник, вид на собствеността – частна,
в местността Вита, съставляващ имот № 392001
по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 387009 полски път на Община
Долни Дъбник, имот № 385201 – полски път на
Община Долни Дъбник, имот № 289001 – др.
изостав. ливада на Община Долни Дъбник, имот
№ 595006 – изостав. тр. нас. на насл. на Пенка
Димитрова Попова, имот № 595005 – изостав. тр.
нас. на Ганка Танева Христова, № 396019 – полск и п ът на Общ ина Долни Дъбник,
№ 000586 – полски път на Община Долни Дъбник,
им. № 387013 – ливада на Евгени Христов Гетов
и др., им. № 584001 – др. селскост. т. на Нелка
Боянова Гетова, и им. № 387018 – ливада на
Боян Върбанов Стоянов, а съгласно документ за
собственост: договор от 26.01.2000 г. за замяна на
земеделска земя – частна общинска собственост,
със земя – частна собственост по чл. 35, ал. 2 от
ЗОбС, вписан в РС – Плевен: № 316 от 8.02.2000 г.,
том 1, № 142 и анекс към същия от 23.04.2013 г.,
вписан в Агенцията по вписванията – Плевен:
вх. рег. № 6327/25.04.2013 г., акт № 258, том 8,
дело № 2382/2013 г., продаваният имот е описан
като земеделска земя – рибарник, в местността
Вита, целият с площ 34,390 дка, неопределена
категория, парцел 1, от масив 392, съставляващ
имот № 392001 по плана на земеразделяне на
гр. Долни Дъбник при граници и съседи: имот
№ 387009, полски път, имот № 385021, полски път;
имот № 289001, др. изостав. ливада на общинска
земя: имот № 595006, ливада на наследници
на Пенка Димитрова Попова; имот № 595005,
ливада на н-ци на Тано Христов Цветков; имот
№ 396019, полски път; имот № 586, полски път;
имот № 387002, ливада на н-ци на Димитър
Кънев Станчев; имот № 584001, др. селскост. т.;
имот № 3870 01, ливада на насл. на Върбан
Стоянов Петков, придобит с акт № 24, том 1,
дело № 30/2017 г., вх. рег. № 65 от 9.01.2017 г. на
СВ – гр. Плевен. Пазарната стойност на 1/2 ид.
част от имота към настоящия момент е 20 000 лв.
На основание чл. 68 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Цветелин
Христов Цветанов:
Сумата в общ размер 47 690,24 лв., иззети с протокол за претърсване и изземване от
30.03.2016 г., съставен по ДП № 61/2015 г. по
описа на Следствен отдел на Специализирана
прокуратура, пр. пр. № 538/2015 г. по описа на
Специализираната прокуратура, от апартамент
№ 1А, намиращ се в София, ул. Мур № 21А,
вх. А, обитаван от Цветелин Христов Цветанов,
както следва: 225 банкноти с номинал по 20 лв.,
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или 4500 лв.; 377 банкноти с номинал по 50 лв.,
или 18 850 лв.; 96 банкноти с номинал 100 лв.,
или 9600 лв.; 9 банкноти с номинал 200 евро,
или 3520,49 лв.; 51 банкноти с номинал 100 евро,
или 9974,73 лв.; 12 банкноти с номинал 20 евро,
или 469,40 лв.; 1 банкнота с номинал 10 евро,
или 19,56 лв.; 1 банкнота с номинал 5 евро, или
9,78 лв.; 4 банкноти с номинал 100 щатски долара,
или 689,40 лв. (400 щ.д. по 1,7235 лв. – курс към
13.05.2016 г.); 6 банкноти с номинал 5 щатски
долара, или 51,71 лв. (30 щ.д. по 1,7235 лв. – курс
към 13.05.2016 г.); 3 банкноти с номинал 1 щатски
долар, или 5,17 лв. (3 щ.д. по 1,7235 лв. – курс
към 13.05.2016 г.);
сумата в общ размер 401 950 лв., иззети с протокол за претърсване и изземване от 31.03.2016 г.,
съставен по ДП № 61/2015 г. по описа на Следствен отдел на Специализирана прокуратура, пр.
