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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за финансов надзор
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 3, чл. 5, ал. 2 и чл. 6,
ал. 3 от Закона за Комисията за финансов
надзор във връзка с § 25, ал. 2, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за комисията за финансов надзор (ДВ, бр. 43
от 2010 г.)
РЕШИ:
1. Избира Николай Исаев Попов за заместникпредседател на Комисията за финансов надзор,
ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с мандат до 15 юли 2015 г.
2. Решението влиза в сила от деня на
приемането му.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 22 май 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
5246

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния отчет за дейността
на Комисията за защита на личните данни
за 2011 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Приема Годишния отчет за дейността на
Комисията за защита на личните данни за
2011 г.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 22 май 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5247

УКАЗ № 193
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4
и чл. 146, т. 1 във връзка с чл. 162, т. 1 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам генерал-лейтенант Димитър
Радославов Димитров от длъжността началник на Националната служба за охрана и от
военна служба.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 23 май 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

5295

УКАЗ № 194
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам бригаден генерал Тодор Николаев Коджейков за временно изпълняващ
длъжността началник на Националната служба
за охрана до назначаването на титуляр за срок
не по-дълъг от една година.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 23 май 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
5296
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УКАЗ № 195
На основание чл. 147, ал. 1 във връзка с
чл. 148, ал. 1, т. 6 от Конституцията на Репуб
лика България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Кети Методиева Маркова за
съдия в Конституционния съд на Република
България.
Издаден в София на 23 май 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
5294

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97
ОТ 28 МАЙ 2012 Г.

за приемане на Правилник за устройството и
дейността на Консултативния съвет за подпомагане на Министерския съвет при формиране на
държавната политика в областта на защитата
при бедствия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Правилник за
устройството и дейността на Консултативния
съвет за подпомагане на Министерския съвет
при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението влиза
в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Консултативния
съвет за подпомагане на Министерския съвет
при формиране на държавната политика в
областта на защитата при бедствия
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат устройството
и дейността на Консултативния съвет за подпомагане на Министерския съвет при формиране
на държавната политика в областта на защитата
при бедствия, наричан по-нататък „съвета“.
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Чл. 2. (1) Съветът е постояннодействащ
консултативен орган на Министерския съвет,
осигуряващ координация и сътрудничество при
разработването и провеждането на държавната
политика в областта на защитата при бедствия.
(2) Съветът организира и осъществява
дейността си в съответствие с чл. 62, ал. 3 от
Закона за защита при бедствия.
(3) Съветът изпълнява функциите на национална платформа за намаляване на риска от
бедствия в изпълнение на Рамката за действие
от Хиого 2005 – 2015 г.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ
Чл. 3. Съветът осъществява следните функции:
1. предлага и координира националните
политики и прилагането на добри практики,
свързани със защитата при бедствия;
2. приема годишна работна програма за
дейността си, в която определя приоритети и
задачи в съответствие със стратегическите цели
и актуалните въпроси в областта на защитата
при бедствия;
3. организира разработването на стратегия
за намаляване на риска от бедствия;
4. организира изготвянето на годишни доклади и изпращането им до Секретариата на
Международната стратегия за намаляване на
бедствията на Организацията на обединените
нации (United Nations International Strategy for
Disaster Reduction – UNISDR);
5. предлага изготвянето и дава становища
по проекти на нормативни актове, свързани
с провеждането на държавната политика за
защита при бедствия;
6. предлага на Министерския съвет и координира изграждането и интегрирането на системи
за мониторинг;
7. подпомага Министерския съвет при формирането на политиката за доизграждане на
Националната система за ранно предупреждение
и оповестяване на органите на изпълнителната
власт и на населението при бедствия и интегрирането є с други системи;
8. подпомага разработването на методики за
анализ, оценка и картографиране на рисковете
от бедствия;
9. подпомага Министерския съвет при планирането на финансови средства за защитата
при бедствия;
10. дава становища по международни документи в областта на намаляването на риска от
бедствия и защитата при бедствия;
11. организира разработването и предлага
за приемане насоки за обучение в областта на
защитата при бедствия;
12. предлага провеждането на информационни
кампании за рисковете от бедствия и реакции
при бедствия.
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Г л а в а

т р е т а

СЪСТАВ И ЧЛЕНСТВО
Чл. 4. (1) Съветът се състои от председател
и членове.
(2) Председател на съвета е министърът на
вътрешните работи.
(3) Председателят ръководи работата на
съвета и се подпомага от секретар.
(4) Секретар на съвета е директорът на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – МВР (ГДПБЗН – МВР).
(5) Секретарят организира работата на съвета,
като за целта се подпомага от секретариат, в който са включени служители на ГДПБЗН – МВР.
(6) Съветът включва: министъра на вътрешните работи, заместник-министри на останалите
министерства, определени от съответния министър, председателите на Държавна агенция
„Национална сигурност“, на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“,
на Агенцията за ядрено регулиране, на Българския Червен кръст, на Българската търговскопромишлена палата, на Българската стопанска
камара и на Националното сдружение на общините в Република България, представител
на Българската академия на науките (БАН),
представител на научно-експертната група по
чл. 6, ап. 1 и секретаря на съвета.
Чл. 5. (1) Поименният състав на членовете на съвета се определя от председателя по
предложение на ръководителите на съответните
министерства, ведомства и организации.
(2) Промяна в поименния състав на съвета се
извършва въз основа на писмено уведомление
до председателя на съвета.
Чл. 6. (1) Съветът създава научно-експертна
група, която подпомага формирането, координирането и осъществяването на научно-технологичната политика в областта на защитата
при бедствия.
(2) Поименният състав на научно-експертната
група се определя със заповед на председателя
по предложение на членовете на съвета.
(3) Съветът приема правила за устройството
и работата на научно-експертната група.
Чл. 7. (1) Съветът може да създава и други
работни групи за решаване на конкретни задачи.
(2) Поименният състав на работните групи се
определя със заповед на председателя на съвета.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ И
ДНЕВЕН РЕД
Чл. 8. (1) Заседанията на съвета са редовни
и извънредни.
(2) Редовните заседания се провеждат на
всеки 3 месеца, като се свикват и ръководят
от председателя.
(3) Съветът приема годишен график за редовните заседания.
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(4) Председателят може да свиква извънредни
заседания на съвета.
(5) В отсъствие на председателя заседанията
се ръководят от определен от него член на съвета.
Чл. 9. (1) Всяко заседание се провежда съгласно дневен ред, предложен от председателя.
(2) Дневният ред и материалите за редовните
заседания се изпращат на членовете в срок не
по-късно от две седмици преди заседанието.
(3) Дневният ред и материалите за извънредните заседания се изпращат на членовете в срок
не по-късно от една седмица преди заседанието.
Чл. 10. Секретариатът на съвета публикува
годишния график по чл. 8, ап. 3, дневния ред
и материалите за всяко заседание в портала на
консултативните съвети.
Чл. 11. Всеки член на съвета може да прави
предложения за допълване на дневния ред на
редовните заседания. Предложенията се гласуват
в началото на заседанието.
Чл. 12. (1) Членовете на съвета потвърждават
участието си в заседанието пред секретариата
до 3 работни дни преди провеждането му.
(2) Членовете на съвета могат да представят
писмени становища по въпросите, включени в
дневния ред, които се обсъждат при приемане
на решенията.
Чл. 13. (1) Заседанията на съвета са открити
и се провеждат, ако присъстват не по-малко
от половината плюс един от членовете. При
липса на кворум председателят насрочва ново
заседание.
(2) Съветът може да реши да проведе закрито
заседание или част от заседание при наличие
на законно основание.
Чл. 14. (1) Съветът взема решенията си с
явно гласуване и с обикновено мнозинство.
(2) При необходимост по предложение на
председателя съветът може да приема решения
и неприсъствено, като проектът на решение
се представя за подпис на всички членове на
съвета. Решението се счита за прието, ако бъде
подписано от половината плюс един от членовете, и се вписва в протокола от следващото
заседание.
Чл. 15. Председателят на съвета може да
кани на заседания представители на юридически
лица, на правителствени и на неправителствени
организации и органи, имащи отношение по
дневния ред, без право на глас.
Г л а в а

п е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Чл. 16. (1) Председателят на съвета:
1. насрочва заседанията на съвета;
2. контролира изпълнението на решенията
на съвета;
3. внася за разглеждане от Министерския
съвет приетите от съвета становища и предложения.
(2) Секретарят на съвета:
1. осигурява дейността на съвета;
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2. организира подготовката и провеждането
на заседанията на съвета;
3. подготвя проекта на дневен ред, материалите за заседанията и организира изпращането
им до членовете на съвета;
4. организира воденето на протоколи за
заседанията на съвета;
5. осигурява публикуването на необходимата
информация за дейността на съвета на портала
на консултативните съвети;
6. организира и координира изпълнението на
решенията на съвета и необходимия обмен на
информация между заинтересованите страни;
7. организира работата на работните групи,
създадени от съвета;
8. води текущата кореспонденция;
9. организира воденето на деловоден регистър
на документите;
10. организира приемането и съхраняването
на документацията;
11. съхранява печата на съвета;
12. изпълнява други задачи, възложени му
от председателя на съвета.
Г л а в а

ш е с т а

ПРОТОКОЛ, АРХИВ И ОТЧЕТ. ПУБЛИЧНОСТ НА РАБОТАТА
Чл. 17. Заседанията на съвета се записват
с аудиотехника и записите се съхраняват на
електронен носител.
Чл. 18. До 5 работни дни след провеждане
на заседанието секретариатът на съвета изготвя проект на протокол, който се изпраща на
всички членове на съвета. Окончателен вариант
на протокола се изготвя до две седмици след
провеждането на заседанието и се подписва от
председателя на съвета.
Чл. 19. (1) Протоколът от всяко заседание
на съвета включва списък на присъствалите,
дневния ред, разискванията по него, взетите
решения, сроковете и отговорниците за изпълнението им.
(2) Протоколът се публикува на портала на
консултативните съвети не по-късно от 7 работни дни след подписването му.
Чл. 20. Съветът изготвя годишен доклад за
дейността си до края на март на следващата
година и го внася в Министерския съвет.
Чл. 21. Секретариатът на съвета поддържа
публичен архив.
Г л а в а

с е д м а

КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
РЕШЕНИЯТА
Чл. 22. (1) Съветът определя за всяко решение отговорник и срок за изпълнението му.
(2) Отговорникът по ап. 1 представя на секретаря доклад за изпълнението на решението.
(3) На всяко заседание секретарят докладва
за изпълнението на решенията от предходни
заседания.
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Чл. 23. В годишния доклад за дейността на
съвета се включва отчет за изпълнението на
решенията.
Г л а в а
о с м а
ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 24. (1) Средствата, необходими за дейността на съвета, се осигуряват в рамките на
бюджета на ГДПБЗН – МВР.
(2) За своята дейност членовете на съвета
не получават възнаграждение.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се приема
на основание чл. 62, ал. 5 от Закона за защита
при бедствия.
5298

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98
ОТ 28 МАЙ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма, приет с Постановление
№ 268 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 93 от 2009 г.; попр., бр. 95 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 73, 74 и 96 от 2010 г., бр. 16, 33, 52,
78, 99 и 107 от 2011 г. и бр. 22 и 33 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Местоработата на служителите в дирекцията по ал. 1 е в гр. Пловдив, район „Централен“, ул. Железарска 1.“
§ 2. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Местоработата на служителите в дирекцията по ал. 1 е в гр. Пловдив, район „Централен“,
ул. Железарска 1, с изключение на служителите,
осигуряващи дейността на Националния туристически информационен център.“
§ 3. В приложението към чл. 6, ал. 8 и
чл. 11, ал. 3 след думите „Дирекция „Маркетинг,
реклама и информация в туризма“ се добавя
„в т. ч.: Национален туристически информационен център
3“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 сеп
тември 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5299
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99
ОТ 28 МАЙ 2012 г.

за предоставяне на допълнителни средства по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2012 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2012 г.
средства в размер до 5 000 000 лв. по бюджета
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за подпомагане на общините
за преодоляване на последствията от земетресението на 22 май 2012 г. – за основен ремонт,
реконструкция и/или нов строеж, включително
за премахване при необходимост на строеж,
на следните обекти – общинска собственост:
1. на територията на община Перник:
а) Целодневна детска градина 2 „Родолюбче“;
б) Целодневна детска градина 3 „Пролетен
цвят“ – кв. Изток;
в) Обединено детско заведение „Валентина
Терешкова“ – кв. „Батановци“;
2. на територията на община Радомир – Основно училище „Христо Смирненски“ – гр.
Радомир.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят от
средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи – за предотвратяване, овладяване
и преодоляване на последиците от бедствия по
чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на регионалното развитие и
благоустройството да извърши налагащите се от
чл. 1 промени по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
за 2012 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
Чл. 3. Процедурите за възлагане на дейностите по чл. 1 да се организират по реда
на Закона за обществените поръчки в съответствие с предписанията на комисиите за
възстановяване и оценка на вредите съответно
чрез Община Перник и Община Радомир. При
поискване общините да осигуряват достъп
до документацията и до обектите – предмет
на обществените поръчки, на определени от
министъра на регионалното развитие и благоустройството длъжностни лица.
Чл. 4. За уреждане на правата и задълженията във връзка с извършване на плащанията
въз основа на фактически извършените разходи,
както и на механизма, осигуряващ изпълнението
на чл. 3, министърът на регионалното развитие
и благоустройството сключва споразумения с
кметовете на общините по чл. 1.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 35, ал. 1 от Закона за устройството на дър-
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жавния бюджет във връзка с § 4 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите, на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на кметовете на Община Перник и
на Община Радомир.
§ 3. В чл. 1, ал. 2 от Постановление № 86
на Министерския съвет от 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
(ДВ, бр. 34 от 2012 г.) думата „целевите“ се
заличава.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 28 май
2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

5324

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Държавата Израел за
двустранно сътрудничество в областта на промишлената научноизследователска и развойна
дейност в частния сектор
(Утвърдено с Решение № 937 от 22 декември
2011 г. на Министерския съвет. В сила от 30 април 2012 г.)
Правителството на Република България (наричано по-нататък „България“) и правителството
на Държавата Израел (наричано по-нататък „Израел“), наричани по-нататък „страните“,
Желаейки да развият и задълбочат икономическото, индустриалното, технологичното и търговското сътрудничество между България и Израел;
Отчитайки, че предизвикателствата в насърчаването на иновационния и икономическия растеж
са въпрос, засягащ и двете страни;
Имайки предвид взаимния интерес към постигане на прогрес в научноизследователската
и развойната дейност в областта на промишлеността и технологиите и произтичащите ползи
за двете страни;
Желаейки да разширят тяхната промишлена
конкурентоспособност чрез сътрудничество в
научноизследователската и развойната дейност в
областта на промишлеността (наричана по-нататък
„НИРД“) и да развият и задълбочат икономическото и търговското сътрудничество между тях;
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Вземайки решение да предприемат продължителни усилия за насърчаване, улесняване и
подкрепа на съвместни промишлени НИРД
проекти между бизнеса, корпорациите или организациите (наричани по-нататък „организациите“)
на двете страни,
се договориха за следното споразумение:
Член І – Цели
Страните определиха, че целите на това споразумение са:
(а) Да насърчава дейностите на техните съответни частни сектори за интензифициране на двустранното промишлено сътрудничество в НИРД.
(б) Да улесняват идентифицирането на специфични проекти, партньорства или съдружия
между организациите на България и Израел,
които биха могли да доведат до промишлено
сътрудничество в НИРД.
(в) Да координират и насочват подходящи
правителствени ресурси и програми за подкрепа
на промишленото сътрудничество и комерсиализирането на резултатите от научноизследователските проекти.
(г) Да насърчават проектите за промишлено
сътрудничество в НИРД между организациите на
двете страни, които са били одобрени от всяка
съответна страна.
Член ІІ – Определение
За целите на това споразумение промишлено
сътрудничество в НИРД означава включително
научноизследователска, развойна и демонстрационна дейност, предназначена за развитие на
нови продукти или процеси, които да бъдат
комерсиализирани на световния пазар.
Член ІІІ – Органи на сътрудничество
1. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на България (наричано по-нататък
„МИЕТ“) и Министерството на промишлеността,
търговията и труда на Държавата Израел (наричано по-нататък „МПТТ“) ще бъдат отговорни
за прилагането на това споразумение и ще определят органи на сътрудничество за целите на
изпълнението на това споразумение.
2. Дирекция „Икономическа политика“ на
МИЕТ от името на България (наричана по-нататък
„ИП“) и Главният научноизследователски офис
на МПТТ (наричан по-нататък „ГНО“) от името
на Израел ще бъдат органите на сътрудничество
за изпълнението на това споразумение. Те ще
бъдат отговорни за техните съответни разходи
за насърчаване и управление на целите на това
споразумение, като пътни разходи, организиране
на семинари и публикации.
Член ІV – НИРД проекти
1. Страните в рамките на своите компетенции
и в съответствие с техните прилагани вътрешни
закони, наредби, правила, процедури и механизми
ще улесняват, подкрепят и насърчават проектите
за сътрудничество в научноизследователската и
развойната дейност в областта на технологиите
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и промишлеността (наричани по-нататък „проектите“), инициатива на организации от България
и Израел за съвместно развитие и последващо
съвместно управление и маркетинг на продукти
или процеси, основани на нови иновативни технологии, които да бъдат комерсиализирани на
световния пазар.
2. Всеки партньор по проекта ще бъде обект на
разпоредбите на прилаганите национални закони,
разпоредби, правила, процедури и механизми
на неговата съответна държава по отношение
на съдействието и финансирането на проекти
в НИРД от правителството на неговата страна,
включително равнището на подкрепа и сроковете
и условията, при които тази подкрепа може да
бъде осигурена и ако е приложимо, задължението
за заплащане на роялти (royalty).
3. Улесняването и насърчаването на проектите
за сътрудничество могат да обхващат включително
следните форми и методи:
(а) Организиране на срещи на организациите
от България и Израел за съвместна преценка на
възможностите за сътрудничество.
(б) Изпълнение на всякакви други дейности за
промотиране на възможностите за сътрудничество между организациите на България и Израел.
Член V – Честно и справедливо третиране
Всяка страна ще предоставя честно и справедливо третиране на физическите лица, правителствените агенции и други организации на
другата страна, включени в изпълнението на
дейности по това споразумение, в съответствие
с техните прилагани вътрешни закони, наредби,
правила, процедури и механизми.
Член VІ – Разкриване на информация
1. Всяка страна се задължава съгласно прилаганите вътрешни закони, наредби, правила,
процедури и механизми да не предоставя без
писменото съгласие на другата страна информация за резултатите, постигнати в рамките на
програмите за сътрудничество в НИРД в областта
на промишлеността, попадащи в обхвата на това
споразумение, на трето лице, организация или
която и да било друга държава или щат.
2. Всяка страна ще уведоми незабавно другата страна при възникването на каквото и да е
изискване, въз основа на което тя може да бъде
задължена да разкрие информация или документи,
свързани с това споразумение, които иначе биха
били конфиденциални.
3. Страната, задължена да разкрие информация,
при всички случаи ще положи максимални усилия
да гарантира, че лицето, на което информацията
ще бъде разкрита при тези обстоятелства, ще пази
конфиденциалност във всеки един момент от време
и ще спазва разпоредбите на това споразумение.
Член VII – Права на интелектуална
собственост
1. Партньорите по проектите, подкрепени въз
основа на това споразумение, се задължават да
предоставят на страните доказателства за дого-
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ворните отношения помежду им по отношение
изпълнението на проекта; комерсиализацията на
резултатите от проекта; лицензните такси и правата за интелектуална собственост, по-специално:
(а) Собствеността и използването на ноу-хау и
интелектуална собственост, притежавани от партньорите по проекта преди стартиране на проекта.
(б) Договорености за собствеността и използването на ноу-хау и интелектуална собственост,
които се очаква да бъдат създадени по време
на проекта.
2. Без оглед на изложените разпоредби на параграф 1 партньорите по проектите, подкрепени
въз основа на това споразумение, ще бъдат отговорни за защитата на своите собствени интереси.
3. Научната и технологичната информация,
произтичаща от дейностите на сътрудничеството
съгласно това споразумение, която не е обект на
собственост, може да бъде оповестявана публично
по обичайните пътища.
Член VIII – Заключителни разпоредби
1. Всяка страна писмено ще уведоми другата
страна по дипломатически път за приключването
на вътрешните правни процедури, необходими
за влизането на това споразумение в сила.
Споразумението ще влезе в сила на датата на
последното уведомление.
2. Това споразумение ще остане в сила до
прекратяването му от една от страните. Всяка
от страните може да прекрати споразумението
чрез писмено уведомление до другата страна по
дипломатически път. Действието на споразумението се прекратява шест месеца след датата на
подобно уведомление.
3. Споразумението може да бъде изменяно в
писмена форма по взаимно съгласие на страните.
Всяко едно подобно изменение влиза в сила в
съответствие с процедурата, описана в параграф
1 на този член.
Изменението или прекратяването на това
споразумение не засяга действието на вече сключените споразумения и договори.
Споразумението не засяга настоящите и
бъдещите права или задължения на страните,
произтичащи от други международни споразумения и договори.
В уверение на горното долуподписаните,
надлежно упълномощени за това, подписаха
споразумението.
Изготвено в два оригинала в София на 7-ия
ден на юли 2011 г., съответстващ на 5-ия ден на
Тамуз на 5771 г. от еврейския календар, всеки
от които на български, иврит и английски език,
като всички текстове са с еднаква правна сила. В
случай на различия при тълкуването предимство
има английският текст.
За правителството
За правителството
на Република
на Държавата
България:
Израел:
Трайчо Трайков,
Ювал Щайниц,
министър на
министър на
икономиката,
финансите
енергетиката и
туризма
5085

ВЕСТНИК

БРОЙ 41

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 2
от 18 май 2012 г.
за реда, по който телата на починали лица
могат да се използват за целите на обучението
и научните изследвания във висшите медицински училища
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът,
по който телата на починали лица могат да се
използват за целите на обучението и научните
изследвания във висшите медицински училища.
(2) Телата на починали лица се предоставят
само безвъзмездно на висшите медицински
училища за целите на обучението и научните
изследвания.
Чл. 2. За целите на обучението и за научни
изследвания във висшите медицински училища
могат да се използват тела на починали лица
при следните условия:
1. тялото на починало лице е на български
гражданин, който приживе е изразил писмено
съгласие за това;
2. когато няма изразено съгласие по т. 1, но
е получено писмено съгласие в разумно кратък
срок от едно от лицата в следната поредност:
а) съпруг/съпруга или лице, с което се намира във фактическо съжителство;
б) роднини по права линия (низходящи и
възходящи);
в) роднини по съребрена линия до трета степен;
г) роднини по сватовство до втора степен;
3. когато няма изразено съгласие по т. 1 и
няма получено съгласие по законоустановения
ред поради липса на установени лица по т. 2.
Чл. 3. (1) Тялото на починало лице може да
се използва за целите на обучението и научните
изследвания във висшите медицински училища, след като смъртта е установена съгласно
медицинските критерии и ред, определени
в Наредба № 14 от 2004 г. за медицинските
критерии и реда на установяване на смърт
(ДВ, бр. 39 от 2004 г.).
(2) За целите на обучението не могат да се
използват тела на починали лица, които:
1. са оперирани в последния един месец
преди настъпване на смъртта си;
2. са аутопсирани;
3. подлежат на съдебномедицинска експертиза или е налице друга законна пречка за
извършване на погребение.
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Г л а в а

в т о р а

РЕД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЛАТА НА ПОЧИНАЛИ ЛИЦА ОТ ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ УЧИЛИЩА
Чл. 4. Информация за починали лица, чиито
тела могат да се използват за целите на обучението и научните изследвания, се предоставя
на висшите медицински училища за катедрите
по анатомия от:
1. ръководителя на лечебно заведение или на
социална институция, в които лицето е починало,
или от писмено определени от тях лица;
2. лицата по чл. 2, т. 2.
Чл. 5. След получаване на информацията
по чл. 4 висшите медицински училища и лицата по чл. 4, т. 1 и 2 предприемат действия и
съдействат за установяване на обстоятелствата
по чл. 2 и 3.
Чл. 6. (1) Българското гражданство на
починалото лице се удостоверява с копие от
личната му карта.
(2) Съгласието на лицата по чл. 2, т. 2 се
удостоверява с декларация съгласно приложение № 1.
(3) Липсата на установени роднини по
чл. 2, т. 3 се доказва с декларация съгласно
приложение № 2.
(4) Установяването на смъртта по чл. 3, ал. 1
се доказва с копие от съобщение за смърт на
лицето.
(5) Обстоятелствата по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 2
се установяват, както следва:
1. ако лицето е починало в лечебно заведение – от лекар, работещ в него;
2. ако лицето е починало извън лечебно
заведение – от лице с медицинско образование
от съответното висше медицинско училище.
(6) Обстоятелствата по чл. 3, ал. 2, т. 3 се
установяват от органите на досъдебното производство.
Чл. 7. (1) Тялото на починалото лице се
предава на съответното висше медицинско
училище с протокол, подписан от лицата по
чл. 4, т. 1 и 2 и от лице, писмено определено от
ръководителя на висшето медицинско училище.
(2) Към протокола се прилагат документите, които удостоверяват обстоятелствата по
чл. 2 и 3.
Чл. 8. (1) Транспортирането на тялото на
починалото лице се организира, извършва и
финансира от съответното висше медицинско
училище.
(2) След транспортирането му тялото на
починалото лице се съхранява в хладилните
зали на катедрите по анатомия на висшето
медицинско училище.
Чл. 9. (1) Висшето медицинско училище
предприема действия по съхраняване на трупа чрез балсамиране в срок до 72 часа след
смъртта на лицето.
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(2) Периодът на балсамиране е не пократък от 6 месеца.
(3) Телата на починали лица могат да се
ползват за целите на обучението и за научни
изследвания във висшите медицински училища не по-рано от 6 месеца след началото
на балсамирането им.
(4) Разходите по балсамиране на телата на
починалите лица се поемат от съответното
висше медицинско училище.
Чл. 10. (1) След приключване на обучителната дейност или на научното изследване
висшето медицинско училище уведомява
близките или роднините на починалото лице,
които са му известни.
(2) Висшето медицинско училище извършва организацията и поема разходите по
погребението на починалото лице в следните
случаи:
1. когато има изразено съгласие по чл. 2,
т. 1 и няма установени лица по смисъла на
чл. 2, т. 2, или
2. при наличие на условията на чл. 2, т. 3.
(3) При наличие на условията по чл. 2,
т. 2 висшето медицинско училище може да
извършва организацията и да поема разходите по погребението на починалото лице.
(4) Тялото на починалото лице се подготвя в съответната катедра по анатомия за
погребение или за кремация в зависимост
от волята на лицето или на неговите близки.
(5) Длъжностно лице от висшето медицинско училище урежда погребението или
кремирането в затворен ковчег в съответствие
с изразената приживе воля на починалото
лице и на лицата по чл. 2, т. 2, като уведомява
близките и роднините за мястото, датата и
часа на погребалната процедура/кремиране.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Разумно кратък срок“ е времето, през
което тялото на починалото лице може да
престои, преди да бъде погребано/кремирано
съгласно действащото законодателство.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В едномесечен срок от влизане в сила
на наредбата ръководителите на висшите
медицински училища по предложение на
ръководителите на катедрите по анатомия
определят лица, които отговарят за извършване на процедурите по тази наредба.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 208б, ал. 4 от Закона за здравето.
§ 4. Наредбата е съгласувана с министъра
на правосъдието и министъра на вътрешните
работи.
Министър:
Десислава Атанасова
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Приложение № 1
към чл. 6, ал. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
Днес долуподписаният …………………………………………………………………………….............................................................,
(трите имена)
……………………………………………………………………………………………………………….......................................................................
(роднинска/друга връзка с починалото лице)
Лична карта № ………………………..........., издадена на …………………………............ от ……………………….......................,
ЕГН ……………………………………………………………………………………………………….....................................................................,
адрес за кореспонденция ………………………………………………………………………………….....................................................
ДЕКЛАРИРАМ,
че съм съгласен тялото на починалия ………………………………………………………………................................................
(трите имена)
Лична карта № ………………………............................, издадена на …………………………........... от ……………………….......,
ЕГН ……………………………………………………………………………………………….............................................................................
да се използва за целите на обучението и научните изследвания във висшите медицински училища.
Дата:

Декларатор:
име, подпис

Приложение № 2
към чл. 6, ал. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
Днес долуподписаните: 1. ……………………………………………………………………………….....................................................
(трите имена на ръководителя на лечебното заведение или социалната институция, в която е починало лицето, или на писмено определени от тях лица, наименование на съответното лечебно заведение или социална институция)
Лична карта № ………………………..............., издадена на …………………………........................ от ......……………………….,
ЕГН ……………………………………………………………………………………………………….....................................................................,
и
2. …………………………………………………………………………...........................................................
(трите имена на ръководителя на висшето училище или на писмено определено
от него лице, наименование на висшето училище)
Лична карта № ………………………..........., издадена на ..............………………………… от .....................……………………….,
ЕГН ……………………………………………………………………………………………………….....................................................................

ДЕКЛАРИРАМЕ СЛЕДНОТО:
1. Предприети са следните мерки за установяване наличието на лица по чл. 2, т. 2 по отношение на починалото лице ………………………………………………………………..............................................................
(трите имена)
Лична карта № ...........................………. издадена на …………………………............. от ......………………………................,
ЕГН …………………………………………………………………………………………….................................................................................
………………………………………………………………………………………………….....................................................................................
(описание на предприетите мерки)
2. Не са установени лица по чл. 2, т. 2.
Дата:

5152

Декларатори:
име, подпис
име, подпис
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията и реда
за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия при освобождаване от
военна служба (ДВ, бр. 95 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. предлага на министъра на отбраната за
утвърждаване списък с териториалното разпределение на структурите на Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и военните формирования от Българската армия към съответната
структура на Централно военно окръжие с оглед
изпълнение на дейностите по чл. 2.“
§ 2. В чл. 6:
1. В основния текст думите „Началниците
на военните окръжия“ се заменят с „Началникът на Централно военно окръжие:“.
2. В т. 1 думата „участват“ се заменя с
„участва“.
3. Точка 2 се изменя така:
„2. организира, осигурява и контролира
изпълнението на дейностите по чл. 2 в подчинените му структури;“.
4. Точка 3 се изменя така:
„3. изготвя годишни планове и отчети за
цялостната дейност по адаптацията на военнослужещите в подчинените му структури;“.
5. В т. 4 думата „определят“ се заменя с
„определя“ и думите „информират по команден
ред“ се заменят с „информира“.
§ 3. В чл. 12 се създават ал. 4 и 5:
„(4) На регистрираните военнослужещи,
заявили желание да се ползват от правата
си за у частие в дейност и те по ч л. 2, се
п р едо с т а вя п р епор ък а/п р о фи л с ъгл асно
приложение № 1а.
(5) Препоръката по ал. 4 се дава по писмено искане на военнослужещия, изразено в
Регистрационна карта № 1, като същата:
1. се изготвя от структурите по човешки
ресурси/личен състав и се подписва от съответния ръководител на структура, командир
(началник) на военно формирование;
2. се издава в два екземпляра в съответствие с последния му атестационен формуляр
по чл. 2, ал. 3 на Наредба № Н-28 от 2010 г.
за критериите, условията и реда за атестиране
на военнослужещите от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия (обн., ДВ, бр. 92 от 2010 г.; изм., бр. 90
от 2011 г.); единият екземпляр се връчва на
военнослужещия при освобождаване от военна
служба, а другият екземпляр се прилага към
неговото служебно дело.“
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§ 4. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) При първото посещение в
съответната структура на Централно военно
окръжие регистрираният военнослужещ представя копия на:
1. Регистрационна карта № 1;
2. експертно решение, издадено от Централната военномедицинска комисия, в случаите,
когато военнослужещият се освобождава поради негодност за военна служба, настъпила
при или по повод изпълнение на служебните
му задължения;
3. препоръка/профил по чл. 12, ал. 4.
(2) Военнослужещият попълва с помощта
на консултанта по адаптация Регистрационна
карта № 2 по образец съгласно приложение № 2.
(3) Консултантът по адаптация в съответната структура на Централно военно окръжие
извършва регистрация на военнослужещите в
поддържаната база данни по чл. 7, т. 2.“
§ 5. В чл. 19 думите „във военно окръжие“
се заменят с „в структура на Централно военно
окръжие“.
§ 6. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „във военното окръжие“
се заменят с „в съответната структура на Централно военно окръжие“.
2. В ал. 3 думата „служебен“ се заменя с
„платен“.
§ 7. В чл. 27 след думите „военното формирование“ се допълва „и началника на съответната структура на Централно военно окръжие“.
§ 8. В чл. 28, ал.1, т. 2. думите „копие на“
се заличават.
§ 9. В чл. 30 ал. 2 се изменя така:
„(2) Съдействието на търсещите работа и
регистрирани в съответната структура на Централно военно окръжие военнослужещи включва:
1. информиране за подходящи свободни
работни места, включително в друго населено
място в страната или в други държави;
2. информиране и насочване за включване
в проекти, програми и мерки за заетост и за
обучение, реализирани от други институции и
организации;
3. информиране и насочване на пострадалите
при или по повод изпълнение на служебните
им задължения за включване в програми и
проекти, подпомагащи тяхното социално интегриране, в т.ч. и за повишаване пригодността
за заетост и осигуряване на заетост;
4. информиране и насочване за участие
в трудови и информационни борси, срещи с
работодатели и други форми за осигуряване на
трудова заетост, организирани в сътрудничество
с институции и организации партньори и/или
провеждани от други организации.“
§ 10. В чл. 31 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „се предоставя на“
се добавя „Централно военно окръжие“ и се
поставя запетая.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Централното военно окръжие публикува
на страницата си в интернет информация за
дейностите по адаптация на военнослужещите.“
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§ 11. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) По искане на ръководителя на структурата на пряко подчинение на министъра на
отбраната и командира (началника) на военното формирование от Българската армия в
информационните беседи могат да участват
и консултанти по адаптация от съответната
структура на Централно военно окръжие.“
§ 12. В т. 1 и 2 на чл. 35 след думите „Министерство на отбраната“ се поставя запетайка и
се добавя „в рамките на определената бюджетна
квота на програмата за социална адаптация за
бюджетната година“.
§ 13. Членове 36 и 37 се заличават.
§ 14. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. Финансовите средства се разпределят за усвояване от програмния ръководител през текущата година на основание на
писмени предложения/заявки на началника
на Централно военно окръжие съгласувано с
директора на дирекция „Управление на човешките ресурси“ – МО. Средствата се предоставят
от програмния ръководител за изплащане на
разходите по чл. 2 от Централно военно окръжие и подчинените му структури чрез писмени
предложения до дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ – МО, за назначаването им
в годишната бюджетна сметка на Централно
военно окръжие по съответната програма.“
§ 15. В чл. 39 след думите „на един военнослужещ“ се поставя запетая и се добавя „които
са за сметка на бюджета на Министерството
на отбраната“.
§ 16. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „финансовата служба,
обслужваща съответното военно окръжие“ се
заменят със „съответните финансови служби,
обслужващи Централно военно окръжие и
подчинените му структури“.
2. В ал. 2 думите „Военните окръжия“ се
заменят с „Финансовите служби по ал. 1“.
§ 17. Създава се допълнителна разпоредба
с § 1:
„§ 1. По смисъла на тази наредба „Структура
на Централно военно окръжие“ е отдел „Столичен“ на Централно военно окръжие, военно
окръжие и областен военен отдел.“
§ 18. Досегашните § 1 и 2 от заключителните
разпоредби стават съответно § 2 и 3.
§ 19. В приложение № 1 към чл. 11 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В раздел II „ИНДИВИДУАЛНА ИН
ФОРМАЦИОННА БЕСЕДА“, т. 2 „ДЕЙНОСТИ НА СИСТЕМАТА ЗА АДАПТАЦИЯ“
в т. 6 думите „Военните окръжия (ВО)“ се
заменят със „структурите на Централно военно
окръжие (ЦВО)“.
2. В раздел III „Бележка:“:
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а) думите „Военнослужещият се насочва
към ВО, гр. ….....................................................“
се заменят с „Военнослужещият се насочва към
…….....................................................................,
(наименование на съответната структура на ЦВО)

гр. ..................................................……...............“;
б) последният раздел се изменя така:
„
1. Военнослужещият:
– Информиран съм за
притежаваните права
и възможностите да
се получи съдействие
ДА/НЕ
– Желая да получа препоръка, приложение
№ 1а към чл. 12, ал. 4
ДА/НЕ
Подпис:
(звание, име, презиме,
фамилия)

2 . Ко орд и нат ор ът по
адаптация:
На военнослужещия са
предоставени:
– копие на Регистрационната карта № 1
ДА/НЕ
– препоръка, приложение № 1 а към чл. 12,
ал. 4
ДА/НЕ
Подпис:
Печат
(звание, име, презиме,
фамилия, длъжност)

Дата:

Дата:

“
§ 20. Създава се приложение № 1а към
чл. 12, ал. 4:
„Приложение № 1а
към чл. 12, ал. 4

…………..……………………………………………………………………....
(наименование на военното формирование)

Препоръка/профил
Издава се на ........................................................
...................................................................................
(трите имена)
в уверение на това, че като ...................................
...................................................................................
(офицер, офицерски кандидат, сержант, войник/
матрос)
успешно е завършил военната си служба на ..........
..........................................................................................
(дата/месец/година)
При изпълнение на служебните си задължения е
демонстрирал профил със следните професионални компетентности и личностни характеристики:
1. Професионални ком- 1. Проявление:
петентности:
2. Личностни характе- 2. Проявление
ристики:
Притежаваните професионални компетентности и личностни характеристики са изградили ....
..........................................................................................
(име и фамилия)
като специалист с .....................................................
.......................................................................................
(изключителна/много добра/задоволителна)
степен на изпълнение на задълженията си по
време на военната служба.
Настоящата препоръка се дава да послужи при
кандидатстване за работа.
Ръководител/командир
(началник): ..............………....…
(подпис и печат)
(дата)
(гр./с.)“
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§ 21. В приложение № 2 към чл. 13, ал. 1,
т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието думите „Военно окръжие – гр. ……...........“ се заменят с „(наименование на съответната структура на Централно
военно окръжие – гр. ……...........)“.
2. В раздел I „ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ“, в
„Бележка“, в т. 5 думите „във ВО“ се заменят
с „в структурата на ЦВО“.
Допълнителна разпоредба
§ 22. В останалите текстове на наредбата думите „съответното военно окръжие“ и
„съответните военни окръжия“ се заменят
съответно със „съответната структу ра на
Централно военно окръжие“ и „съответните
структури на Централно военно окръжие“.
Заключителна разпоредба
§ 23. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Аню Ангелов
5083