пр. № 538/2015 г. по описа на Специализираната прокуратура, от къща в гр. Долни Дъбник,
ул. Ген. Ганецки № 19, обитавана от Цветелин
Христов Цветанов и Михаела Цецова Гетова,
както следва: 9 бр. пачки, всяка от тях съдържаща по 100 бр. банкноти с номинал 100 лв., или
90 000 лв.; 1 бр. пачка, съдържаща банкноти с
номинал 100 лв., общо 101 бр. банкноти, или
10 100 лв.; 4 бр. пачки, съдържащи банкноти с
номинал 50 лв., като всяка пачка съдържа по
100 бр. банкноти, или 20 000 лв.; 6 бр. пачки,
съдържащи банкноти с номинал 50 лв., като
всяка пачка съдържа по 200 бр. банкноти, или
60 000 лв.; 14 бр. пачки, съдържащи банкноти с
номинал 100 лв., като всяка пачка съдържа по
100 бр. банкноти, или 140 000 лв.; 1 бр. пачка,
съдържаща 53 бр. копюри с номинал 100 лв.,
или 5300 лв.; 6 бр. пачки, съдържащи банкноти
с номинал 50 лв., като всяка пачка съдържа по
100 бр. банкноти, или 30 000 лв.; 3 бр. пачки,
съдържащи банкноти с номинал 50 лв., като
всяка пачка съдържа по 200 бр. банкноти, или
30 000 лв.; 1 бр. пачка с номинал 50 лв., съдържаща 239 бр. банкноти, или 11 950 лв.; 1 бр. пачка
с номинал 50 лв., съдържаща 92 бр. банкноти,
или 4600 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Цветелин Христов
Цветанов:
сумата в размер 1197,79 лв., представляваща
погасителни вноски по овърдрафт в периода от
23.05.2008 г. до 31.12.2008 г., по разплащателна
сметка в левове IBAN BG76 RZBB 9155 1048 4939
17 в „Райфайзенбанк България“ – АД;
сумата в размер 207,97 лв., представляваща
погасителни вноски на кредит през 2008 г., по
разплащателна сметка с IBAN BG26 BPBI 7923
1068 5476 02 в „Юробанк България“ – АД.
Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху горепосоченото имущество, е най-късно в първото заседание, което е
насрочено за 11.03.2019 г., 10 ч.
10473
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 74, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 76, ал. 1 от
ЗОПДНПИ обявява, че в същия съд е образувано
гр.д. № 212/2018 г. по предявено на 27.09.2018 г.
мотивирано искане (искова молба) от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане
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на незаконно придобитото имущество, София,
ул. Г. С. Раковски № 112, представлявана от
председателя є Пламен Георгиев Димитров,
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на стойност 270 672,75 лв. от Ивайло Михайлов Димов с постоянен адрес: област
С и л ис т ра, общ и на Ту т ра к а н, г р. Ту т ра к а н,
ул. Георги Сава Раковски № 4, и Искра Петрова
Димова с постоянен адрес: област Силистра,
община Тутракан, гр. Тутракан, ул. Димитър
Благоев № 98, както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Ивайло Михайлов Димов:
– Л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о р д “, м о дел „Транзи т 10 0“, рег. № СС0777СК , рама
№ W F 0H X XGBV H XC 65755, д ви г ат е л
№ 4GDXC65755, дата на п ърва рег ист раци я
15.06.1999 г., собственост на Ивайло Михайлов
Димов.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 4300 лв.
– Сумата в размер 8214,49 лв., равностойност
та на 4200 евро, представляваща иззета сума в
товарен автомобил, марка „Ивеко“, модел „МЛ
120 Е 28 П“, рег. № СС1840АМ, и предадена
съгласно протокол за доброволно предаване от
21.04.2017 г.
– Сумата в размер 1000 лв., представляваща равностойността на 100 % от капитала на
„Феникс-ИВ-ДИ-М“ – ЕООД, ЕИК 202517991,
със седалище и адрес на управление: област
Силистра, община Тутракан, гр. Тутракан, ул. Г.
С. Раковски № 4.
– Сумата в размер 3600 лв., представляваща
равностойността на 30 % от капитала на „Гуми –
Феникс“ – ООД, ЕИК 204219132, със седалище и
адрес на управление: област Силистра, община
Тутракан, гр. Тутракан, ул. Силистра № 61.
– Сумата в размер 10 450 лв., представляваща
погасителна вноска по кредит, отпуснат от Стоян
Димитров Стоянов на Ивайло Димов през 2012 г.
– Сумата в размер 3740 лв., представляваща
остатъкът от пазарната стойност към датата на
отчуждаване на лек автомобил марка „Ауди“,
модел „А6 2.5 ТДИ“, рег. № СС5755СВ, дата на
първоначална регистрация 15.03.1995 г., която не
е преобразувана в друго имущество.
– Сумата в размер 4232,67 лв., представляваща
касови вноски (след преобразуване) по банкова
сметка в левове с IBAN: BG03 STSA 9300 0011
0474 63 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Ивайло
Михайлов Димов.
– Сумата в размер 6112,67 лв., представляваща
вноски и преводи от трети лица (след преобразуване) по банкова сметка в левове с IBAN: BG03
STSA 9300 0011 0474 63 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Ивайло Михайлов Димов.
– Сумата в размер 14 715,20 лв., представляваща погасителни вноски по банкова сметка в
левове с IBAN: BG03 STSA 9300 0011 0474 63 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Ивайло Михайлов Димов.
– Сумата в размер 500 лв., представляваща
касови вноски по картова сметка по издадена
дебитна карта „Виза“ с IBAN: BG08 RZBB 9155
4086 3811 05 в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД,
с титуляр Ивайло Михайлов Димов.
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– Сумата в размер 11 479,16 лв., представляваща
вноски и преводи от трети лица (след приспадане
на заплатени стоки и услуги на ПОС терминал)
по картова сметка по издадена дебитна карта
„Виза“ с IBAN: BG08 RZBB 9155 4086 3811 05 в
„Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Ивайло Михайлов Димов.
– Сумата в размер 7285,15 лв., представляваща
касови вноски от Ивайло Димов и Искра Димова
(след преобразуване) по банкова сметка с IBAN:
BG50 CECB 9790 10D9 7444 00 в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Ивайло
Михайлов Димов.
– Сумата в размер 1100 лв., представляваща
постъпили преводи от сметка на Искра Димова с
IBAN: BG04 CECB 9790 10Е0 9845 00 по банкова
сметка с IBAN: BG50 CECB 9790 10D9 7444 00 в
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр
Ивайло Михайлов Димов.
– Сумата в размер 6091,15 лв., представляваща
вноски на каса и постъпили преводи от трети
лица по банкова сметка с IBAN: BG50 CECB
9790 10D9 7444 00 в „Централна кооперативна
банка“ – АД, с титуляр Ивайло Михайлов Димов.
– Сумата в размер 636 лв., представляваща
погасителни вноски по предоставен паричен кредит на Ивайло Михайлов Димов от БНП Париба
Лични Финанси съгласно договор № Cash-04400367
от 25.11.2009 г.
– Сумата в размер 1032 лв., представляваща
погасителни вноски по предоставен паричен кредит на Ивайло Михайлов Димов от БНП Париба
Лични Финанси съгласно договор № Cash-04400384
от 1.02.2010 г.
– Сумата в размер 1674 лв., представляваща
погасителни вноски по предоставен паричен кредит на Ивайло Михайлов Димов от БНП Париба
Лични Финанси съгласно договор № Cash-04400317
от 26.04.2010 г.
– Сумата в размер 1625,76 лв., представляваща
погасителни вноски по предоставен паричен кредит на Ивайло Михайлов Димов от БНП Париба
Лични Финанси съгласно договор № Cash-04472585
от 29.06.2011 г.
– Сумата в размер 1500 лв., представляваща
погасителни вноски по предоставен паричен кредит на Ивайло Михайлов Димов от БНП Париба
Лични Финанси съгласно договор № Cash-04620369
от 20.12.2011 г.