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 36 от 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на
кандидати за придобиване на правоспособност
за управление на МПС, на водачи на МПС
и на председатели на изпитни комисии и за
издаване на удостоверения за регистрация за
извършване на психологически изследвания
(обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм., бр. 4 и 36 от
2007 г., бр. 18 и 89 от 2010 г. и бр. 80 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 8 думите „чл. 162,
ал. 4“ се заменят с „чл. 162, ал. 5“.
§ 2. В чл. 4б, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата „подават“ се добавя „в Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. копие на договора за назначаване на
психолога и копие на справката за приети и
отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от
Кодекса на труда за психолога (документите
се представят за всички психолози, работещи
в психологическата лаборатория).“
§ 3. В чл. 4в се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 се създава буква „д“:
„д) индивидуални работни места за изследваните лица.“
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2. В ал. 2 думите „подават до началника
на съответния областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ заявление за преглед на помещенията и апаратурата за провеждане на
психологическите изследвания (приложение
№ 7а)“ се заменят със „се извършва оглед на
помещенията и апаратурата за провеждане
на психологическите изследвания“.
3. В ал. 3:
а) изречение първо се изменя така: „Огледът
се извършва от двама служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
в присъствието на представител на лицето,
подало заявлението по чл. 4б, ал. 2.“;
б) в изречение второ думата „преглед“ се
заменя с „оглед“;
в) в изречение трето думите „съответния
областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“
се заменят с „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
§ 4. В чл. 4г, ал. 4 думата „е“ се заменя с
„и списъкът на психолозите са“.
§ 5. В чл. 4е се правят следните изменения
и допълнения:
1. В а л. 1 в текста преди т. 1 д у мите
„чл. 153г“ се заменят с „чл. 153в, ал. 1“.
2. В ал. 2 след думата „отнема“ се добавя
„индивидуалните“, а след думата „достъп“ се
добавя „на психолозите и“.
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „чл. 1, ал. 1, т. 5 и 6“ се
заменят с „чл. 1, ал. 1, т. 2, 5, 6 и 7“.
2. Създава се ал. 7:
„(7) Независимо от срока на валидност на
удостоверението за психологическа годност и
целта, за която то е издадено, водачите подлежат на психологическо изследване винаги
когато е налице съответно основание за това
по чл. 1, ал. 1, т. 5, 6 или 7.“
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Второто изследване се извършва в
психологическата лаборатория, в която е извършено първото, освен в случаите по ал. 3.“
2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) Второто психологическо изследване
на лица, явили се на първо в лаборатория,
чиято дейност е преустановена, се провежда:
1. в друга психологическа лаборатория от
списъка към удостоверението за регистрация
по чл. 4а, ал. 1 на лицето, провело първото
психологическо изследване, или
2. в психологическа лаборатория на лице,
получило удостоверение за регистрация по
чл. 4а, ал. 1 – по избор на лицето, което се
явява на изследване.
(4) Изпълнителна агенция „Автомобилна
а дм инист рац и я“ изп раща по елек т ронен
път регистрационната и резултатната карта
от проведеното първо изследване на лице,
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което се явява на второ пси хологическо
изследване в лаборатория по ал. 3, т. 2 въз
основа на направено искане за това от тази
лаборатория.
(5) Лице, което се е записало за второ
изследване в психологическа лаборатория по
ал. 3, т. 1 или 2 и не се яви за провеждането
му, се записва отново в същата лаборатория.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 6.
§ 8. Член 10а се отменя.
§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 1, ал. 1, т. 1“ се
заменят с „чл. 1, ал. 1, т. 1 и 2“, а думите
„издаване на свидетелството“ се заменят със
„започване на обучението за придобиване на
правоспособност“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 10. В чл. 11б се създават се т. 10 и 11:
„10. осигуряват ежеседмичното изпращане в Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ на вторите екземпляри на
издадените протоколи със заключения за
психологическа годност;
11. предоставят своевременно поискани от
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информация и документи във връзка
с изпълнение на контролните є функции.“
§ 11. В чл. 11в се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. допускат до психологическо изследване
само лица, регистрирани за провеждане на
психологическото изследване посредством
специализирания програмен продукт и включени в списъка за съответната дата;“.
2. Създава се т. 14:
„14. не преотстъпват на други лица предоставения им код за достъп до специализирания
програмен продукт.“
§ 12. В чл. 11г се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Копие от заповедта за определяне на членовете
на ОЕПК се предоставя на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“.“
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Копие от заповедта за определяне на членовете
на ОЕПК се предоставя на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“.“
3. В ал. 5:
а) точка 5 се изменя така:
„5. допускат до психологическо изследване
само лица, регистрирани за провеждане на
психологическото изследване посредством
специализирания програмен продукт и включени в списъка за съответната дата;“
б) в т. 8 след думите „Автомобилна администрация“ се добавя „в края на последния
работен ден от седмицата“.
4. Създава се ал. 6:
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„(6) Когато отсъства член на ОЕПК, който
не може да бъде своевременно заменен от
друг психолог, изследването не се провежда.“
§ 13. В чл. 11е, т. 10 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В буква „в“ думите „предлагат мерки“
се заменят с „правят задължителни предписания“.
2. Буква „д“ се отменя.
§ 14. В чл. 15 се създава ал. 5:
„(5) Записването за психологическо изследване може да се направи най-късно 24 часа
преди провеждането му.“
§ 15. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) след думата „изследване“ се добавя
„посредством специализирания програмен
продукт“;
б) създава се изречение второ: „Списъкът
се разпечатва преди започване на психологическото изследване и се съхранява на хартиен
носител 6 месеца след това.“
2. В ал. 5 се създава изречение второ:
„Когато в графика на лабораторията за един
и същи ден са предвидени две или повече
групи, между началните часове за започване
на първата част на изследването на отделните групи трябва да има интервал най-малко
2 часа, като началният час за започване на
първата част на изследването на последната
група за деня е най-късно 11,00 ч.“
§ 16. В чл. 20, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата „първото“
се добавя „и второто“.
2. Точка 4 се отменя.
§ 17. В чл. 21 след думите „допускат лица,“
се добавя „които не са включени в списъка
по чл. 17, ал. 1, лица,“.
§ 18. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. (1) Лице, заличено от регистъра
по чл. 153в, ал. 1 от Закона за движението по
пътищата, предава архива по чл. 22, ал. 9 на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в 3-дневен срок след заличаването.
За приемането и предаването на архива се
подписва двустранен протокол.
(2) Лице, п ри тежаващо удостоверение
за регистрация по чл. 4а, ал. 1, което преустанови дейността си по извършване на
пси холог и ческ и изслед ва н и я в н я коя о т
психологическите лаборатории от списъка
към удостоверението м у за регист раци я,
съхранява документация във връзка с проведените в тази лаборатория изследвания в
срока по чл. 22, ал. 10.
(3) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ използва предадения є
архив по ал. 1 за предоставяне на копия от
регистрационни и резултатни карти за явя-

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН

ване на второ и трето изследване, както и за
издаване на дубликати на удостоверения за
психологическа годност.“
§ 19. В чл. 24, ал. 2 думите „и започва
най-късно до 11 ч.“ се заличават.
§ 20. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 след абревиатурата „ОЕПК“ се
добавя „и се подпечатват с печата на съответната психологическа лаборатория или ОЕПК“.
2. В ал. 9 след абревиатурата „ОЕПК“ се
добавя „и се подпечатва с печата на съответната психологическа лаборатория или ОЕПК“.
3. В ал. 13 след абревиатурата „ОЕПК“ се
добавя „и се подпечатва с печата на съответната психологическа лаборатория или ОЕПК“.
§ 21. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 2
се правят следните допълнения:
1. В образеца на удостоверението за психологическа годност след думата „Психолог“
се добавя „(име, подпис и печат)“.
2. В текста след образеца на удостоверението
за психологическа годност се създава изречение второ: „Печатът съдържа наименованието
на лицето, което притежава удостоверението
за регистрация по чл. 4а, ал. 1, номера на
удостоверението, населеното място, в което
се намира психологическата лаборатория.“
§ 22. Приложение № 7а към чл. 4в, ал. 2
се отменя.
§ 23. В приложение № 8 към чл. 4б, ал. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. След думите „Управител:............, ЕГН
................“ се добавя „Моля да бъде извършен оглед на психологическа лаборатория
за установяване на съответствието є с изискванията на чл. 4в, ал. 1. Психологическата
лаборатория се намира на адрес: ...................
..............................“
2. В т. 5 думите „две години“ се заменят
с „една година“.
3. Точка 8 се изменя така:
„8. копие на договора за назначаване на
психолога и копие на справката за приети и
отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от
Кодекса на труда за психолога.“
4. След думата „Забележки“ в т. 1 думите
„т. 1 и 4“ се заменят с „т. 1, 2, 4, 5, 7 и 8“.
§ 24. В приложение № 10 към чл. 4в, ал. 1,
т. 1 думите
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„Издава комисия в състав:
Председател:......................
Член...........................
Член...........................“ се заличават, а думите
в края на образеца на протокол
„ПОДПИСИ
Председател:
Член:..............................
Член:...............................“ се заменят с
„Подписи:
Служители на ИА „Автомобилна администрация“
...................................................
...................................................
(имена и длъжности)

Представител на лицето, подало заявлението по чл. 4б, ал. 2:
........................................
(име и длъжност)“
Министър:
Ивайло Московски
5161

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1860-МИ
от 23 май 2012 г.
На основание чл. 12, ал. 3 във връзка с
чл. 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Допуска поправка в Приложение № 16а,
утвърдено с Решение № 1519-МИ от 9 декември
2011 г. (ДВ, бр. 98 от 2011 г.), както следва:
В указанието т. 1 се изменя така:
„1. удостоверение за ак т уа лно правно
състояние, издадено не по-рано от датата на
обнародване на указа на президента на републиката за насрочване на изборите;“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
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ВЕСТНИК

БРОЙ 41

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Д ЪРЖ А ВНИ ВЕДОМСТ ВА ,
У ЧРЕЖ ДЕНИ Я И ОБЩ ИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-28-95
от 15 май 2012 г.
На основание чл. 4б, ал. 3 и 4 от Закона за
храните нареждам:
1. Утвърждавам Списък на признатите натурални минерални води в Република България
съгласно приложението.
2. Отменям Заповед № РД-09-38 от 30.01.2007 г.
(ДВ, бр. 14 от 2007 г.), изменена със Заповед
№ РД-09-273 от 2.08.2007 г. (ДВ, бр. 66 от 2007 г.),
Заповед № РД-09-515 от 20.10.2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.), Заповед № РД-09-388 от 14.07.2009 г.
(ДВ, бр. 63 от 2009 г.) и Заповед № РД-28-47 от
8.02.2011 г. (ДВ, бр. 17 от 2011 г.).
Министър:
Д. Атанасова
Приложение
към т. 1
Списък на признатите натурални минерални
води в Република България
№
по
ред

Търговско
наименование

Име на
водоизточника

Място
на
експлоатация

1

2

3

4

1.

1

2

3

4

7.

Водица
(Voditza)

Водица сондаж Р-2
(Voditsa sondazh
R-2)

Водица
(Voditsa)

8.

Горна
баня
(Gorna
bania)

Горна баня
сондаж 3
(Gorna banya
sondazh 3)

Горна
баня
(Gorna
banya)

9.

Горна
баня
(Gorna
bania)

Горна баня
сондаж 4 и извор
Домус дере
(Gorna banya
sondazh 4 i izvor
Domus dere)

Горна
баня
(Gorna
banya)

10. Даня Богиня на
водата
(Danya
Goddess
of Water)

Белово
сондаж Сн-3
(Belovo
sondazh Sn-3)

Белово
(Belovo)

11. Девин
(Devin)

Девин сондаж 5
(Devin sondazh 5)

Девин
(Devin)

12. Девин
газирана
(Devin
gazirana)

Девин сондаж 3
(Devin sondazh 3)

Девин
(Devin)

13. Долче
Вита
(Dolce
Vita)

Шивачево извор
Хаджи Димитър
(Shivachevo izvor
Hadzhi Dimitar)

Шивачево
(Shivachevo)

14. Извор
(Izvor)

Каварна
сондаж Р-113
(Kavarna
sondazh R-113)

Каварна
(Kavarna)

15. Клисура
(Klisura)

Клисура сондаж 1
(Klisura sondazh 1)

Клисура
(Klisura)

Айс
Бред
(Ice
Breath)

Драгойново
сондаж 9
(Dragoynovo
sondazh 9)

Драгойново
(Dragoynovo)

2.

Банкя
(Bankia)

Банкя сондаж
1 хг Иваняне
(Bankya sondazh
1 hg Ivanyane)

Банкя
(Bankya)

16. Княжево
(Knyazhevo)

Княжево
сондаж 1 хг
(Knyazhevo
sondazh 1 hg)

Княжево
(Knyazhevo)

3.

Брацигово
(Bratzigovo)

Брацигово
сондаж 5
(Bratsigovo
sondazh 5)

Брацигово
(Bratsigovo)

17. Княжевска
(Knyazhevska)

Княжево сондаж
Книжна фабрика
(Knyazhevo sondazh
Knizhna fabrika)

Княжево
(Knyazhevo)

4.

Вега
(Vega)

Шивачево извор
Хаджи Димитър
(Shivachevo izvor
Hadzhi Dimitar)

Шивачево
(Shivachevo)

18. Ком
(Kom)

Бързия сондаж 1
(Barzia sondazh 1)

Бързия
(Barzia)

19. Леново
(Lenovo)

Леново
(Lenovo)

Велин
(Velin)

Велинград сондаж
5 Горски пункт
(Velingrad
sondazh 5 Gorski
punkt)

Велинград
(Velingrad)

Леново
сондаж 12
(Lenovo sondazh 12)

20. Михалково
(Mihalkovo)

Михалково сондажи 1аВП и 1 ВКП
(Mihalkovo sondazhi
1aVP i 1 VKP)

Михалково
(Mihalkovo)

Велинград
(Velingrad)

Велинград
сондаж 2
(Velingrad
sondazh 2)

Велинград
(Velingrad)

21. Пирин
Спринг
(Pirin
Spring)

Баничан
сондажи 273
(Banichan
sondazhi 273)

Баничан
(Banichan)

5.

6.
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22. Преподобна
Стойна
(Prepodobna
Stoyna)

ДЪРЖАВЕН
3
Катунци сондаж
236 Разсадника
(Katuntsi sondazh
236 Razsadnika)

4
Катунци
(Katuntsi)

23. РакиРакитово сондаж 5 Ракитово
тово
(Rakitovo sondazh 5) (Rakitovo)
(Rakitovo)
24. Спанчевци
(Spanchevtsi)

Спанчевци извор
Минкова баня
(Spanchevtsi izvor
Minkova banya)

Спанчевци
(Spanchevtsi)

25. Старо
Железаре
(Staro
Jelezare)

Старо Железаре
сондажи 2 и 4
(Staro Zhelezare
sondazhi 2 i 4)

Старо
Железаре
(Staro
Jelezare)

26. Торн
Спринг
(Thorn
Spring)

извор Трънска
Банкя
(izvor Transka
Bankya)

Банкя
(Bankya)

27. Хисар
(Hisar)

Хисаря сондажи
1 и 7
(Hisarya sondazhi
1 i 7)

Хисаря
(Hisarya)

28. Хисар
(Hissar)

Хисаря извор
Чобан чешма
(Hisarya izvor
Choban cheshma)

Хисаря
(Hisarya)

29. Хисар
(Hissar)

Хисаря извор Банчето Миромир
(Hisarya izvor
Bancheto Miromir)

Хисаря
(Hisarya)

30. Хисар
(Hissar)

Хисаря сондаж 7
(Hisarya sondazh 7)

Хисаря
(Hisarya)
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НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗЦУ-572
от 23 май 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс определям:
I. Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ (ГДО) за компетентна
за задължените лица (приложение), попадащи в
обхвата на повече от една териториална дирекция, както следва:
1. отговарящи на поне едно от следните две
условия:
1.1. приходите в НАП от платени данъци и
осигурителни вноски през 2011 г. да надвишават
3 000 000 лв.;
1.2. възстановеният ДДС от НАП през 2011 г.
да надвишава 2 000 000 лв.;
2. чиято основна дейност е от стратегическо
значение за развитието на икономиката, инфраструктурата и сигурността на Република България;
3. които:
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3.1. са получили лиценз за банка от БНБ:
банки с лиценз за извършване на банкови сделки в страната и в чужбина; банки с лиценз за
извършване на банкови сделки само в страната
и с ограничен лиценз; банка със седалище в
чужбина, която е получила разрешение от БНБ
да осъществява дейност в страната чрез клон;
3.2. са застрахователи и/или презастрахователи
по смисъла на Кодекса за застраховане;
3.3. са пенсионноосигурителни дружества и/
или дружествата за допълнително доброволно
осигуряване за безработица и/или професионална
квалификация по смисъла на Кодекса за социално
осигуряване, както и учредените и управлявани от
тях фондове – универсален и/или професионален
пенсионен фонд, фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване, фонд за допълнително
доброволно осигуряване за безработица или за
професионална квалификация;
3.4 са здравноосигурителни дружества, лицензирани съгласно Закона за здравното осигуряване.
І І . П р а в о п р и е м н и к ъ т/ц и т е н а л и ц е/а ,
определено/и по реда на т. І.1, в случаите на
преобразуване по глава 16 от ТЗ попадат в обхвата на ТД ГДО.
ІІІ. Вписването на задължените лица в регистъра на Териториална дирекция ГДО се извършва:
1. за лицата по т. І.1 и І.2 – служебно в срок
от 1 юни 2012 г. до 15 юни 2012 г.;
2. за банки, клонове на чуждестранни банки
и застрахователи, получили лиценз след 1 юни
2012 г. – чрез у ведом яване на Териториална
дирекция ГДО в 14-дневен срок от издаване на
лиценза за осъществяване на дейността;
3. за пенсионноосигурителни дружества и/
или дружествата за допълнително доброволно
осигуряване за безработица и/или професионална
квалификация по смисъла на Кодекса за социално
осигуряване, както и техните фондове, вписани
в съдебен регистър след 1 юни 2012 г. – чрез
уведомяване на Териториална дирекция ГДО в
14-дневен срок от вписването;
4. за здравноосигурителни дружества, лицензирани съгласно Закона за здравното осигуряване, вписани в съдебен регистър след 1 юни
2012 г. – чрез у ведом яване на Териториална
дирекция ГДО в 14-дневен срок от вписването;
5. за лицата по т. ІІ – чрез уведомяване на
Териториална дирекция ГДО в 14-дневен срок
от вписването.
ІV. Вписаните в регистъра на Териториална
дирекция ГДО банки, клонове на чуждестранни
банки и лицензирани застрахователи при отнемане на лиценза за осъществяване на дейността се
вписват служебно в компетентната съгласно чл. 8,
ал. 1 ДОПК Териториална дирекция в 14-дневен
срок от настъпване на промяната.
V. Вписаните в регистъра на Териториална
дирекция ГДО пенсионноосигурителни дружества
и/или дружествата за допълнително доброволно
осигуряване за безработица и/или професионална квалификация по смисъла на Кодекса за
социално осигуряване, както и техните фондове
при отнемане на лиценза се вписват служебно
в компетентната съгласно чл. 8, ал. 1 ДОПК
Териториална дирекция в 14-дневен срок от настъпване на промяната.
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VІ. Вписаните в регистъра на ТД ГДО здравноосигурителни дружества при отнемане на лиценза
се вписват служебно в компетентната съгласно
чл. 8, ал. 1 ДОПК Териториална дирекция в
14-дневен срок от настъпване на промяната.
VІІ. Заповедта влиза в сила от 1 юни 2012 г.
VІІІ. Заповедта отменя Заповед № ЗЦУ-1722
от 2010 г. на изпълнителния директор на НАП
(ДВ, бр. 2 от 2011 г.).
Изпълнителен директор:
Кр. Стефанов
Приложение
към т. I
БУЛСТАТ

ИМЕ НА ФИРМА

1

2

ВЕСТНИК
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1

2

30437051

АЙ ЕН ДЖИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

21708719

АЙ ЕН ДЖИ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

75351224

АЙКОН – БОРОВЕЦ

75199898

А Й Н К АУФС-Ц ЕН Т ЪР СОФИ Я
ГМБХ УНД КО КГ, КЛОН СОФИЯ

40117400

АКСОН БЪЛГАРИЯ

31042432

АКТАВИС

00101802

АКТОР АКЦИОНЕРНО СТРОИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

36003294

АЛАЙЪНС УАН ТЪБАКО БЪЛГАРИЯ

34025872

АЛБЕНА

38166596

АЛИАНС-АГРИКОЛ-АЛАГ

128001319

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ

175200915

АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ

175372745

3 С СОТ

117590873

А.Л.ФИЛТЪР

831133152

АББ БЪЛГАРИЯ

130461755

АБОТ ПРОДЪКТС

131481248

АВВ ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕ

130591250

АВЕНДИ

831642142

АВИОКОМПАНИЯ „ХЕМУС ЕР“

130022893 АЛИКО БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

831646048

АВТОМАГИСТРАЛИ

130345843

АЛКАТЕЛ-ЛУСЕНТ БЪЛГАРИЯ

000275929

АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ

837066358

АЛКОМЕТ

130697848

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ
ИМОТИ В СТРАНАТА

131168837

АЛКОН БЪЛГАРИЯ

130195436

АГЕНЦИЯ ЛУКОМ-А-БЪЛГАРИЯ

175340142

АЛМАГЕСТ

131189952

175161673

АГРАНА ТРЕЙДИНГ

А Л П И Н Е БАУ Г М БХ – К ЛОН
БЪЛГАРИЯ клон ООД

121050203

АГРИ БЪЛГАРИЯ

130481715

АЛСТОМ БЪЛГАРИЯ

124631879

АГРИВА

175256438

АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС

114627722

АГРИКОЛА БЪЛГАРИЯ

102816747

АЛУПЛАСТ – ЖТГ

835028298

АГРОДИМЕКС

117678031

АЛУПРО

23657814

АГРОИН

831694000

АЛФА БАНК А – К ЛОН БЪЛГАРИЯ

25025923

АГРОКЕМИКЪЛ

200534102

АЛФА ЕНЕРДЖИ МТ

04593232

АГРОКОМ

13095287

АГРОПОЛИХИМ

201052685

АЛФРЕД С. ТЬОПФЕР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ (БЪЛГАРИЯ)

75235757

АД „ЛИТАСКО“ – ШВЕЙЦАРИЯ

175348648

31478586

АДВАЛ

АЛФРЕД С. ТЬОПФЕР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГмбХ – ГЕРМАНИЯ