– Сумата в размер 1303,94 лв., представляваща
погасителни вноски по предоставен паричен кредит на Ивайло Михайлов Димов от БНП Париба
Лични Финанси съгласно договор № Cash-10043628
от 24.10.2012 г.
– Сумата в размер 2250 лв., представляваща
погасителни вноски по предоставен паричен кредит на Ивайло Михайлов Димов от БНП Париба
Лични Финанси съгласно договор № Cash-10065800
от 15.01.2013 г.
– Сумата в размер 2142 лв., представляваща
погасителни вноски по предоставен паричен кредит на Ивайло Михайлов Димов от БНП Париба
Лични Финанси съгласно договор № Cash-10402676
от 22.10.2013 г.
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– Сумата в размер 1500 лв., представляваща
погасителни вноски по предоставен паричен кредит на Ивайло Михайлов Димов от БНП Париба
Лични Финанси съгласно договор № Cash-10611236
от 27.02.2014 г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Ивайло Михайлов Димов
и от Искра Петрова Димова:
– 245 кв. м идеални части от поземлен имот,
целият с площ 669 кв. м, обособени за ползване
в западната част на имота, намиращ се на адрес
гр. Тутракан, ул. Стефан Караджа № 8, област
Силистра, с идентификатор № 73496.500.163 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД18-6 от 4.02.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с трайно предназначение на територията – у рбанизирана, и начин на трайно
ползване – ниско застрояване (до 10 м), номер
по предходен план 1189, квартал 13, парцел V,
при съседи за целия имот по кадастрална скица:
имот № 73496.500.162, имот № 73496.500.167, имот
№ 73496.500.164 и имот № 73496.500.703, и разположените в западната част на имота еднофамилна
двуетажна жилищна сграда със застроена площ
65 кв. м с идентификатор № 73496.500.163.4 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Тутракан и едноетажна сграда със застроена
площ 15 кв. м с идентификатор № 73496.500.163.5
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Тутракан.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е в размер 30 600 лв.
– Лек а вт омоби л марк а „Пон т и я к“, мо дел „Фа й ър б ърд“, р ег. № СС 0 0 4 0МС, ра ма
№ 2G2FS22S4R2234110, двигател без номер, дата
на първоначална регистрация 20.05.1994 г.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 6070 лв.
– Товарен а вт омоби л марк а „Л Д В“, мо д е л „ М а к с у с “, р е г. № С С 5 7 9 8 А Н , р а м а
№ SEYL6BFEK0N221975, двигател без номер,
дата на първоначална регистрация 12.02.2008 г.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 5400 лв.
– Ле к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о л к с в а г е н “,
м о д е л „Т у а р е г “, р е г. № С С 0 4 81 МС , р а м а
№ WVGZZZ7LZ6D032169, двигател № BLE003212,
дата на първоначална регистрация 26.10.2005 г.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 11 800 лв.
– Лек автомобил марка „Тойота“, модел „Айго“,
рег. № СС1151АН, рама № JTDJG18C10N016635,
двигател № 1KR5041402, дата на първоначална
регистрация 12.11.2005 г.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 5300 лв.
– Сумата в размер 36 250 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижим имот, намиращ се в гр. Тутракан,
област Силистра, ул. Димитър Благоев № 98,
представляващ: дворно място с площ 3288 кв. м,
представляващо поземлен имот с идентификатор № 73496.500.2774 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Тутракан, одоб
рени със Заповед № РД-18-6 от 4.02.2008 г. на
изпълнителния директор на АГКК (номер по
предходен план: 5012774, квартал 47, парцел XII),
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заедно с построената в него еднофамилна масивна
двуетажна жилищна сграда с площ 53 кв. м, с
идентификатор № 73496.500.2774.1 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Тутракан, при съседи за поземления имот по
кадастрална скица: имот № 73496.500.678, имот
№ 73496.500.2775, имот № 73496.500.2773 и имот
№ 73496.500.655.