31570565

АДЕКО БЪЛГАРИЯ

200195560

АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ

30926909

АДИДАС БЪЛГАРИЯ

826034900 АМИЛУМ-БЪЛГАРИЯ

06513772

АЕЦ КОЗЛОДУЙ

831430207

АМПЕРЕЛ

75132390

АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ

115047252

АНГЕЛ СТОИЛОВ – 96

40698335

АЙ БИ ЕМ БЪЛГАРИЯ

131262051

75321626

АЙ БИ ЕМ ГЛОУБЪЛ ДЕЛИВЪРИ
СЕНТЪР БЪЛГАРИЯ

А Н Д РИ Ц Х И Д РО Г м бХ – А В СТРИЯ

201009171

АНЖЕЛУС ЕСТЕЙТ
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2

200019536

АП РИТЕЙЛ І

831633691

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ

131439199

АПОЛО ИНЖЕНЕРИНГ

200921184

БАРТЕР ГРУП БГ

130058042

АРГОГРУП ЕКЗАКТ

831452470

БАСФ

130533464

АРЕВА НП ГмбХ КЛОН БЪЛГАРИЯ

131313550

БАУМАКС БЪЛГАРИЯ

129007079

АРКУС

121006242

БАУМИТ БЪЛГАРИЯ

833067612

АРСЕНАЛ

103173510

БГ АГРО ТЪРГОВСК А КОМПАНИЯ

123152884

АРСЕНАЛ – 2000

175405647

822106269

АСАРЕЛ-МЕДЕТ

БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ
съкратено „БДЖ – ПП“

121655056

АСБИС БЪЛГАРИЯ

175403856

БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ

201408747

АСМ-БГ ИНВЕСТИЦИИ

000641974

БЕЗКОНТАКТНИ МУЛТИП ЛЕК
СОРНИ ВЕРИГИ

175449588

АСТАЛДИ ЕС ПИ ЕЙ-КЛОН БЪЛГАРИЯ

131491064

БЕЛАЗ СОФИЯ

117650594

АСТРА БИОПЛАНТ

115141090

БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ

825305050

АТАРО КЛИМА

821159088

БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ

175055588

АТЕЛ БЪЛГАРИЯ

121891804

БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ

123552044

АТЕС

121492584

БИЛДКОМ

175293073

АТЛАС КОПКО БЪЛГАРИЯ

106530686

АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ

131360321

АТП-АТОМТОПЛОПРОЕКТ

832046871

АУРУБИС БЪЛГАРИЯ

175015889

АУТО ПЛЮС БЪЛГАРИЯ

130391634

АФИН БЪЛГАРИЯ

175016820

Б. БРАУН МЕДИКАЛ

131062620

БА КРЕДИТАНЩАЛТ БУЛУС

121258695

БАЙЕР БЪЛГАРИЯ

130560358

130007884 БИЛЛА БЪЛГАРИЯ
112029879

БИОВЕТ

123036597

БИСЕР ОЛИВА

821177595

БКК – 95

811154751

БЛАГОЕВГРАД – БТ

201344312

БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД

201356599

БЛУ БОКС – 1

131072664

БМ ЛИЗИНГ

175255126

БМВ ФЕРТРИЙБС ГМБХ – КЛОН
БЪЛГАРИЯ

БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ

201100685

БМТ ТРЕЙД

107018774

БАЛДЖИЕВ

130697606

107059276

БАЛДЖИЕВИ-91

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС

175163651

БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ

175185891

БНП ПАРИБА С.А. – КЛОН СОФИЯ

175189014

БАЛКАН СТАР МОТЪРС

130068321

БОДУ

200518817

БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ

126731860

БОЛАГРО

102696671

БАЛКАНИ – ЛК

107049307

БАЛКАНСКО ЕХО

040444447 Б О Л К А Н Е К С П Л О Р Ъ Р С - /
БЪЛГАРИЯ/-ЛИМИТИД – КЛОН

811169550

БАЛКАНСТРОЙ

119064594

БОЛЯРКА ВТ

831259158

БАЛКАНТЕКС

817070858

БОН

819364374

БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА

121514340

БОНФРУТ

820174176

БАЛКАНФАРМА – ТРОЯН

201230426

БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ

121830616

БАНКА ДСК

030252092

БОРО – БОГОМИЛ ДАЧЕВ
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121769212

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ /БАЕЗ/

121856059

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
БЪ Л ГА РС К А Ж Е Л Е ЗОП ЪТ Н А
КОМПАНИЯ

118517700

БРЕВИС

115892944

БРЕЗОВО

130948282

БРЕНТАГ БЪЛГАРИЯ

131327920

200498291

БРИДЖСТОУН РУМЪНИЯ СРЛ,
КЛОН БЪЛГАРИЯ

000694037 БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

123526494

БРИКЕЛ

000672350

825312229

БРИЛЯНТ

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

831810330

БРИЛЯНТ-ИНВЕСТ

131184930

БЪЛГАРСКА ПЕТРОЛНА РАФИНЕРИЯ

040855419

БРИТИШ АМЕРИК АН ТАБАКО
БЪЛГАРИЯ

831642181

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ

200130216

БРИТИШ АМЕРИК АН ТАБАКО
ТРЕЙДИНГ

831373560

БЪЛГАРСК И ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ

201315780

БРОМАК ИНВЕСТ

121396123

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ

175441593

БСР СОФИЯ

000694293

117671567

БТБ БЪЛГАРИЯ

БЪЛГА РСК И СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР

130081393

БТВ Медиа Груп

130529409

БЪЛГАРСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ГРАНИТОИД

130428132

БУЛ БИО – НЦЗПБ

000672343

175203485

БУЛГАРГАЗ

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО

831636680

БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ

130950970

БЪЛГЕРИЪН РИТЕЙЛ СЪРВИСИЗ

175203478

БУЛГАРТРАНСГАЗ

200866453

БЬОРИНГЕР ИНГЕЛХАЙМ РЦВ
ГмбХ И Ко КГ – КЛОН БЪЛГАРИЯ

117595233

БУЛЕКСИМ

112131492

ВАГОНОРЕМОНТЕН ЗАВОД – 99

124077052

БУЛМАРКЕТ ДМ

129007111

130408101

БУЛСАТКОМ

ВАЗОВСК И М А Ш И НОС Т РОИТЕЛНИ ЗАВОДИ

115539606

БУЛСАФИЛ

131425502

ВАЙС ПРОФИЛ ЕКСПОРТ

121027400

БУЛТРАНСПОРТ ЛОДЖИСТИК
ЕНД СЪРВИСИЗ

831050781

ВАН ХОЛДИНГ

115335443

ВАНТО ТРЕЙД АУТО

114053252

БУЛТРЕКС

121314329

175266642

БУЛФЕЛД

ВЕСТНИК АРСК А ГРУПА БЪЛГАРИЯ

103862587

БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА
ИНДУСТРИЯ

201307919

ВЕЦ СВОГЕ

124116128

В З А И МОЗ АС Т РА ХОВ АТ Е Л Н А
КООПЕРАЦИЯ „ДОБРУДЖ А-МЖИВОТ“

831723644

ВИ АЙ ДЖИ ПРОПЪРТИС БЪЛГАРИЯ

812114464

БУРГАСБУС

130966800 БУРГАСКИ ЗАХАРЕН ЗАВОД
201085124

БУРГАСНЕФТЕПРОЕКТ

831544709

БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ-ГОРНА БАНЯ

831742865

ВИАНД

131404878

ВИВЕКТА БГ

БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР

815123066

ВИДАХИМ

000633828 БЪЛГАРИЯ ЕР

831311758

ВИДЕОЛУКС

201201715

БЪЛГАРИЯ ФЛУОРИТ

130242213

121246419

БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА

ВИДЕОТОН – БЪЛГЕРИАН ХОЛДИНГС

202046518

ВИЕНА РЕАЛ ЕСТЕЙТ

130317121
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201124483

ГЕН-И СОФИЯ – ТЪРГОВИЯ И
ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
ЕНЕРГИЯ

175700932

ВиК СОФИЯ 2009

102073336

ВИНЕКС-СЛАВЯНЦИ

825399928

ВИНПРОМ ПЕЩЕРА

175102326

ГЕОСТРОЙ

128565031

ВИНПРОМ ЯМБОЛ

030221428

ГЕОТЕХМИН

831680844

ВИНТЕРКО-БГ

121291058

ГЕОТРЕЙДИНГ

121819662

ВИП СЕКЮРИТИ

130276112

200129029

ВИСТА АВТ

ГЕРМ А НОС ТЕЛЕКОМ-БЪЛГАРИЯ

175043447

ВИТАГРЕЙН БГ

831652485

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ

121658433

ВИТОГАЗ БЪЛГАРИЯ

175020797

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ

811047831

ВОДОСН А БД ЯВА НЕ И К А Н АЛИЗАЦИЯ

201906947

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ „СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

812115210

ВОДОСН А БД ЯВА НЕ И К А Н АЛИЗАЦИЯ

131159254

ГЛАКСОСМИТКЛАЙН

175202255

ГЛЕНКОР ГРЕЙН БЪЛГАРИЯ

827184123

ВОДОСН А БД ЯВА НЕ И К А Н АЛИЗАЦИЯ

121446525

ГЛОБАЛ БИОМЕТ

816090199

ВОДОСН А БД ЯВА НЕ И К А Н АЛИЗАЦИЯ

175114969

ГЛОРИЕНТ ИНВЕСТМЪНТ БГ

831689341

ГОПЕТ ТРАНС

824106518

ВОДОСН А БД ЯВА НЕ И К А Н АЛИЗАЦИЯ

115076001

ГОТМАР

130321963

115010670

ВОДОСН А БД ЯВА НЕ И К А Н АЛИЗАЦИЯ

ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ

103003668

ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

833066300

ВОДОСН А БД ЯВА НЕ И К А Н АЛИЗАЦИЯ

123152751

ГРАДУС – 3

103002253

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА

822132592

ГРАДУС 1

201483148

104055066

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ

ГРАЦЕР ВЕКСЕЛЗАЙТИГЕ ФЕРЗИХЕРУНГ АГ (КЛОН БЪЛГАРИЯ,
СОФИЯ )

119081953

ВОДСТРОЙ 98

131272330

ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ

113568954

ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ

131421443

ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ

831363720

ВЮРТ-БЪЛГАРИЯ

123655610

ГУ – ФАРАДЕЙ

175076707

Г4С СЕКЮЪР СЪЛУШЪНС БЪЛГАРИЯ

201082027

ГУАЛА КЛОУЖЪРС БЪЛГАРИЯ

121847398

ГАЗТРЕЙД

831913661

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

115509755

ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП

200012200 ДАЙХМАН ТЪРГОВИЯ С ОБУВКИ

123751060

ГАЛЕРИЯ – СТАРА ЗАГОРА

831617210

ДАНОН СЕРДИКА

175315210

ГАЛЕРИЯ БУРГАС

201146992

ДАСИ КАР ЕКСПОРТ

115630205

ГАЛУС-2004

000713391

ДАТЕКС

830198492

ГАМАКАБЕЛ

103004325

ДЕВЕН

131455940

ГБ СЪРВИСИЗ

040428304 ДЕВИН

130131711

Г Б С – И Н Ф РА С Т Р У К Т У Р Н О
СТРОИТЕЛСТВО

175461329

ДЕВНЕНСКИ ЗАХАРЕН ЗАВОД

131022298

ГЕБР. ХАЙНЕМАН БЪЛГАРИЯ

813109833

ДЕВНЯ ЦИМЕНТ

176013859

ГЕДЕОН РИХТЕР АД – УНГАРИЯ

117643112

ДЕЛТА ГАЛИЛ ИНДЪСТРИЗ ЛИМИТЕД – ИЗРАЕЛ
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175218786

ДОБР ОВ ОЛ Е Н П Е НС ИОН Е Н
ФОНД ТОПЛИНА

131170368

ДОБР ОВ ОЛ Е Н П Е НС ИОН Е Н
ФОНД-БЪДЕЩЕ
ДОБРОВОЛНА ОСИГУРИТЕЛНА
МРЕЖА – ЗДРАВЕ

117589846

ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ

130497776

ДЕЛТА ХАНДЕЛ

121537047

ДЕЛТАКОМ ЕЛЕКТРОНИКС

131476411

ДЖАМБО ЕС.Б

131264928

131459294

ДЖ АПАН ТАБАКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ

130006992 ДОВЕРИЕ – БРИКО

175207738

ДЖЕЙ КЕЙ ЕКС БЪЛГАРИЯ ЛИМИТИД-КЛОН

040179707

ДЖЕНЕРАЛИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ

130022651

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

030269049

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ

130919416

ДЖЕНЕРЪС АУТО

131049402

ДЖИ АЙ ГРУП

831826904

ДЖИ ЕМ ТИ

131124561

ДЖИ ПИ ГРУП

200270243 ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ

201796805

ДОЛЧЕ ВИТА 2007

040488269 ДОМЕЙН МЕНАДА
831357606

ДОМИНИОН ГРЕЙН БЪЛГАРИЯ

130181148

ДОМКО

201476584

ДОРАДО 1

200370635

ДОУШ ИНШААТ ВЕ ТИДЖАРЕТ
А.Д. КЛОН БЪЛГАРИЯ

121398487

ДР. ПЕНДЛ И ДР. ПИСВАНГЕР
БЪЛГАРИЯ

825269233

ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ

131009639

ДСК – ТРАНС СЕКЮРИТИ

131413749

ДСК ЛИЗИНГ

200161895

ДУВЕТИКА БЪЛГАРИЯ

115010325

ДУНАПАК – РОДИНА

129006931

ДУНАРИТ

822150829

ДУРОПАК ТРАКИЯ

129009710

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

131218471

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ“

000697179

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО
ДВИЖЕНИЕ“

119603547

Е.МИРОЛИО

131366301

Е.ОН БЪЛГАРИЯ

104518621

Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ

103533691

Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ

131484582

Е.ОН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ

201513716

ДЖИ ЧИ ЕФФЕ ДЖЕНЕРА ЛЕ
КОСТРУЦИОНИ ФЕРОВИАРИЕ
С.П.А – КЛОН БЪЛГАРИЯ

176032806

Д Ж ИС И Е Ф – С К-1 3 – Т Р Е ЙС
РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ

130574105

ДЖОНСЪН КОНТРОЛС ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ

107526203

ДЗАЛЛИ

121718407

ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ

130326177

ДЗИ-ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

160107545

ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ

833066923

ДЗУ

811187662

ДИАНА

115334117

ДИЛ ТУР – ПЛОВДИВ

115033847

ДИМИТЪР МАДЖАРОВ – 2

130401021

ДОБ Р ОВ ОЛ Е Н П Е НС ИОН Е Н
ФОНД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“

130410344

ДОБ Р ОВ ОЛ Е Н П Е НС ИОН Е Н
ФОНД „ДОВЕРИЕ“

115016602

130409819

ДОБ Р ОВ ОЛ Е Н П Е НС ИОН Е Н
ФОНД „ДСК-РОДИНА“

ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИК АЦИЯ

200335716

ЕВН – КАВАРНА

130400072 ДОБ Р ОВ ОЛ Е Н П Е НС ИОН Е Н
ФОНД „СЪГЛАСИЕ“

115552190

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗ
ПРЕДЕЛЕНИЕ

130438809

123526430

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

ДОБ Р ОВ ОЛ Е Н П Е НС ИОН Е Н
ФОНД „ЦКБ-СИЛА“
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175370769

ЕВН Т РЕЙ Д И НГ САУ Т И ЙС Т
ЮРЪП

102008573

ЕЛКАБЕЛ

130433439

ЕВРО 07

121567115

ЕЛМЕК СПОРТ БЪЛГАРИЯ

130947038

ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ

040195177

ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ

121179290

ЕВРОБЕТ

112013939

ЕЛХИМ-ИСКРА

130573715

ЕВРОКАМИОН

175274614

ЕМ БИ БЪЛГАРИЯ

131289899

ЕВРОЛИЙЗ АУТО

201145342

ЕМ КОММЕРС 10

040186203

ЕВРОМАРКЕТ – БРД

030113826

ЕМА

131433890

ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН

123542630

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ

121833797

Е ВР ОМ АС Т Е Р И М ПОР Т-Е КС ПОРТ

130820763

ЕМДИЕЛ

107001173

ЕМКА

113011332

ЕВРОМЕТАЛ

040474262

ЕМКО

831524037

ЕВРОПА-ВН

831595828

ЕМПОРИКИ БАНК-БЪЛГАРИЯ

131359746

ЕВРОСТИЛ ПАРТНЪРС

835013079

ЕМУ

121128591

ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ

020955078

ЕНЕМОНА

831036657

ЕВРОФУТБОЛ

200107958

ЕНЕМОНА – ГЪЛЪБОВО

175156562

ЕГЛ БЪЛГАРИЯ

106609315

ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС

131332101

ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА

130368870

ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ

833103535

ЕНЕРГОРЕМОНТ – ГЪЛЪБОВО

201149482

ЕНЕРДЖИ МТ

175392783

ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ

835014882

ЕНЕРСИС

131282303

ЕОЛИКА БЪЛГАРИЯ

130059799

ЕР ЛИКИД БЪЛГАРИЯ

200233840 ЕДИС ЪН Т РЕЙ ДИНГ С.П.А. –
КЛОН БЪЛГАРИЯ
131107072

ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ

121078722

ЕЙ ЕС ПИ

123533834

ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК І

175155987

ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ

123533817

ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І

123533827

ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І СЪРВИСИЗ

200824664 ЕЙ И ЕС СОЛАР БЪЛГАРИЯ КАЛИПЕТРОВО

2

040089262 ЕР СОФИЯ
831246043

ЕРИКСОН ТЕЛЕКЪМЮНИКЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ

131184880

ЕРСТЕ ГРУ П ИМОРЕНТ БЪЛГАРИЯ

121682815

ЕС ЕНД ДИ ФАРМА ЛОГИСТИКС
БГ

ЕКОИНВЕСТ АСЕТС

115252741

ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ

130922266

ЕКОМЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ

040341244

ЕУРАТЕК

117047646

ЕКОНТ ЕКСПРЕС

131340824

ЕФТ БЪЛГАРИЯ

814228908

ЕКСТРАПАК

827183411

ЖИТИ

175407160

ЕЛ БАТ

123676362

ЗАГОРА ЧОРАП

122016037

ЕЛАЦИТЕ – МЕД

123025273

ЗАГОРКА

175201304

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН
ОПЕРАТОР

040638060 ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“

200484172

ЕЛИТ ПЕТРОЛ

121902485

ЕЙВЪН КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ

131128312

ЕЙЧ ВИ БИ ЛИЗИНГ

130948987

ЕКО БЪЛГАРИЯ

112114123

ЕКО МЕС

148136527

831211284

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА
ИНШУРЪНС ГРУП“
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119037309

ЗАД „ВИКТОРИЯ“

200299615

114687114

З А Д АТ ОМС Т Р ОЙ Е КС ПОР Т –
КЛОН БЕЛЕНЕ

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД
ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ

131282730

130477720

ЗА ДЪЛЖИТЕЛЕН У НИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ /ЗОК/ НАДЕЖДА

131233651

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ

833093660

ЗАРА – Е

124634117

200772210

ЗАРА БЪЛГАРИЯ

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО – ПЛАНЕТА

831510265

ЗАС Т РА ХОВАТ Е Л Н А КОМ П АНИЯ „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ“

131054292

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ЗДРАВЕ“

121130788

ЗАС Т РА ХОВАТ Е Л Н А КОМ П АНИЯ ЛЕВ ИНС

020246529

ЗЕТ И ЕМ ПРАЙВИТ КО

040451865

ЗАС Т РА ХОВАТ Е Л Н А КОМ П АНИЯ УНИКА

123112828

ЗЛАТЕКС

820162213

ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ

831626729

ЗАС Т РА ХОВАТ Е Л Н А КОМ П АНИЯ УНИКА ЖИВОТ

813095472

ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

200706452

ЗМБГ

121076907

ЗАС Т РА ХОВАТ Е Л НО А К Ц ИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ

121839316

ЗОРА-М.М.С.