– Сумата в размер 630 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на ремарке за лек автомобил марка „Гичман“,
модел „РЦВ 2.5“, рег. № СС5002ЕВ, дата на първоначална регистрация 4.08.2008 г.
– Сумата в размер 15 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на товарен автомобил марка „Мерцедес“, модел
„312 Д Спринтер“, рег. № СС8174РВ, дата на първоначална регистрация 26.05.1999 г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Искра Петрова Димова:
– Сумата в размер 5850 лв., представляваща
касови вноски (след преобразуване) по банкова
сметка в левове с IBAN: BG19 STSA 9300 0014
5406 30 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Искра
Петрова Димова.
– Сумата в размер 3110 лв., представляваща
вноски на каса и преводи от трети лица по банкова сметка в левове с IBAN: BG19 STSA 9300
0014 5406 30 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Искра Петрова Димова.
– Сумата в размер 1042,71 лв., представляваща
касови вноски (след приспадане на заплатена сума
на ПОС терминал) по банкова сметка в левове
с IBAN: BG51 STSA 9300 0021 3140 49 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Искра Петрова Димова.
– Сумата в размер 9377 лв., представляваща
касови вноски (след преобразуване) по банкова
сметка в левове с IBAN: BG04 CECB 9790 10Е0
9845 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД,
с титуляр Искра Петрова Димова.
– Сумата в размер 25 310,02 лв., представляваща вноски на каса и постъпили преводи от
трети лица без основание по банкова сметка в
левове с IBAN: BG04 CECB 9790 10Е0 9845 00 в
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр
Искра Петрова Димова.
– Сумата в размер 15 596 лв., представляваща
постъпила сума през 2014 г. от сметка на Петър
Венков (след приспаднат платен данък към Община Тутракан) по банкова сметка в левове с
IBAN: BG04 CECB 9790 10Е0 9845 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Искра
Петрова Димова.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Искра Петрова Димова:
– Сумата в размер 1000 лв., представляваща
касови вноски (след преобразуване) по банкова
сметка в левове с IBAN: BG19 STSA 9300 0014
5406 30 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Искра
Петрова Димова.
– Сумата в размер 1352,83 лв., представляваща
погасителнни вноски по кредитна карта Mastercard
Standard ЛевИнс с дата на отпускане 27.12.2005 г.,
издадена от „Обединена българска банка“ – АД,
с титуляр Искра Петрова Димова.
Производството по делото е насрочено за разглеждане в първо открито съдебно заседание на
12.03.2019 г. от 11,30 ч. в Окръжния съд – Силистра.
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В двумесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица могат да предявят своите претенции
върху имуществото.
10472
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 74, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 76, ал. 1 от
ЗОПДНПИ (отм.) обявява, че в същия съд е
образувано гр. д. № 229/2018 г. по предявено на
19.10.2018 г. мотивирано искане (искова молба)
от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), София, ул. Г. С.
Раковски № 112, представлявана от председателя
є Пламен Георгиев Димитров, за отнемане в
полза на държавата на следното имущество на
стойност 79 028,88 лв. от Нуржан Юсеин Хасан с
постоянен адрес: област Силистра, община Тутракан, с. Стефан Караджа, ул. Иван Вазов № 7, и
Шенгюл Ибраим Хасан с постоянен адрес: област
Силистра, община Тутракан, с. Стефан Караджа,
ул. Иван Вазов № 7, както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Шенгюл Ибраим Хасан и
Нуржан Юсеин Хасан:
– лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 4“,
рег. № СС 1316 АН, дата на първа регистрация – 24.05.1996 г., рама № WAUZZZ8DZTA215119,
без номер на двигател, с пазарна стойност към
момента на искането 1600 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Шенгюл Ибраим Хасан:
– сумата в размер общо 4518 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка № 24003805
в „Банка ДСК“ – ЕАД, през 2016 г. с титуляр
Шенгюл Ибраим Хасан.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Нуржан Юсеин Хасан:
– сумата в размер 7 лв., представляваща вноски