175067131

ЗАС Т РА ХОВАТ Е Л НО А К Ц ИОНЕРНО ДРУ Ж ЕСТВО „А Й ЕН
ДЖИ“ – КЛОН СОФИЯ

175410085

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД

118020075

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ-ГР.СИЛИСТРА

131289319

И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1

131434298

И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2

131363278

И ЕФ ДЖИ АУТО ЛИЗИНГ

131306380

И ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ

107021444

ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА

131576434

ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

040293319

ЗАС Т РА ХОВАТ Е Л НО А К Ц ИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АЛИАНЦ
БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ“

000694286 ЗАС Т РА ХОВАТ Е Л НО А К Ц ИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“
831040933

ЗАС Т РА ХОВАТ Е Л НО А К Ц ИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЕНЕРГИЯ“

121265177

ЗАС Т РА ХОВАТ Е Л НО А К Ц ИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“

176085100

ИК Е А ФРА НЧ А ЙЗ ЕН Д ПРОД Ж ЕК Т М А РК ЕТ И Н Г Л И М ИТИД – ХОНГКОНГ

121518328

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО /ЗАД/ „ДЗИ“

175386257

ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС
СОФИЯ

121265113

ЗАС Т РА ХОВАТ Е Л НО Д РУ Ж ЕСТВО ЕВРОИНС

201397391

ИМО ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

175412887

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
ЦКБ ЖИВОТ

200908831

ИМОТИ ДИРЕКТ

175071279

ИМПИРИЪЛ ТАБАКО БЪЛГАРИЯ

112588548

ИМС – ФОРИНВЕСТ

123724063

ЗАХАР

831663282

ИНВЕСТБАНК

115081888

ЗАХАРЕН КОМБИНАТ – ПЛОВДИВ

831553811

ИНГ БАНК Н.В. – КЛОН СОФИЯ

104051737

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ

030208861

ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС

114073995

ЗВЕЗДА

130337526

ИНКОФУДС

831830482

ЗД „БУЛ ИНС“

115624227

ИНСА ОЙЛ

131039664

З Д РА В Н О О С И Г У Р И Т Е Л Е Н
ФОНД МЕДИКО-21

122055826

ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ

131473721

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

175436411

ИНТЕРАМЕРИК АН БЪЛГАРИЯ
ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ
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121744900

ИНТЕРАМЕРИК АН БЪЛГАРИЯ
ЗЕАД

123006579

КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ

131129282

К АУФЛ АНД БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕНД КО

030004969 ИНТЕРИМПЕКС

2

103238730

ИНТЕРКОМ ГРУП

130146503

КЕНАР

831257890

ИНТЕРЛИЙЗ

131347046

КЕНВЕЛО БЪЛГАРИЯ

130936974

ИНТЕРЛИЙЗ АУТО

121068952

КЕНДИ

121034786

ИНТЕРМЕТАЛ

130917582

КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ

000694329

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК

040578802

КИМПЕКС

130577464

ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ

825212392

КИНГС ТАБАКО

831746988

ИНТРАКОМ – БЪЛГАРИЯ

000725995 КИНТЕКС

130248668 ИНФОПАРТНЕРС

831057181

КИРОВ

831641791

124538713

КЛАС ОЛИО

175238696

КЛИЙВС

201176918

КМ ЕКСПОРТ

175085243

КМБ БЪЛГАРИЯ

831430730

КНАУФ БЪЛГАРИЯ

831218923

КОДАК ГРАФИК КОМЮНИКЕЙШЪНС

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

030222099 ИПОН 1
131153438

ИРИ ТРЕЙД

121301214

ИТАЛ-ТЕКС

115032923

ИТД

201390377

ИШБАНК ГМбХ – КЛОН СОФИЯ

200586330

К ЕНД К ЕЛЕКТРОНИКС

131032463

201276861

КАБАКУМ ГРУП – ИМПОРТ ЕКСПОРТ

КОК А-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ

103134692

КОМФОРТ

812231930

КАБЕЛКОМЕРС

175405280

131012382

КАВЕН ОРБИКО

КОНСОРЦИУМ „ТА ЛЕС-А ЛК АТЕЛ-ЛУСЕНТ“

175124600

КАЗА ШИК

175670275

КОНСОРЦИУМ „ШУМЛА“

110549817

КАЛИНЕЛ

175791693

825347340

КАМЕНИЦА

КОНСОРЦИУМ ЕРИКСОН ИЕЙДИЕС

040201751

КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ

175644540

КОНСОРЦИУМ КУБРАТОВО

130981656

КАМОР АУТО

175827342

827182866

КАОЛИН

КОНСОРЦ И У М СИМЕНС ИНДЪСТРИАЛ ТУРБОМАШИНЪРИ
АВ и СИМЕНС ЕООД

831322021

КАПЕЛЕН-БЪЛГАРИЯ

200529596

КОНСУЛТ СОЛАР

833067822

КАПРОНИ

030001040

КАРАТ-С

175130884

КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ

175190059

К А РДИФ Ж ИВОТОЗАСТРА ХО
ВАНЕ, КЛОН БЪЛГАРИЯ

175190073

КАРДИФ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ,
КЛОН БЪЛГАРИЯ

831578405

КАРЕЛИЯ /БЪЛГАРИЯ/

127015636

КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ

811141387

КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИИТ

115813726

КАСКАДА

030202634 КОНТИЛИНКС
131177940

КОН Т И Л И Н КС -Х И М И Ч Е С К И
МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА

130020522

КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3

123559633

КОНТУРГЛОБАЛ ОПЕРЕЙШЪНС
БЪЛГАРИЯ

175634578

КОПАСА-ПОНССТРОЙ

175694899

КОПАСА-ПОНССТРОЙ-ВОД

103036629

КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС

117674054

КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА РУСЕ
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200151591

ЛУКОЙЛ – БЪЛГАРИЯ БУНКЕР

175015362

ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ

175927129

КОРД Е Е Л ЗЕ Т Е Л
НВ – БЕЛГИЯ

103746472

КОРН ТРЕЙД

831184677

КОРПОРАТ И ВН А Т ЪРГОВСК А
БАНКА

147221330

ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ

103906927

КОСЕР

812114069

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС

102929862

ЛУКОЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ СЕРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ

130460283 КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ
040595851

КПМГ БЪЛГАРИЯ

832041778

КРАФТ ФУУДС БЪЛГАРИЯ

121699202

ЛУКОЙЛ – БЪЛГАРИЯ

831521337

КРЕМЕР – СОФИЯ

175382604

ЛУФТХАНЗА ТЕХНИК СОФИЯ

102063228

КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ

160078499

ЛЪКИ ИНВЕСТ – ДЖУРКОВО

821168557

КРОС

123028180

М + С ХИДРАВЛИК

831607255

КУАДРАНТ БЕВЪРИДЖИС

121140750

М и М МИЛИЦЕР и МЮНХ БГ

102684167

КУШ МОДА

160104638

М.С. ДИС

115007471

КЦМ

831674421

МАГНУМ-Д

123000334 КЪЛВАЧА ГАЗ

837067008

МАДАРА

123649493

КЪЛВАЧА ЕНЕРГИЯ

104100230

МАДАРА – СФК

130085153

КЮ БИ И ИНШУРЪНС (ЮРЪП)
ЛИМИТИД – КЛОН СОФИЯ

175644138

МАЙЕР – РАЙКОМЕРС – РИЛА

121261531

МАКС ТЕЛЕКОМ

175041752

Л’ОРЕАЛ БЪЛГАРИЯ

131324923

МАКСИМА БЪЛГАРИЯ

175229569

ЛА РЕДУТ АД – ФРАНЦИЯ

130591713

МАКСИЪМ БЪЛГАРИЯ

125017325

ЛВК – ВИНПРОМ

115047786

МАКСКОМ

175128358

ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ МАРКЕТ

175134231

МАПА – ДЖЕНГИЗ

820194517

ЛЕСОПЛАСТ

122018233

МАРКАН

115007069

ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ

117623316

МАРПЕКС АГРО

121023551

ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

115317934

МАСТЕР-СТИЙЛ ПРОФАЙЛС

102153152

ЛИБРА

201205106

МАЯК М

115278227

Л И БХ Е Р – Х АУС Г Е РЕ Т Е М АРИЦА

201197410

МЕГАЛАН НЕТУЪРК

117632176

ЛИГНУМ ХОЛДИНГ – А Д-ГЕРМАНИЯ

104030376

МЕГАПОРТ

121555999

МЕГАТРОН

115018980

ЛИДЕР – 96

040098365 МЕДИА ХОЛДИНГ

131071587

ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО

121135162

121218170

ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ

МЕДИЙНА ГРУПА БЪЛГАРИЯ –
ХОЛДИНГ

123737210

МЕДИНА МЕД

121704891

ЛИЙВ ТАБАКО А. МИХАЙЛИДИС

175853967

МЕДИС ЕХФ – ИСЛАНДИЯ

175220036

ЛИМАГРЕЙН ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА С.Е. – КЛОН БЪЛГАРИЯ

831641528

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ

175104551

ЛИМЕКС СИТИ

130368945

МЕЛЕКСИС БЪЛГАРИЯ

201470332

ЛИНЦЕР АГРО ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ

103624408

М Е Л РОУ З РИСОРСИЗ – Л ЮКСЕМБУРГ

112076302

МЕРИДИАН – 21

000288549 ЛИТЕКС КОМЕРС
200164247

ЛИТЕКС МОТОРС
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131468980

МОБИЛТЕЛ

200029388 МЕРКАТОР – Б

831553697

МОДА-ШПОРТ

110035285

МЕСОКОМБИНАТ – ЛОВЕЧ

200647356

МОКРЕШ СОЛАР ПАРК

110507889

МЕСОКОМБИНАТ РУСЕ

111028849

МОНБАТ

175168511

МЕТАЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ

200801562

МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ

131224378

МЕТАЛВАЛИУС

130839571

МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ

121644736

МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ

175520044

МОНДИ ЪНКОУТИД ФАЙН ПЕЙПЪР СЕЙЛС ГМБХ – АВСТРИЯ

000632256 МЕТРОПОЛИТЕН

201374120

МОНЕТЕН ДВОР

200811994

МЕЧЕЛ СЪРВИС БЪЛГАРИЯ

131429080

МОНТЮПЕ

131394882

МИБМ ЕКСПРЕС

831210862

МОСТ КОМПЮТЪРС

175459627

МИЛКИ ГРУП БИО

000646811

МОТО-ПФОЕ

122016549

МИНА БЕЛИ БРЕГ

175216529

МОТО-ПФОЕ БГ

122013567

МИНА СТАНЯНЦИ

103193349

МТГ-ДЕЛФИН

102005082

МИНА ЧЕРНО МОРЕ – БУРГАС

131443482

МЪРКЮРИ

833017552

МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК

131103818

НАДИН-КОМЕРС

113551816

МИНИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ

831160078

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ

101635007

МИТЕКС

121904244

НАФТЕКС ПЕТРОЛ

831596033

МКБ ЮНИОНБАНК

200843262

НАФТЕКС ТРЕЙД

102274111

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС

201570119

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР
СОФИЯ

115532049

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ

000649348 НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ

123535874

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ.
Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ

121663601

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА А КТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Н АЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА
БОЛНИЦА“

130367715

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА
АННА“ СОФИЯ

103562052

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА
МАРИНА“

175077093

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ“

130823243

Н А Ц ИОН А Л Н А КОМ П А Н И Я
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

831635354

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА

000646284 НАЦИОНАЛНИ ДИСТРИБУТОРИ
831251706

НЕЛАС-АВТОЧАСТИ

836144932

НЕОХИМ

131310496

НЕОХИМИКИ БЪЛГАРИЯ

831650349

НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ

102882359

НЕФТОХИМТРАНСПОРТ

831389002

НИКМИ

110034824

НИКРОМ – ТРЪБНА МЕБЕЛ

000677803 НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

000090019 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА
АННА – ВАРНА

832093629

НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП

130411122

НОВА ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ

117505556

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – РУСЕ

121741797

НОВА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ
2004

131340055

МОБА

131408271

НОВО НОРДИСК ФАРМА
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127585320

НОВО СТЪКЛО

128572677

ПАПАСМЕЛ

123665800

НОВОТЕХПРОМ

838175022

ПАПАС-ОЛИО

175157244

НОКИА СИМЕНС НЕТУЪРКС

103002674

201105038

НУРТС БЪЛГАРИЯ

П А РА ХОДС Т В О Б Ъ Л ГА Р С К И
МОРСКИ ФЛОТ

200685249

НУРТС ДИДЖИТЪЛ

827183719

ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ

200328305

НЮ БОЯНА ФИЛМ ПРОДАКШЪН

131348301

ПЕНИ МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ

175145092

ОББ – Ч А Р Т ИС ЗАС Т РА ХОВА
ТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

831284154

ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА
КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ“

175145637

ОББ – АЛИКО ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

121507164

ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА
КОМПАНИЯ ДСК – РОДИНА

121911566

ОБЕДИНЕН ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД – ДОВЕРИЕ

175137918

ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО
ДРУЖЕСТВО „ТОПЛИНА“

000694959

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

121050885

121673766

ОБЕД И Н ЕН А М Л ЕЧ Н А КОМПАНИЯ

ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО
ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

121086224

ОБЩИНСКА БАНКА

131125704

ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО
ДРУЖЕСТВО – БЪДЕЩЕ

102170333

ОВЕРГАЗ ИЗТОК

831190986

040845618

ОВЕРГАЗ ИНК.

ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА
КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ

123729929

ОЕТ-ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ
ТЪРГОВЦИ

130914682

ОЙРОКОНСУЛТ

121517062

ОЙРОПАК

148113279

ОКТОПОД ИНВЕСТ ХОЛДИНГ

103595401

ОКТОПОД-С

106013774

ОЛИВА

815145899

ОЛИМЕКС

121759222

ОМВ БЪЛГАРИЯ

030264696

ОПТИКОМ

130800278 ПЕЧ АТНИЦ А Н А БЪЛГАРСК А
НАРОДНА БАНКА

121722373

ОПТИКС

121475300

ПЕЧАТНИЦА СОФИЯ

130899134

ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП
ЛИМИТИД – КЛОН БЪЛГАРИЯ

123121115

ПЕЩОСТРОЙ

833175762

ПИ ЕС АЙ

831497138

ОРИФЛЕЙМ БЪЛГАРИЯ

200160722

ПИ ПИ ДИ БЪЛГАРИЯ

175053676

ОРКИД ГАРДЪНС ВАРНА

103823381

ПИКАДИЛИ

130589438

ОСИГУРИТЕЛНА КАСА „АДВОКАТ“

121157625

ПИК-КО

000220014

ОЦК

125041015

ПИЛКО

114141414

ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ

126010700

ПИМ

115536179

ПИМК

830166943

ПАМПОРОВО

825240908 ПЕНСИОННООСИГ УРИТЕЛНО
А К Ц ИОН Е РНО Д Р У Ж Е С Т В О
„ЦКБ-СИЛА“
130102019

ПЕРНО РИКАР БЪЛГАРИЯ

160074586

ПЕТКО АНГЕЛОВ БГ

200229780 ПЕТРОБУЛ БГ
831496285

ПЕТРОЛ

130606019

ПЕТРОЛ ТРЕЙД

103078860

ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ

121732428

ПИОНЕР СЕМЕНА БЪЛГАРИЯ

000885099 ПАНДА

131352367

ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ

130163545

101615862

ПИРИН ТЕКС ПРОДАКШЪН

ПАНХИМ
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811131069

ПИРИН-ТЕКС

131458468

РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН

813087785

ПЛАНЕКС

131206120

РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ

124000839 ПЛАСТХИМ – Т

831558413

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)

000223291

ПНЕВМАТИКА – СЕРТА

010149117

РАПИД КБ

107538038

ПОДЕМКРАН

175159686

107052730

ПОЛИКОМП

РЕГИОКОМ ГМБХ – КЛОН БЪЛГАРИЯ

117693631

ПОЛИСАН

200369469

РЕГИОНАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – КЛОН БЪЛГАРИЯ

131258238

ПОРШЕ БГ

123155993

РЕМОТЕКС – РАДНЕВО

131151745

ПРАКТИКЕР

131481045

РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ

201949546

ПРЕСТИЖ-96

200515454

РЕСУРС ЛИМИТИД

127033207

ПРИМЕКС

831836738

РИГЛИ БЪЛГАРИЯ

131414235

ПРИНТЕК БЪЛГАРИЯ

201037224

РИЗОВ

121516626

ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ

175089163

РИЛА ГАЗ

102004532

ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

131345351

РИЛА ПРОЕКТ

103061301

ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА

201085190

РИМЕКС 1 – ХОЛДИНГ

130316140

ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА

040463255

РИСК ИНЖЕНЕРИНГ

130598160

ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ)

123655865

РИТЪМ-4-ТБ

831514349

ПРОКТЪР И ГЕМБЪЛ БЪЛГАРИЯ

831626017

РОБЕРТ БОШ

130919989

ПРОМЕТ СТИИЛ

117599032

РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ

131106522

ПРОСВЕТА-СОФИЯ

200732874

РОМФАРМ КОМПАНИ

824033568

ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ
И ГАЗ

123556288

РОСИ

131279951

РОШ БЪЛГАРИЯ

121067284

ПРОФЕКС

120541377

РУБЕЛЛА БЮТИ

130427646

ПРОФЕСИОН А ЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ДОВЕРИЕ“

833019877

РУДИН – ДИНЕВ И ЖЕЛЕВ И
СИЕ

130432485

ПРОФЕСИОН А ЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ДСК-РОДИНА“

200928346 РУДНАП ГРУП БЪЛГАРИЯ

130428157

ПРОФЕСИОН А ЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“

175218829

ПРОФЕСИОН А ЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ТОПЛИНА“

121577013

ПРОФИЛАКТИК А, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ

831928535

ПСТ ХОЛДИНГ

175207101

ПФА ЙЗЕР Н.С.Р. КОРПОРЕ ЙШЪН – САЩ

831094393

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА
БАНКА

201200956

С.К. САМСУНГ ЕЛЕКТРОНИКС
РУ МЪНИ Я С.Р.Л., К ЛОН БЪЛГАРИЯ

040809383 САДИНА-99
175054504

САЙТЕЛ БЪЛГАРИЯ

131245283

САКСА

101109943

САЛВАМЕД

103578245

САЛС

040646885 САМЕКС
113016443

САМИ М

000648869 САНДВИК-БЪЛГАРИЯ

835009611

ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т

831251108

САНОФИ-АВЕНТИС БЪЛГАРИЯ

813029821

ПЪТИЩА И МОСТОВЕ

130211680

САП ЛАБС БЪЛГАРИЯ

126644786

РАЙ 2004

831542220

САРАНТИС БЪЛГАРИЯ
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115345067

САРТЕН БЪЛГАРИЯ

131391369

СОЖЕЛИЗ-БЪЛГАРИЯ

201306920

САТЕЛАЙТ БГ

102850750

СОК КАМЧИЯ

104645362

СВИЛОЦЕЛ

831360716

СОКОТАБ

000703415

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ“

175413899

СОЛАРПРО

123633222

СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ

813109388

СОЛВЕЙ СОДИ

812077560

СЕВАН

010307695

СОЛИТРОН – СД – ПЕТЪР ИВАНОВ И ГЕОРГИ НАКОВ

201616805

СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

831635144

СОМАТ

201617412

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВНО
ПРЕДПРИЯТИЕ

201418403

СОНИ ЮРЪП ЛИМИТИД, КЛОН
БЪЛГАРИЯ

831144177

СЕКТРОН

813071350

СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК

116561598

СЕМПЕКС

831144160

131234803

С ЕН Г ОБЕН КОНС Т РА К Ш ЪН
ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ

СОТ – СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА

831902088

СОФАРМА

131018307

СЕНЗОР-НАЙТ ИНДАСТРИЪЛ

175059266

СОФАРМА ИМОТИ

131400239

СЕРВИЕ БЪЛГАРИЯ

103267194

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ

130175000

СОФИЙСКА ВОДА

131287574

СОФИКА ГРУП

130435226

СОФИЯ АУТО

130144438

СОФИЯ МЕД

121086014

СОФИЯ МЕЛ

040823148

СОФИЯ ФРАНС АУТО

831520311

СОФИ Я-БУЛ ГА Р ТА БА К А Д , в
съкращение СОФИЯ-БТ

000653802 СЖС БЪЛГАРИЯ
200455338

СИ ЕС СИ БЪЛГАРИЯ

831686320

СИБАНК

130951245

СИГМА-ИС

131467191

СИДМА БЪЛГАРИЯ

121708078

СИЕНСИС

110539723

СИЛВА МАШ

121746004

СИМЕНС

175110255

СИМИД СОФИЯ

040479640

СОФСТОК ЛТД

200423493

СИНДЖЕНТА БЪЛГАРИЯ

130943883

СПАРКИ ТРЕЙДИНГ

104097300 С И Н Д И К А Л Н А В З А И МО З А С Т РА ХОВАТ Е Л Н А КООП ЕРАЦИЯ – СиВЗК

820147084

СПАРКИ-ЕЛТОС

121480545

СПЕКТЪР НЕТ

200857714

СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ

130344823

040275584

СИС ИНДУСТРИЙС

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС

825253752

СИТЕКС

115260535

СПИДИ

130325402

СИТИБАНК Н.А. – КЛОН СОФИЯ

833067174

СРЕДНА ГОРА

121796861

СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ

123666763

СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ

130575495

СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ

130571835

СТАР МОТОРС

030083347

СЛАВЕЙ – 91

175374454

СТАР ФУДС БЪЛГАРИЯ

833045174

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА – ТАБАК

030217255

СТАРТ-ИНЖЕНЕРИНГ

812020577

СЛЪНЧЕВ БРЯГ

817080126

СТЕМО

813095508

СЛЪНЧЕВ ДЕН

131494366

СТИЛ КОМОДИТИС

121488372

СММ 97

116584586

СТИНГ
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121683408

СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ

130106252

ТОЙОТА БАЛКАНС

121683785

С ТОЛ И Ч ЕН Е Л ЕК Т РОТ РА НСПОРТ

175421594

ТОЙОТА РУМЪНИЯ С.Р.Л – РУМЪНИЯ

113509219

СТОМАНА-ИНДЪСТРИ

813155318

ТОКУДА БАНК

121442617

СТОУН КОМПЮТЪРС

121772636

ТОПАЗ МЕЛ

121009078

СТУДИО МОДЕРНА-БЪЛГАРИЯ

831924394

ТОПЛИВО

831507493

СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ

102011085

ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС

831456696

ТАНДЕМ В

114005624

ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН

200313876

ТАФЧИ

117005106

ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ

175093731

ТВ СЕДЕМ

831609046

ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ

175200756

ТЕВА ФАРМАСЮТИКЪЛС БЪЛГАРИЯ

113012360

ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЕРНИК

121704731

Т Е-Д Ж Е ЗИРА АТ БА НК АС Ъ –
КЛОН СОФИЯ

117606893

ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ

102205325

ТРАНСВАГОН

108574585

ТЕКЛАС – БЪЛГАРИЯ

121797002

ТРАНСИМПОРТ

175553133

ТЕК Л АС К АУ Ч У К СА Н А И ВЕ
ТИДЖАРЕТ А. Ш. – ТУРЦИЯ

130847116

ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО
И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

121912091

ТЕКСТИЛ ЛОГИСТИК БЪЛГАРИЯ

813148010

ТРАНСТРИУМФ ХОЛДИНГ

130545438

ТЕЛЕЛИНК

123682269

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД

131406605

ТЕЛЕРИК

175254451

ТРЕЙС-СОФИЯ

107596408

ТЕРАХИМ 97

121386271

ТРЕМОНД

129008074

ТЕРЕМ

121884560

ТЪРГОВСКА БАНКА Д

103882821

ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛВАРНА

030276307

ТЪРГОВСКА ЛИГА – НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР

040029337

ТЕСИ

811160793

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ

831532169

ТЕХ-КО

130474628

160051737

ТЕХНО АКТАШ

У НИВЕРСА ЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД „ДОВЕРИЕ“

820174125

ТЕХНОКОРОЗА

175218850

У НИВЕРСА ЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД „ТОПЛИНА“

130858590

ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ

114532352

109513731

ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ

103551629

ТЕЦ ВАРНА

У Н И ВЕ Р С И Т Е Т С К А М НОГ О ПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р ГЕОРГИ
СТРАНСКИ

126526421

ТЕЦ МАРИЦА 3

831605795

123531939

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

130564043

ТЕЦ СВИЛОЗА

115576405

131134023

ТИ БИ АЙ БАНК

121554961

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ“

131369548

ТИМАК АГРО БЪЛГАРИЯ

831605806

110558022

ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ „ЦАРИЦА ЙОАННАИСУЛ“

119597076

ТИРБУЛ

130345786

131474168

ТИСЕНКРУП-ЮПИТЕР СТОМАНА

831856043

ТНТ БЪЛГАРИЯ

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ
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831919536

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

130547955

ХЕНДИ-ТЕЛ

175070632

УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНЕНСИНГ

121884813

ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ

121887948

УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ

838168266

ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И
СИСТЕМИ (ХЕС)

831537465

УНИФАРМ

175409154

ХИДРОЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ

175085229

УНИФИНАНС БРОКЕРС

103029862

ХИДРОСТРОЙ

201386592

УОРЛ И П А Р С ЪНС Н ЮК Л И ЪР
СЪРВИСИС

175608213

ХИДРО-ТРАНССТРОЙ-КОНСОРЦИУМ

201137687

ФАРМНЕТ

175096193

111551956

ФЕЛДХЮС БГ

ХИПО А ЛПЕ-А ДРИА-АУ ТОЛИЗИНГ

115939301

ФЕРМАТА

175075249

ХИПО АЛПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ

123730785

ФЕРМЕР – 2000

130822878

ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ

130275576

ФЕСТО ПРОИЗВОДСТВО

131430481

837055835

ФИКОСОТА СИНТЕЗ

ХУАУЕЙ ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ

831152996

ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ

115259725

ХЪС

030127797

ФИЛИПЕКС – ИЛИЯ ФИЛИПОВ

130128520

ХЮВЕФАРМА

115328801

ФИЛКАБ

121909024

ХЮЛЕТ-ПАКАРД БЪЛГАРИЯ

831112560

ФЛОРИНА – БЪЛГАРИЯ

131564637

ХЮЛЕТ-ПАКАРД ГЛОУБЪЛ ДЕЛИВЪРИ БЪЛГАРИЯ СЕНТЪР

131350366

ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
БЪЛГАРИЯ

831169006

ХЮНД А Й ХЕВИ ИНДЪСТРИС
КО. БЪЛГАРИЯ

175331015

ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО СА МОУ П РА ВЛ ЕН И Е В
БЪЛГАРИЯ-ФЛАГ

831921291

ФОРТ НОКС

131538998

ФОРТУНА-КОМ

148045472

ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ
МЕНИДЖМЪНТ

160047856

ФРЕШ ЛОДЖИК

175276298

ФЦЦ КОНСТРУКСИОН – КЛОН
БЪЛГАРИЯ

831208904

ХАВИ ЛОГИСТИКС

119670033

ХАЕКОН

103595846

ХАКАН БЪЛГАРИЯ

000638693 ЦАПК-ПРОГРЕС
131205303

ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ

000696497 ЦЕНТРА ЛЕН КООПЕРАТИВЕН
СЪЮЗ
831447150

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА
БАНКА

121696640

ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

030003792 ЦИТО КЪМПАНИ
831902889

ЦСЦ ФА РМ АСЮТИКЪЛ ЛТД –
БЪЛГАРИЯ

103524525

ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА

826009605 ХАН АСПАРУХ

175037960

ЧАРДАШ ТРЕЙДИНГ

837066828

ХАН ОМУРТАГ

200251454

831093277

ХАНИУЕЛ

ЧАРТИС ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ)

200526340

ХАОС ИНВЕСТ-1

040534040 ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСК А
БАНКА „ТЕКСИМ“

200204065 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ

131434768

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

130427863

ХДИ ЗАСТРАХОВАНЕ

175133827

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ

160015043

ХЕЛИОС МЕТАЛ ЦЕНТЪР

130277958

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

200388633

ХЕЛИОС-08

113570147

ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ

175130852

ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС

122003576

ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ
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102036786

ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО

831815352

ЧИПИТА БЪЛГАРИЯ

831915840

ШЕЛ БЪЛГАРИЯ

121587769

ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ

130463628

ЩРАБАГ

201627506

ЮГ ОЗ А П А Д НО Д ЪРЖ А ВНО
ПРЕДПРИЯТИЕ

201617654

ЮГ ОИЗ Т ОЧ НО
ПРЕДПРИЯТИЕ

201619580

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО
ПРЕДПРИЯТИЕ

101156430

ЮЛЕН

131326002

ЮЛИТА 2002

121533604

ЮН А ЙТЕД ЗДРА ВНО ОСИГ УРЯВАНЕ

121796402

ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ

121444454

ЮНИОН ИВКОНИ

825203984

ЮРИЙ ГАГАРИН

000694749

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ

175352176

ЮРОТРОНИКС

831633773

ЮСИС

128617161

ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ

102004258

ЯНА

126711683
5326
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 38
от 15 май 2012 г.
На основание чл. 25 ЗБНБ Българската народна банка пуска в обращение считано от 11 юни
2012 г. сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „250 години История
славянобългарска“ със следното описание:
Технически параметри
номинална стойност – 10 лв.;
метал – сребро, проба 925/1000 с нанесено
частично позлатяване;
тегло – 23.33 г;
диаметър – 38.61 мм;
гурт – гладък;
качество – мат-гланц, висше;
година на емисията – 2012;
тираж – 4000 броя.
Графични елементи
На лицевата страна на монетата е изобразена
стилизираната корица на първия препис на „История славянобългарска“, а под нея – емблемата

ВЕСТНИК
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на Българската народна банка с годината „1879“,
изписана върху лентата. Околовръст са изписани
„БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, номиналната
стойност „10 ЛЕВА“ и годината на емисия „2012“.
На обратната страна има стилизирано изображение на Историята, печатът на Паисий Хилендарски, подписът му и известен цитат от „История
славянобългарска“. Околовръст е изписано „250
ГОДИНИ•ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА•“.
Автори на художествения проект са Елена
Тодорова и Тодор Тодоров.

5119

Управител:
Ив. Искров

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 179
от 11 май 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 363 от 9.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 19.06.2012г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ VII,
кв. 15а, м. НПЗ „Хаджи Димитър“, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, с право на собственост върху УПИ VII-1386.
2. Начална тръжна цена – 199 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 19 900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.06.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, 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
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

4953

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 180
от 11 май 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 360 от 9.06.2011 г. на
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Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 28.06.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж. к. Младост 4, до бл. 435, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Младост“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 52 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 5200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.06.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, 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
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

4954

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 182
от 11 май 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 364 от 9.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация,
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 27.06.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж.к. Дружба 2, до бл. 206,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.06.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
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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
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

4955

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 183
от 11 май 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 899 от 28.09.2007 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 21.06.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж.к. Стрелбище, до бл. 87,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Триадица“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 3800 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 200 лв.
4. Депозитът за участие – 380 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.06.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, 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
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 185
от 11 май 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 364 от 9.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 25.06.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж.к. Дружба 2, до 68
СОУ, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
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3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депози т и т е – не по -к ъсно о т рабо т ни я ден,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.06.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, 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
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 186
от 11 май 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 177 от 26.03.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 26.06.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж.к. Гео Милев, до
бл. 57, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Слатина“, със съответното право на
строеж.
2. Начална тръжна цена – 3800 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 380 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.06.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, 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
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
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ОБЩИНА АКСАКОВО
ЗАПОВЕД № 293
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
039028 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива, целият с площ 12 000 кв. м, собственост на Недка
Димитрова Малева с адрес: Варна, ул. Любов 11,
Красимира Борисова Димитрова с адрес: Варна,
ул. Любов 11, Събка Михайлова Дойчева с адрес:
Варна, ул. Юрий Венелин 6, в качеството им на
наследници на Димитър Иванов Малев, съгласно
нотариален акт за собственост на недвижими
имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, № 48, том XIV,
дело № 7124/98.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 6547 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
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След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето от
ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като
от евентуалното закъснение на изпълнението
на проекта може да последва значителна вреда.
Възможността да се осигури бързо и навременно
изпълнение на поетите ангажименти по изграждане на новото регионално депо, която инициатива е част от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“,
е безусловно необходима, за да бъдат защитени
особено важни държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
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заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.
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Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 294
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
I. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038034 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива, целият с площ 5500 кв. м, собственост на Петранка
Илиева Калинкова с адрес: Варна, ж.к. Чайка,
бл. 33, вх. Д, ап. 51, съгласно нотариален акт за
собственост на недвижими имоти, възстановени
по ЗСПЗЗ, № 19 от 11.06.1998 г., том ХІ, дело
№ 4863/98.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 2917 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
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ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето от
ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като
от евентуалното закъснение на изпълнението
на проекта може да последва значителна вреда.
Възможността да се осигури бързо и навременно
изпълнение на поетите ангажименти по изграждане на новото регионално депо, която инициатива е част от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“,
е безусловно необходима, за да бъдат защитени
особено важни държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
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Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.
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Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 295
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038030 по КВС на землище с. Въглен, община Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива, целият
с площ 3000 кв. м, собственост на Милен Георгиев
Христов с адрес: с. Въглен, ул. Самарско знаме,
бл. 1, вх. 2, ап. 34, съгласно нотариален акт за
дарение на недвижим имот № 31 от 4.07.1997 г.,
том XL, дело № 11134/97.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
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на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 1730 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето от
ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като
от евентуалното закъснение на изпълнението
на проекта може да последва значителна вреда.
Възможността да се осигури бързо и навременно
изпълнение на поетите ангажименти по изграждане на новото регионално депо, която инициа-
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тива е част от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“,
е безусловно необходима, за да бъдат защитени
особено важни държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

5165

Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 296
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038035 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива,
целият с площ 3402 кв. м, собственост на Мария
Ангелова Гаохари с адрес: София, и Владимир
Николов Димитров с адрес: Варна, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 153, том ІIІ, рег. № 7151, дело № 250 от
2005 г., вписан в Службата по вписванията – Вар
на, вх. рег. № 20471 от 16.08.2005 г., акт № 106,
том LXV, дело № 15501.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
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Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 1830 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето от
ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
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поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като
от евентуалното закъснение на изпълнението
на проекта може да последва значителна вреда.
Възможността да се осигури бързо и навременно
изпълнение на поетите ангажименти по изграждане на новото регионално депо, която инициатива е част от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“,
е безусловно необходима, за да бъдат защитени
особено важни държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.
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Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 297
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038039 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива,
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целият с площ 4998 кв. м, собственост на Илия
Атанасов Алексиев с адрес: Варна, ул. Топра Хисар
11, вх. Б, ап. 6, съгласно договор за доброволна
делба на недвижим имот от 19.10.2011 г., вписан
в книгите по вписване на 22.10.2001 г., том XIII,
акт № 100, вх. рег. № 13980.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 2882 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето от
ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
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Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като
от евентуалното закъснение на изпълнението
на проекта може да последва значителна вреда.
Възможността да се осигури бързо и навременно
изпълнение на поетите ангажименти по изграждане на новото регионално депо, която инициатива е част от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“,
е безусловно необходима, за да бъдат защитени
особено важни държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

5167

Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 298
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
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038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038007 по КВС на землище с. Въглен, община Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива, целият
с площ 6000 кв. м, собственост на Георги Василев
Георгиев с адрес: Варна, ул. Бенковски 52, ет. 3,
ап. 3, съгласно нотариален акт за собственост на
недвижими имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, № 22
от 24.04.1999 г., том VІ, рег. 3192, дело № 1111/1999,
вписан в Службата по вписванията – Варна, акт
№ 127 от 26.06.1999 г., том XII.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклирае
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 3069 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето от
ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
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отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като
от евентуалното закъснение на изпълнението
на проекта може да последва значителна вреда.
Възможността да се осигури бързо и навременно
изпълнение на поетите ангажименти по изграждане на новото регионално депо, която инициатива е част от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“,
е безусловно необходима, за да бъдат защитени
особено важни държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.
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Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 299
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобря-
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ване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038036 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива,
целият с площ 3151 кв. м, собственост на Елена
Маринова Иванова с адрес: Варна, ул. Витко
Христов 19, съгласно нотариален акт за покупкопродажба № 77, том IІІ, рег. 3017, дело № 495 от
23.06.1999 г., вписан в Службата по вписванията – Варна, вх. рег. № 5725 от 23.06.1999 г., акт
№ 74, том XVIII, дело № 4095/99.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 1727 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
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по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето от
ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като
от евентуалното закъснение на изпълнението
на проекта може да последва значителна вреда.
Възможността да се осигури бързо и навременно
изпълнение на поетите ангажименти по изграждане на новото регионално депо, която инициатива е част от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“,
е безусловно необходима, за да бъдат защитени
особено важни държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.
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Кмет:
Ат. Стоилов
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ЗАПОВЕД № 300
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038038 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива,
целият с площ 4999 кв. м, собственост на Михаил Атанасов Илиев с адрес: гр. Аксаково, ул.
Слави Дойчев 11, съгласно договор за доброволна
делба на недвижим имот от 19.10.2011 г., вписан
в книгите по вписване на 22.10.2001 г., том XIII,
акт № 100, вх. рег. № 13980.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 2848 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва: за
Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав –
3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %. След влизане в сила на тази заповед заинтересованото
лице следва да подаде заявление, към което е
приложен оригинал на документа за собственост
и е посочена банкова сметка, по която да бъде
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изплатено полагащото се обезщетение (а когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето от
ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като
от евентуалното закъснение на изпълнението
на проекта може да последва значителна вреда.
Възможността да се осигури бързо и навременно
изпълнение на поетите ангажименти по изграждане на новото регионално депо, която инициатива е част от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“,
е безусловно необходима, за да бъдат защитени
особено важни държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
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Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.
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Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 301
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
039025 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива, целият с площ 4000 кв.м, собственост на Ибрахим
Махмуд Амура с адрес: Варна, ж.к. Възраждане
69, вх. 2, ет. 5, ап. 39, съгласно нотариален акт за
покупко-продажба № 55 от 19.11.2010 г., том ІІ,
рег. 7261, дело 222, вписан в Службата по вписванията – Варна, вх. рег. № 22854 от 19.11.2010 г.,
акт № 4, том LXII, дело 13461 от 2010 г.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени) – предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 2044 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
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Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“, в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето от
ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като
от евентуалното закъснение на изпълнението
на проекта може да последва значителна вреда.
Възможността да се осигури бързо и навременно
изпълнение на поетите ангажименти по изграждане на новото регионално депо, която инициатива е част от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“,
е безусловно необходима, за да бъдат защитени
особено важни държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
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VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.
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Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 302
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
039026 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива,
целият с площ 4998 кв.м, собственост на Недялка
Желязкова Панайотова с адрес: Варна, ул. Хаджи
Димитър 16, ет. 6, ап. 39, съгласно нотариален акт
за собственост на недвижим имот, възстановен
по ЗСПЗЗ, № 100, том ХІІ, дело № 5456/98.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
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ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 2560 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето от
ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като
от евентуалното закъснение на изпълнението
на проекта може да последва значителна вреда.
Възможността да се осигури бързо и навременно
изпълнение на поетите ангажименти по изграждане на новото регионално депо, която инициатива е част от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“,
е безусловно необходима, за да бъдат защитени
особено важни държавни и обществени интереси.
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Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

5172

Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 303
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038024 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива, целият с площ 3001 кв.м, собственост на Ибрахим
Махмуд Амура с адрес: Варна, ж.к. Възраждане
69, вх. 2, ет. 5, ап. 39, съгласно нотариален акт
за продажба № 55 от 19.11.2010 г., том ІІ, рег.
7261, дело 222, вписан в Службата по вписванията – Варна, вх. рег. № 22854 от 19.11.2010 г., акт
№ 4, том LXII, дело 13461 от 2010 г.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
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Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 1600 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето от
ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта, по следните мотиви :
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
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в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като
от евентуалното закъснение на изпълнението
на проекта може да последва значителна вреда.
Възможността да се осигури бързо и навременно
изпълнение на поетите ангажименти по изграждане на новото регионално депо, която инициатива е част от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“,
е безусловно необходима, за да бъдат защитени
особено важни държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

5173

Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 304
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038037 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива,
целият с площ 3151 кв.м, собственост на Еленка
Иванова Тодорова с адрес: Варна, ул. Христо Самсаров 12, ет. 2, ап. 6, Красимира Тодорова-Гортер
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с адрес: Варна, ул. Св. Иван Рилски 27, вх. В,
ет. 3, ап. 42, Ивелина Тодорова Тодорова с адрес: Варна, ул. Христо Самсаров 12, ет. 2, ап. 6,
Станка Кирилова Кожухарова с адрес: Варна,
ж.к. Възраждане 70, ет. 8, ап. 41, в качеството
им на наследници на Неделя Петрова Тодорова
съгласно протокол от 26.05.1998 г. на Х състав
на Варненския районен съд.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 1727 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за община Аксаково – 4,82 %. След
влизане в сила на тази заповед заинтересованото
лице следва да подаде заявление, към което е
приложен оригинал на документа за собственост
и е посочена банкова сметка, по която да бъде
изплатено полагащото се обезщетение (а когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето от
ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
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а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като
от евентуалното закъснение на изпълнението
на проекта може да последва значителна вреда.
Възможността да се осигури бързо и навременно
изпълнение на поетите ангажименти по изграждане на новото регионално депо, която инициатива е част от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“,
е безусловно необходима, за да бъдат защитени
особено важни държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

5174

Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 305
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,