по разплащателна сметка в левове № BG 92 BPBI
7115 10 55882401 в „Юробанк България“ – АД, с
титуляр Нуржан Юсеин Хасан;
– сумата в размер 32 758,92 лв., представляваща вноски по сметка по разплащателна сметка
№ 15376826 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Нуржан Юсеин Хасан;
– сумата в размер общо 15 лв., представляваща вноски по банкова сметка № 800231003848930
в „ОББ“ – АД, през 2016 г. с титуляр Нуржан
Юсеин Хасан;
– сумата в размер общо 35 916,96 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в левове
№ BG 03 PRCB 9230 1013395618 в „ПроКредит
Банк“ – ЕАД, с титуляр Нуржан Юсеин Хасан;
– сумата в размер 13 лв., представляваща
вноски по сметката по разплащателна сметка в
левове № BG 62 PRCB 9230 1013395623 в „ПроКредит Банк“ – ЕАД, през 2015 г. с титуляр Нуржан
Юсеин Хасан.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Шенгюл
Ибраим Хасан и Нуржан Юсеин Хасан:
– сумата в размер 4200 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „320 И“,
рег. № СС 9730 СК, дата на първа регистрация
28.10.1999 г., рама № W BA A M11090J M86537,
двигател № 27349304206S4, отчужден от Шенгюл
Ибраим Хасан и Нуржан Юсеин Хасан.
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Производството по делото е насрочено за разглеждане в първо открито съдебно заседание на
12.03.2019 г. от 11 ч. в Окръжния съд – Силистра.
В двумесечен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“ третите
заинтересовани лица могат да предявят своите
претенции върху имуществото.
10484

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
33. – Управителният съвет на Сдружение
за у чителска взаимопомощ (СУ В) – Софи я,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 30.01.2019 г. в 16 ч. в София,
парк-хотел „Москва“, зала „Киев“, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за дейността
на сдружението и неговата ВСК за периода от
1.01.2018 г. до 31.12.2018 г.; 2. заключение на РК
на ВСК за периода 1.01 – 31.12.2018 г.; 3. приемане на бюджет на СУВ за 2019 г.; 4. обсъждане и
гласуване на решение на ОС на СУВ за дейността
през 2019 г.; 5. разни.
10449
107. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Търговище, на основание чл. 81 от ЗА
свиква редовно общо отчетно-изборно събрание
на колегията на 26.01.2019 г. в 9 ч. в залата на
съвета в Търговище, ул. Лилия № 4, при следния
дневен ред: 1. разглеждане отчета за дейността
на адвокатския съвет през отчетната 2018 г. и
вземане на решения по него; 2. разглеждане доклада на контролния съвет; 3. разглеждане отчета
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на дисциплинарния съд; 4. приемане бюджета на
съвета на колегията за 2019 финансова година;
5. определяне броя на членовете на адвокатския
съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд и
избор на адвокатски съвет, председател на адвокатския съвет, контролен съвет, дисциплинарен
съд и председател на дисциплинарния съд; 6. избор
на делегати за общото събрание на адвокатите от
страната; 7. разни. При липса на кворум събранието ще се проведе в 10 ч. при същия дневен
ред, на същото място.
10448
104. – Съветът на Адвокатската колегия –
Ямбол, на основание чл. 81 от Закона за адвокатурата (ЗА) свиква редовно общо събрание на
Адвокатската колегия – Ямбол, на 26.01.2019 г. в
8,30 ч. в залата на Община „Тунджа“ – Ямбол,
при следния дневен ред: 1. изслушване отчета за
дейността на адвокатския съвет през отчетната
2018 г. и вземане на решение по него; 2. изслушване доклада на контролния съвет; 3. изслушване
отчета на председателя на дисциплинарния съд;
4. обсъждане и приемане на бюджета за следващата финансова година; 5. определяне броя на
членовете на адвокатския съвет, контролния съвет,
дисциплинарния съд и избиране на адвокатски
съвет, председател на адвокатския съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател
на дисциплинарния съд; 6. избиране на делегати
за общото събрание на адвокатите от страната;
7. разни. При липса на кворум събранието се
отлага за 9,30 ч. на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА.
10482

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
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