ВЕСТНИК

БРОЙ 41

038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
039037 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива, целият с площ 5000 кв.м, собственост на Ибрахим
Махмуд Амура с адрес: Варна, ж.к. Възраждане
69, вх. 2, ет. 5, ап. 39, съгласно нотариален акт
за продажба № 55 от 19.11.2010 г., том ІІ, рег.
7261, дело 222, вписан в Службата по вписванията – Варна, вх. рег. № 22854 от 19.11.2010 г., акт
№ 4, том LXII, дело 13461 от 2010 г.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 2685 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето от
ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за трети
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ране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като
от евентуалното закъснение на изпълнението
на проекта може да последва значителна вреда.
Възможността да се осигури бързо и навременно
изпълнение на поетите ангажименти по изграждане на новото регионално депо, която инициатива е част от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“,
е безусловно необходима, за да бъдат защитени
особено важни държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

5175

Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 306
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
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на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
039036 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива, целият с площ 5000 кв.м, собственост на Ибрахим
Махмуд Амура с адрес: Варна, ж.к. Възраждане
69, вх. 2, ет. 5, ап. 39, съгласно нотариален акт
за продажба № 55 от 19.11.2010 г., том ІІ, рег.
7261, дело 222, вписан в Службата по вписванията – Варна, вх. рег. № 22854 от 19.11.2010 г., акт
№ 4, том LXII, дело 13461 от 2010 г.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 2685 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
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на заявлението от заинтересованото лице, но не
по късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето от
ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци, а
продължаващата му експлоатация води до реален
риск от възникване на промишлени аварии. Липсата
на ново съоръжение или инсталация за третиране
на отпадъци ще постави населението в региона без
реална алтернатива, водеща до кризисна ситуация,
застрашаваща живота и здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като
от евентуалното закъснение на изпълнението
на проекта може да последва значителна вреда.
Възможността да се осигури бързо и навременно
изпълнение на поетите ангажименти по изграждане на новото регионално депо, която инициатива е част от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“,
е безусловно необходима, за да бъдат защитени
особено важни държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

5176

Кмет:
Ат. Стоилов
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ЗАПОВЕД № 307
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване на изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
039035 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива, целият с площ 5000 кв.м, собственост на Ибрахим
Махмуд Амура с адрес: Варна, ж.к. Възраждане
69, вх. 2, ет. 5, ап. 39, съгласно нотариален акт
за продажба № 55 от 19.11.2010 г., том ІІ, рег.
7261, дело 222, вписан в Службата по вписванията – Варна, вх. рег. № 22854, от 19.11.2010 г., акт
№ 4, том LXII, дело 13461 от 2010 г.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 2685 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за соб-
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ственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето от
ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС
и § 5 т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като
от евентуалното закъснение на изпълнението
на проекта може да последва значителна вреда.
Възможността да се осигури бързо и навременно
изпълнение на поетите ангажименти по изграждане на новото регионално депо, която инициатива е част от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“,
е безусловно необходима, за да бъдат защитени
особено важни държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

5177

Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 308
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038006 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива,
целият с площ 4998 кв. м, собственост на Емилия Иванова Миланова с адрес: Аксаково, ж. к.
Надежда 7, вх. 1, ет. 2, ап. 6, съгласно нотариален
акт за продажба № 70 от 27.02.2005 г., том ІІ, рег.
5056, дело 625, вписан в Службата по вписванията – Варна, вх. рег. № 35497 от 27.12.2005 г., акт
№ 120, том CXV, дело 27021 от 2005 г.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 2716 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
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Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето от
ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като
от евентуалното закъснение на изпълнението
на проекта може да последва значителна вреда.
Възможността да се осигури бързо и навременно
изпълнение на поетите ангажименти по изграждане на новото регионално депо, която инициатива е част от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“,
е безусловно необходима, за да бъдат защитени
особено важни държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.

ВЕСТНИК

БРОЙ 41

VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

5178

Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 309
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038004 по КВС на землище с. Въглен, Община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива, целият с площ 15 001 кв. м, собственост на Ибрахим
Махмуд Амура с адрес: Варна, ж. к. Възраждане
69, вх. 2, ет. 5, ап. 39, съгласно нотариален акт
за продажба № 55 от 19.11.2010 г., том ІІ, рег.
7261, дело 222, вписан в Службата по вписванията – Варна, вх. рег. № 22854 от 19.11.2010 г., акт
№ 4, том LXII, дело 13461 от 2010 г.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
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общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 7824 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за община Аксаково – 4,82 %. След
влизане в сила на тази заповед заинтересованото
лице следва да подаде заявление, към което е
приложен оригинал на документа за собственост
и е посочена банкова сметка, по която да бъде
изплатено полагащото се обезщетение (а когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето от
ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви :
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като
от евентуалното закъснение на изпълнението
на проекта може да последва значителна вреда.
Възможността да се осигури бързо и навременно
изпълнение на поетите ангажименти по изграждане на новото регионално депо, която инициа-
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тива е част от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“,
е безусловно необходима, за да бъдат защитени
особено важни държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

5179

Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 310
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038008 по КВС на землище с. Въглен, община Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива, целият с
площ 7804 кв. м, собственост на Иванка Тодорова
Самоковска с адрес: Варна, ул. Цар Освободител
54, съгласно нотариален акт за собственост на
недвижими имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, № 5
от 4.01.1999 г., том І, рег. 5, дело 5.
ІІ. Отчуж даването се извършва съгласно
предвижданията на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в
регион Варна“ по Оперативна програма „Околна
среда 2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен
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устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 4048 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето ЗОС
и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законо-
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дателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като от
евентуалното закъснение изпълнението на проекта
може да последва значителна вреда. Възможността
да се осигури бързо и навременно изпълнение на
поетите ангажименти по изграждане на новото
регионално депо, която инициатива е част от
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“, е безусловно
необходима, за да бъдат защитени особено важни
държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

5180

Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 311
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038015 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива, целият с площ 4999 кв. м, собственост на Ибрахим
Махмуд Амура, с адрес: Варна, ж. к. Възраждане
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69, вх. 2, ет. 5, ап. 39, съгласно нотариален акт
за продажба № 55 от 19.11.2010 г., том ІІ, рег.
7261, дело 222, вписан в Службата по вписванията – Варна, вх. рег. № 22854 от 19.11.2010 г., акт
№ 4, том LXII, дело 13461 от 2010 г.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 2740 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за община Аксаково – 4,82 %. След
влизане в сила на тази заповед заинтересованото
лице следва да подаде заявление, към което е
приложен оригинал на документа за собственост
и е посочена банкова сметка, по която да бъде
изплатено полагащото се обезщетение (а когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето ЗОС
и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци, а
продължаващата му експлоатация води до реален
риск от възникване на промишлени аварии. Липсата
на ново съоръжение или инсталация за третиране
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на отпадъци ще постави населението в региона без
реална алтернатива, водеща до кризисна ситуация,
застрашаваща живота и здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като от
евентуалното закъснение изпълнението на проекта
може да последва значителна вреда. Възможността
да се осигури бързо и навременно изпълнение на
поетите ангажименти по изграждане на новото
регионално депо, която инициатива е част от
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“, е безусловно
необходима, за да бъдат защитени особено важни
държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

5181

Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 312
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
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038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038014 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива, целият с площ 5002 кв. м, собственост на Ибрахим
Махмуд Амура, с адрес: Варна, ж. к. Възраждане
69, вх. 2, ет. 5, ап. 39, съгласно нотариален акт
за продажба № 55 от 19.11.2010 г., том ІІ, рег.
7261, дело 222, вписан в Службата по вписванията – Варна, вх. рег. № 22854, от 19.11.2010 г., акт
№ 4, том LXII, дело 13461 от 2010 г.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 2748 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето ЗОС
и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/
рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци,
е общински обект с първостепенно значение по
смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и § 5, т. 73 от ДР
на ЗУТ и реализацията му е от особена важност за
осигуряване на екологичното равновесие в района.
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Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като от
евентуалното закъснение изпълнението на проекта
може да последва значителна вреда. Възможността
да се осигури бързо и навременно изпълнение на
поетите ангажименти по изграждане на новото
регионално депо, която инициатива е част от
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“, е безусловно
необходима, за да бъдат защитени особено важни
държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

5182

Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 313
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
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038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038019 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива,
целият с площ 3900 кв. м, собственост на „Земеделска кооперация Въглен“, ЕИК по БУЛСТАТ
103065449, представлявана от председателя Илия
Желязков Арабаджиев с адрес: с. Въглен, община
Аксаково, съгласно нотариален акт за продажба
№ 98 от 22.02.2007 г., том І, рег. № 815, дело 98,
вписан в Службата по вписванията – Варна,
вх. рег. № 4150, от 23.02.2007 г., акт № 22, том
ХІІІ, дело 2931 от 2007 г.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 2180 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето от
ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
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Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но
и за политиката на българската държава по
отношение поетите анга ж именти съобразно
европейските директиви в област та на екологичното законодателство. Допускането на
криза с отпадъците в региона ще рефлектира
върху националните приоритети в областта на
околната среда, като от евентуалното закъснение изпълнението на проекта може да последва
значителна вреда. Възможността да се осигури
бързо и навременно изпълнение на поетите ангажименти по изграждане на новото регионално
депо, която инициатива е част от ОП „Околна
среда 2007 – 2013 г.“, е безусловно необходима,
за да бъдат защитени особено важни държавни
и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.
Кмет:
Ат. Стоилов
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ЗАПОВЕД № 314
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038020 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива,
целият с площ 3508 кв. м, собственост на Каля
Желязкова Павлова с адрес: Варна, ж. к. Младост
101, вх. 1, ет. 8, ап. 24, съгласно нотариален акт
за собственост на недвижими имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, № 138 от 26.06.1998 г., том ХІV,
дело 7181.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 1926 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
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да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето ЗОС
и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като от
евентуалното закъснение изпълнението на проекта
може да последва значителна вреда. Възможността
да се осигури бързо и навременно изпълнение на
поетите ангажименти по изграждане на новото
регионално депо, която инициатива е част от
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“, е безусловно
необходима, за да бъдат защитени особено важни
държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
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Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

5184

Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 315
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038021 по КВС на землище с. Въглен, Община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива,
целият с площ 4298 кв. м, собственост на Атанас
Костадинов Алексиев с адрес: Варна, съгласно
нотариален акт за собственост на недвижими имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, № 164 от 8.02.1999 г.,
том ІІ, рег. № 770, дело 368.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения /
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 2196 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
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30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето ЗОС
и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като от
евентуалното закъснение изпълнението на проекта
може да последва значителна вреда. Възможността
да се осигури бързо и навременно изпълнение на
поетите ангажименти по изграждане на новото
регионално депо, която инициатива е част от
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“, е безусловно
необходима, за да бъдат защитени особено важни
държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
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Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.
Кмет:
Ат. Стоилов
5190
ЗАПОВЕД № 316
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
039027 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива, целият с площ 10 001 кв. м, собственост на Ибрахим
Махмуд Амура с адрес: Варна, ж.к. Възраждане,
бл. 69, вх. 2, ет. 5, ап. 39, съгласно нотариален акт
за продажба № 55 от 19.11.2010 г., том ІІ, рег. 7261,
дело № 222, вписан в Службата по вписванията – Варна, вх. рег. № 22854 от 19.11.2010 г., акт
№ 4, том LXII, дело № 13461 от 2010 г.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 5250 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
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ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето ЗОС
и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като от
евентуалното закъснение изпълнението на проекта
може да последва значителна вреда. Възможността
да се осигури бързо и навременно изпълнение на
поетите ангажименти по изграждане на новото
регионално депо, която инициатива е част от
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“, е безусловно
необходима, за да бъдат защитени особено важни
държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.

БРОЙ 41
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Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

5191

Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 317
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038017 по КВС на землище с. Въглен, община Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива, целият
с площ 11 000 кв. м, собственост на наследници
на Мара Кръстева Гюрова: Тодора Василева
Гюрова с адрес: Варна, ул. Струга 34; Тихомир
Георгиев Гочев с адрес: Варна, ул. Трепетлика 9,
ет. 3, ап. 7, и Даринка Георгиева Стоянова с адрес:
Варна, ул. Александър Дякович 21, ет. 4, ап. 7,
Рада Пейчева Гюрова с адрес: гр. Аксаково, ул.
Митко Палаузов 20, Христина Василева Гюрова
с адрес: гр. Аксаково, ул. Митко Палаузов 20,
Силвия Василева Павлова с адрес: гр. Аксаково,
ул. Митко Палаузов 20, Гинка Христова Иванова
с адрес: Варна, ул. Дунавски лебед 3, ет. 7, ап. 80,
Хрисавка Янкова Василева с адрес: Варна, ул.
Петко Напетов 4, Анелия Здравкова Кръстева
с адрес: Варна, ул. Рила 14А, ет. 1, ап. 1, Константин Здравков Здравков с адрес: Варна, ул.
Петко Напетов 4, Панайот Иванов Здравков с
адрес: Варна, ул. Петко Напетов 4, Тодор Киров
Терзиев с адрес: Варна, ул. Силистра 1, ет. 5,

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

ап. 23, Марияна Тодорова Генева с адрес: Варна,
ул. Силистра 1, ет. 6, ап. 31, и Мара Димитрова
Желязкова с адрес: Варна, ул. Доктор Петър Берон
3А, съгласно Решение № 08/27 от 12.09.1996 г. от
Поземлената комисия – гр. Аксаково, за възстановено право на собственост върху земеделски
земи и протокол № Г-247 за въвод във владение.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 6179 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“, в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето ЗОС
и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до ре-
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ален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като от
евентуалното закъснение изпълнението на проекта
може да последва значителна вреда. Възможността
да се осигури бързо и навременно изпълнение на
поетите ангажименти по изграждане на новото
регионално депо, която инициатива е част от
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“, е безусловно
необходима, за да бъдат защитени особено важни
държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

5192

Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 318
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
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038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
039029 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива, целият с площ 7998 кв. м, собственост на Желязка
Георгиева Янчева с адрес: Варна, ул. Явор, бл. 3,
вх. В, ап. 32, съгласно нотариален акт по наследство № 170 от 27.08.1998 г., том ХV, дело № 7931.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 4383 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето ЗОС
и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН

§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като от
евентуалното закъснение изпълнението на проекта
може да последва значителна вреда. Възможността
да се осигури бързо и навременно изпълнение на
поетите ангажименти по изграждане на новото
регионално депо, която инициатива е част от
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“, е безусловно
необходима, за да бъдат защитени особено важни
държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

5193

Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 319
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
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депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038010 по КВС на землище с. Въглен, община Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива, целият
с площ 8402 кв. м, собственост на наследници на
Атанас Желязков Димитров: Атанаска Иванова
Георгиядис с адрес: Варна, ул. Дебър 34, ет. 2,
ап. 4, Велика Атанасова Иванчева с адрес: Вар
на, ул. Перник 2, вх. А, ет. 1, ап. 3, и Валентина
Иванова Кенарова с адрес: Варна, ж.к. Чайка,
бл. 68, вх. 3, ет. 3, ап. 8, съгласно нотариален
акт по наследство № 11 от 11.06.1998 г., том ХІ,
дело № 4840.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 4803 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
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по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето ЗОС
и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като от
евентуалното закъснение изпълнението на проекта
може да последва значителна вреда. Възможността
да се осигури бързо и навременно изпълнение на
поетите ангажименти по изграждане на новото
регионално депо, която инициатива е част от
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“, е безусловно
необходима, за да бъдат защитени особено важни
държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

5194

Кмет:
Ат. Стоилов

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № 325
от 14 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038022 по КВС на землище с. Въглен, община Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива, целият
с площ 3001 кв. м, собственост на наследници
на Павли Николов Димитров с адрес: с. Въглен,
община Аксаково, съгласно Решение № 08/27 от
12.09.1996 г. за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи на Поземлената
комисия – гр. Аксаково, община Аксаково.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 1555 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва: за
Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав –
3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %. След влизане в сила на тази заповед заинтересованото
лице следва да подаде заявление, към което е
приложен оригинал на документа за собственост
и е посочена банкова сметка, по която да бъде
изплатено полагащото се обезщетение (а кога-
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то се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето ЗОС
и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като от
евентуалното закъснение изпълнението на проекта
може да последва значителна вреда. Възможността
да се осигури бързо и навременно изпълнение на
поетите ангажименти по изграждане на новото
регионално депо, която инициатива е част от
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“, е безусловно
необходима, за да бъдат защитени особено важни
държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.

ВЕСТНИК
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Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник” пред
Административния съд – Варна.
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Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 326
от 14 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038009 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива,
целият с площ 7999 кв.м, собственост на наследници на Павел Иванов Димитров с адрес:
Варна, ж.к. Възраждане 15, вх. 1, ет. 8, и Стоянка Иванова Иванова с адрес: Варна, ул. Люляк
12, вх. 1, ет. 6, съгласно договор за доброволна
делба на недвижим имот от 20.12.1999 г., вписан
в книгите за вписване на 21.12.1999 г., том ХІ,
№ 69, вх. регистър 13017.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 4572 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
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ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето ЗОС
и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като от
евентуалното закъснение изпълнението на проекта
може да последва значителна вреда. Възможността
да се осигури бързо и навременно изпълнение на
поетите ангажименти по изграждане на новото
регионално депо, която инициатива е част от
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“, е безусловно
необходима, за да бъдат защитени особено важни
държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.

ВЕСТНИК
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Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

5196

Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 327
от 14 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038013 по КВС на землище с. Въглен, община Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива, целият
с площ 12 000 кв.м, собственост на наследници
на Иван Александров Тодоров, наследници на
Желязко Илиев Паунов, Илия Желязков Бъчваров
с адрес Варна, ул. Битоля 34, ет. 3, ап. 6, Никола
Желязков Ников с адрес: Варна, ж.к. Владислав
Варненчик 220, вх. 3, ет. 3, ап. 61, Вела Георгиева
Димитрова с адрес: с. Въглен, Каличка Георгиева Желязкова с адрес: Варна, ул. Момина сълза
6, ет. 5, ап. 63, наследници на Каля Юргакиева
Андреева, наследници на Радка Йоргакиева Михайлова, наследници на Каля Димитрова Маринова, наследници на Златка Димитрова Енчева,
наследници на Костадин Димитров Йоргакиев,
наследници на Ангелина Василева Йоргакиева,
Веселина Желязкова Гешева с адрес Варна, ул.
Марко Балабанов 28, ет. 3, ап. 7, Марияна Иванова
Костадинова с адрес: Варна, ж.к. Трошево 47, ет. 11,
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ап. 56, съгласно нотариален акт за собственост
на недвижими имоти, възстановени по ЗСПЗЗ,
№ 97 от 31.03.1999 г., том 4, рег. № 1702, дело 729.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 6861 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за община Аксаково – 4,82 %. След
влизане в сила на тази заповед заинтересованото
лице следва да подаде заявление, към което е
приложен оригинал на документа за собственост
и е посочена банкова сметка, по която да бъде
изплатено полагащото се обезщетение (а когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето ЗОС
и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
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в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като от
евентуалното закъснение изпълнението на проекта
може да последва значителна вреда. Възможността
да се осигури бързо и навременно изпълнение на
поетите ангажименти по изграждане на новото
регионално депо, която инициатива е част от
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“, е безусловно
необходима, за да бъдат защитени особено важни
държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административиян съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

5197

Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 328
от 14 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
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038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038023 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива,
целият с площ 3500 кв.м, собственост на наследници на Филка Димитрова Паприкова с адрес:
Варна, съгласно нотариален акт за собственост
на недвижими имоти, възстановени по ЗСПЗЗ,
№ 20 от 11.06.1998 г., том ХІ, дело 4864.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 1922 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето ЗОС
и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
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§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като от
евентуалното закъснение изпълнението на проекта
може да последва значителна вреда. Възможността
да се осигури бързо и навременно изпълнение на
поетите ангажименти по изграждане на новото
регионално депо, която инициатива е част от
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“, е безусловно
необходима, за да бъдат защитени особено важни
държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.
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Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 329
от 14 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
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депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038027 по КВС на землище с. Въглен, община Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива, целият
с площ 14 100 кв.м, собственост на наследниците
на Михаил Димов Ников с адрес: Варна, ул. Роза
20В, съгласно нотариален акт за собственост на
недвижими имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, № 16
от 28.09.1998 г., том XVІІ, дело 8601/98.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 7478 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
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V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето ЗОС
и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но
и за политиката на българската държава по
отношение поетите анга ж именти съобразно
европейските директиви в област та на екологичното законодателство. Допускането на
криза с отпадъците в региона ще рефлектира
върху националните приоритети в областта на
околната среда, като от евентуалното закъснение изпълнението на проекта може да последва
значителна вреда. Възможността да се осигури
бързо и навременно изпълнение на поетите ангажименти по изграждане на новото регионално
депо, която инициатива е част от ОП „Околна
среда 2007 – 2013 г.“, е безусловно необходима,
за да бъдат защитени особено важни държавни
и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

5199

Кмет:
Ат. Стоилов
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ЗАПОВЕД № 330
от 14 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038029 по КВС на землище с. Въглен, община Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива, целият
с площ 7004 кв. м, собственост на наследниците
на Тома Събев Събев с адрес: Варна, ул. Бял крем
6, съгласно нотариален акт за собственост върху
недвижим имот № 158 от 15.07.2003 г., том І, рег.
74326, дело 139 от 2003 г., вписан в Службата по
вписванията – Варна, вх. рег. № 12096 от 2003 г.,
акт № 7, том XXXVI, дело № 8160.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 3990 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за соб-
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ственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето ЗОС
и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като от
евентуалното закъснение изпълнението на проекта
може да последва значителна вреда. Възможността
да се осигури бързо и навременно изпълнение на
поетите ангажименти по изграждане на новото
регионално депо, която инициатива е част от
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“, е безусловно
необходима, за да бъдат защитени особено важни
държавни и обществени интереси.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
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Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

5200

Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 331
от 14 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
039030 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива,
целият с площ 9999 кв. м, собственост на наследниците на Иван Илиев Иванов с адрес: с. Долище, съгласно нотариален акт за собственост
на недвижими имоти, възстановени по ЗСПЗЗ,
№ 43, том XIV, дело 7019/98, вписан в Службата
по вписванията – Варна.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 5370 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
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Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето ЗОС
и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като от
евентуалното закъснение изпълнението на проекта
може да последва значителна вреда. Възможността
да се осигури бързо и навременно изпълнение на
поетите ангажименти по изграждане на новото
регионално депо, която инициатива е част от
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“, е безусловно
необходима, за да бъдат защитени особено важни
държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
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VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

5201

Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 332
от 14 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038005 по КВС на землище с. Въглен, община Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива, целият с
площ 4000 кв. м, собственост на наследниците на
Георги Стоянов Белев с адрес: Варна, ул. Тракия
59А, съгласно нотариален акт за собственост на
недвижими имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, № 138
от 14.12.1998 г., том І, рег. 1174, дело № 138, вписан в Службата по вписванията – Варна, вх. рег.
№ 157 от 14.12.1998 г., том ХX.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
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ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 2073 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето ЗОС
и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта, по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като от
евентуалното закъснение изпълнението на проекта
може да последва значителна вреда. Възможността
да се осигури бързо и навременно изпълнение на
поетите ангажименти по изграждане на новото
регионално депо, която инициатива е част от
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“, е безусловно
необходима, за да бъдат защитени особено важни
държавни и обществени интереси.
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Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

5202

Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 333
от 14 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 от Закона за общинската собственост,
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения/инсталации/площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени), в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
039031 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива,
целият с площ 15 001 кв. м, собственост на наследниците на Павли Илиев Алексиев с адрес:
с. Въглен, съгласно нотариален акт за собственост
на недвижими имоти, възстановени по ЗСПЗЗ,
№ 137, том XIV, дело № 7180/98.
ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион
Варна“ по Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и в съответствие с подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ из-
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граждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения/
инсталации/площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени), предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 8055 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
Споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
След влизане в сила на тази заповед заинтересованото лице следва да подаде заявление, към
което е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която
да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а
когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лице, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице, но не
по-късно от 3 месеца, възлагам на директора на
дирекция „ФСХД“ да предприеме действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
V. На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето ЗОС
и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения/инсталации/площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на неопасни
отпадъци, е общински обект с първостепенно
значение по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗОС и
§ 5, т. 73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от
особена важност за осигуряване на екологичното
равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ, с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като от
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евентуалното закъснение изпълнението на проекта
може да последва значителна вреда. Възможността
да се осигури бързо и навременно изпълнение на
поетите ангажименти по изграждане на новото
регионално депо, която инициатива е част от
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“, е безусловно
необходима, за да бъдат защитени особено важни
държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
VІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Руска Илиева – зам.-кмет на Община Аксаково.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

5203

Кмет:
Ат. Стоилов

2. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството обявява на основание чл. 149,
ал. 4 и чл. 153, ал. 3 ЗУТ, че е издал Заповед
№ РС-17 от 10.05.2012 г. за презаверяване на
Разрешение за строеж № 4 от 21.06.2006 г., издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Пътища“, с което е разрешено
да бъдат изпълнени рехабилитационни работи
на пътни участъци, включени ЛОТ № 5/03 от
Проект „Българи я – Транзитни пътища І V“,
както следва:
път І-4 „Коритна – Севлиево“ от км 0+533
до км 24+972,70 на територията на общини
Ябланица, Тетевен и Угърчин, област Ловеч;
път І-3 „Луковит – Коритна“ от км 151+677
до км 156+500,22 на територията на община
Ябланица, област Ловеч;
път І-3 „Коритна – Ябланица“ от км 161+197
до км 164+395,44 на територията на община
Ябланица, област Ловеч;
път І- 4 „Севлиево – Велико Търново“ от
км 69+832 до км 101+456,56 на територията на
община Севлиево, област Габрово, и община
Велико Търново, област Велико Търново;
път І-5 „Дряново – Габрово“ от км 126+269,76
до км 146+337,81 на територията на общини
Дряново и Габрово, област Габрово;
път І-5 „Дряново – Габрово“ км 149+950 до км
155+367,84 на територията на община Габрово,
област Габрово;
път І-5 „Дебелец – Габрово“ от км 107+300 до
км 110+997,95 на територията на община Велико
Търново, област Велико Търново.
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На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ във връзка с
чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
5162
1. – Висшият съдебен съвет на основание
чл. 189, ал. 1 и чл. 178, ал. 3 във връзка с чл. 188,
ал. 1 и чл. 190 ЗСВ обявява свободните бройки
за длъжността „съдия“ във Върховния административен съд, които да се заемат след конкурс
чрез събеседване и след конкурс за първоначално
назначаване, както следва:
Орган на съ- Свободни Конкурс Конкурс
дебната власт длъжности за пови- за първоза магист- шаване начално
рати към
и преназнача1.05.2012 г.
местване –
ване в
20 %
длъжност
Върховен адм и н ис т рат ивен съд

4

3

1

5127
1а. – Висшият съдебен съвет обявява:
1. На основание чл. 189, ал. 1 във връзка с
чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в длъжност и
за преместване на 3 щатни бройки за длъжността „съдия“ във Върховния административен съд.
2. На основание чл. 26, ал. 1 от Правилата
относно реда за провеждане на конкурсите и за
избор на административни ръководители в органите на съдебната власт в 14-дневен срок от датата
на обнародване на обявата в „Държавен вестник“
кандидатите подават в администрацията на ВСС,
София, ул. Екзарх Йосиф 12, заявление за участие
в конкурса (по образец), към което се прилага:
служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164
ЗСВ; нотариално заверено копие от диплома за
завършено висше образование по специалността
„Право“; кадрова справка (по образец) от административния ръководител на съответния орган
на съдебната власт.
3. Конкурсите да се проведат чрез събеседване
по практически въпроси, свързани с прилагането
на законите.
4. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването да се определят от конкурсните комисии
след тяхното конституиране и да се публикуват на
страницата на Висшия съдебен съвет в интернет.
5129
1б. – Висшият съдебен съвет обявява:
1. На основание чл. 178, ал. 1 във връзка с
чл. 180 ЗСВ конкурс за първоначално назначаване
на една щатна бройка за длъжността „съдия“ във
Върховния административен съд.
1.1. Конкурсът ще се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит,
по ред, определен с Правилата относно реда
за провеждане на конкурсите и за избор на
административни ръководители в органите на
съдебната власт.
1.2. Писмени я т изпи т ще се п роведе на
29.06.2012 г. от 9 ч. в залите на ВСС/НИП на ул.
Екзарх Йосиф 12/14.
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1.3. Устният изпит за конкурса ще се проведе
по график на места, определени от конкурсната
комисия.
2. На основание чл. 7, ал. 1 и 2 от Правилата
относно реда за провеждане на конкурсите и
за избор на административни ръководители в
органите на съдебната власт в 14-дневен срок от
датата на обнародване на обявата в „Държавен
вестник“ кандидатите подават в администрацията
на ВСС, София, ул. Екзарх Йосиф 12, заявление
за участие в конкурса (по образец), към което се
прилага: подробна автобиография, подписана от
кандидата; нотариално заверено копие от диплома
за завършено висше образование по специалността „Право“; нотариално заверено копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; медицинско удостоверение, издадено
в резултат от извършен медицински преглед, че
лицето не страда от психическо заболяване, и
други документи, които по преценка на кандидата
имат отношение към неговите професионални и
нравствени качества.
5128
8. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по:
3.3. Политически науки (политически идеологии
и национална сигурност) – един; 3.8. Икономика (макроикономика, теория и управление на
инвестициите) – един; 3.6. Право (наказателно
право) – един; 2.1. Филология (българска литература – Възрожденска и Нова литература – един;
древна индийска литература – един); 1.3. Педагогика на обучението по чужд език (английски
език) – един; 3.7. Администрация и управление
(устройство на територията) – един; 8.2. Изобразително изкуство (акции и инсталации, хепънинг и пърформанс, теория на художествения
образ – един; рисуване и композиция – един);
4.2. Химически науки (аналитична химия – един;
биоорганична химия – един); 4.5. Математика
(вероятности и статистика – един; математически анализ – един); доценти по: 4.4. Науки за
земята (география – география на населението
и селищата) – един; 3.8. Икономика (финансова
система, институционална икономика) – един; 2.3.
Философия (онтология) – един; 1.3. Педагогика на
обучението по Човекът и природата в помощното
училище – един; 4.2. Химически науки (аналитична химия – един; неорганична химия – един);
2.1. Филология (български език) – един; 4.6.
Информатика и компютърни науки (информатика – тестване на софтуерни системи – един;
информатика – софтуерни архитектури – един;
информатика – софтуерни технологии – мрежово
програмиране и уебинженеринг – един); главни
асистенти по: 2.3. Философия (реторика) – двама;
4.4. Науки за земята (геоморфология и палеогеография) – един; 3.6. Право (международно публично право) – един; 1.3. Педагогика на обучението по чужд език (методика на чуждоезиковото
обучение – уеббазирано обучение) – един; 2.3.
Философия (история на философията) – един;
4.1. Физически науки (обща физика: механика,
молекулна физика, електричество и магнетизъм,
оптика) – един; 4.6. Информатика и компютърни
науки (информатика – дискретни структури и
алгоритми) – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в ректората, стая 108, София 1504,
бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
5262
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10. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, преобявява конкурси
за приемане на редовни и задочни докторанти по
държавна поръчка за учебната 2011/2012 г. съгласно
Решение № 320 от 19.05.2011 г. на МС по следните
научни специалности:
№
по
ред

Научни специалности

Форми на обучение
редовно задочно

ФАКУЛТЕТ
Архитектурен факултет
1.

Арх и т ек т у ра на сг радите, съоръжения, конст ру к ции и детайли
(сградостроителство)

2.

Опазване, реставрация и
адаптация на паметниците на културата

1

1

Строителен факултет
3.

Организация и управление на производството
(строителство)

1

Факултет по транспортно строителство
4.

Строителни конструкции (мостове)

1

1

5.

Проектиране, строителство и поддържане на
улици, автомобилни пътища и съоръжения

1

2

6.

Земна основа, фундиране
и подземно строителство

2

7.

Проектиране, строителство и поддържане на
железни пътища и съоръжения

1

1

Хидротехнически факултет
8.

Хидромелиоративно
строителство

1

9.

Водоснабдяване и канализация

1

10. Хидротехническо строителство

1

11. Теоретична механика

1

12. Строителна механика,
съпротивление на материалите (съпротивление
на материалите)

1

Геодезически факултет
13. Обща, висша и приложна
геодезия

2

14. Фотограметрия и дистанционни методи

1

15. Картография (вкл. тематично географско картографиране)

1

Общо:

16

5
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В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи:
1. Заявление до ректора на УАСГ.
2. Автобиография.
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ с приложението
и нотариално заверено копие от нея.
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно
висше училище.
5. Други документи, удостоверяващи техните
интереси и постижения в съответната научна
област.
Подаването на документи става в съответните
факултети, както следва:
Архитектурен факултет – корпус А, нова сграда, ет. 2, каб. 209, тел. 963 52 45, вътр. 789, заместник-декан по научноизследователската работа;
Хидротехнически факултет – корпус А, нова
сграда, ет. 2, каб. 203, тел. 963 52 45, вътр. 772,
заместник-декан по научноизследователската
работа;
Строителен факултет – корпус Б, нова сграда,
ет. 3, каб. 314, тел. 963 52 45, вътр. 372, заместникдекан по научноизследователската работа;
Факултет по транспортно строителство – корпус Б, нова сграда, ет. 3, каб. Б 11, тел. 963 52 45,
вътр. 421, заместник-декан по научноизследователската работа;
Геодезически факултет – ректорат, ет. 2, каб.
207, тел. 963 52 45, вътр. 275, заместник-декан по
научноизследователската работа.
5151
19. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурси за: професори по: професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалност „Технология на текстилните материали“ – един към катедра „Текстилна техника“ – ЕМФ; 5.13. Общо инженерство, специалност
„Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шевни изделия, облекло и обувки“ – един
към катедра „Инженерен дизайн“ – МФ; доценти
по: професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация
и управление“ – един към катедра „Компютърни
системи“ – ФКСУ; 5.13. Общо инженерство, специалност „Индустриален мениджмънт“ – един към
катедра „Икономика, индустриален инженеринг и
мениджмънт“ – СФ, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в Техническия университет – София, в
съответните факултетни канцеларии: ЕМФ – каб.
2344, тел. 965 32 90; МФ – каб. 3242, тел. 965 22
88; ФКСУ – каб. 1443а, тел. 965 25 13; СФ – каб.
3235, тел. 965 37 04.
5144
134. – Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници при
БАН – София, обявява конкурс за професор по 4.1.
„Физически науки“, 01.03.26 електрични, магнитни
и оптични свойства на кондензираната материя,
със срок 2 месеца от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
канцеларията на ЦЛ „СЕНЕИ“ – БАН, София
1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 877-84-48.
5126
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59. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 и 10 ЗУТ съобщава, че е изработен план
за регулация и режими на застрояване за преструктуриране на ж.к. Красно село – Плавателен
канал – Север, в граници: бул. Гоце Делчев, бул.
Стефан Тошев, бул. Тодор Каблешков и бул. Цар
Борис III, който е изложен в район „Красно село“.
Заинтересуваните могат да направят писмени
възражения и искания по проекта на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез район
„Красно село“.
5121
59а. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ съобщава, че е изработен
план за регулация и режими на застрояване за
преструктуриране на ж.к. Борово в граници: бул.
България, бул. Тодор Каблешков, бул. Стефан
Тошев и бул. Гоце Делчев, който е изложен в
район „Красно село“. Заинтересуваните могат
да направят писмени възражения и искания по
проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Красно село“.
5122
84. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени план-схеми
на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура на м. Левски в граници: от север – бул. Владимир Вазов; от изток – ул. Рилска
обител; от юг – ул. Летоструй, и от запад – ул.
Витиня, които са изложени в район „Подуяне“.
Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
план-схемите на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Подуяне“.
5143
38. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и застрояване на м. Витоша ВЕЦ
Симеоново, кв. 14 и 14б, в граници – улици: бул.
Д-р Г. М. Димитров, Проф. Х. Вакарелски, от о.т.
225 до о.т. 31, от о.т. 31 до о.т. 215. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез район „Студентски“,
Столична община.
5261

СЪДИЛИЩА
А д м и н ис т р а т и вн и я т с ъд – Б л а г о е вг р а д ,
обявява, че по жалба на Димит ър Славчев
Петров – председател на управителния съвет
на ПК „Искра“ – с. Първомай, община Петрич,
против Заповед № І-с-275 от 14.12.2011 г. на кмета
на Община Петрич за изменение на ПУП – ПР и
ПЗ за УПИ-ІІ 075001, Стопански двор, м. Седми
километър, в землището на с. Беласица за „Цех
за производство и обработка на скални материали
без съдържание на кварц“, е образувано адм. дело
№ 284/2012, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 18.07.2012 г. в 10 ч. в зала
002. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници в производството пред съда
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в едномесечен срок от обявяване на оспорването
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
5269
Административният съд – Пловдив, обявява,
че Спаска Петрова Величкова е оспорила Заповед
№ 21 от 2.03.2010 г. на кмета на Община Перущица,
с която е одобрено изменение на ПУП – ПРЗ – на
УПИ ХV-889 и УПИ XXV-1915, кв. 67, по регулационния план на гр. Перущица и обособяване на
нови УПИ XV-889, обсл. дейност, къща за гости
и УПИ XXV-1915, обсл. дейност, къща за гости в
кв. 67, по новопроектирана граница, между двете
УПИ, по линии, надписи, зачертавания и щрихи, означени със зелено в проекта за изменение
на ПР и със син цвят в проекта за регулация,
за което е образувано административно дело
№ 972 по описа на съда за 2012 г., ХVIII състав.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез заявление, което съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който го
е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Дело № 972/2012 е насрочено
за 4.07.2012 г. от 9,30 ч.
5235
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от „Вива“ – ООД,
Силистра, с предмет: оспорване на Заповед № 292
от 2.03.2011 г., издадена от кмета на Община
Силистра чрез негов заместник към 2.03.2012 г.,
за одобряване на ПУП – изменение на плана за
регулация и застрояване на УПИ LIX, кв. 1 по
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плана на гр. Силистра (ПИ № 66425.514.83 по КК
на гр. Силистра), с което от УПИ LIX (за водни
спортове и озеленяване) се обособяват два нови
УПИ: LIX (за озеленяване и водни спортове),
LXVI (за ПС – помпена станция и улица) от 1
до 4 съгласно кафяво защрихованите линии и
надписи по приложената към заповедта скица;
промяна на вътрешната регулационна граница
между УПИ LII-69, LX – за обществено обслужване, LXIII – за обществено обслужване, ХV – за
производствена дейност – по границите на поземлен имот № 66425.514.83 по кадастралната
карта (КК) и кадастрален регистър (КР) на гр.
Силистра; с плана за застрояване се определя
необходимата площадка за изграждане на помпена станция за ГПСОВ (пречиствателна станция
за отпадни води) и по жалбата е образувано
адм.д. № 64 по описа на А дминистративния
съд – Силистра, за 2012 г. В едномесечен срок
от деня на обнародване на съобщението лицата,
които са заинтересовани по смисъла на Закона
за устройство на територията от издадения административен акт, могат да подадат заявление
за участие като ответници в производството по
адм.д. № 64/2012 по описа на АС – Силистра,
което заявление следва да съдържа реквизитите,
посочени в чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
5268
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпила жалба от областния
управител на област Търговище против Решение № 3 в частта му по т. 1 – 4 на Общинския
съвет – гр. Търговище, прието с протокол № 10
от 26.04.2012 г., относно изменения и допълнения
на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Търговище, по което
е образу вано адм.д. № 79/2012 по описа на
А дминистративния съд – Търговище. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 26.06.2012 г. от 11 ч.
5236
Софийският градски съд, административно
отделение, ІІІг състав, призовава Даниел Тодоров
Живков с последен адрес София, ул. Апостол
Карамитев 2, вх. А, ет. 4, ап. 13, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.10.2012 г. в
9,30 ч. като ответник по АХД 69/2007, заведено
от Национална спортна академия „Васил Левски“ срещу кмета на СО – район „Студентски“.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще бъде гледано при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.) във връзка с § 2 от
ПЗРГПК в сила от 1.03.2008 г.
5213
Димитровградският районен съд, гражданска
колегия, призовава Фам Дък Чунг, гражданин
на Република Виетнам, роден на 11.05.1976 г. в
Република Виетнам, сега с неизвестен адрес, в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в съда за получаване
на препис от исковата молба и приложенията
є като ответник по гр.д. № 535/2012, заведено
от Пламена Митева Димитрова за издръжка
по чл. 143 СК, или да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се разгледа при
условията на ГПК.
5271
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Софийският районен съд, ІІ ГО, 53 състав,
призовава Йордан Георгиев Сбирков с известни
по делото адреси: Пловдив, ул. Васил Соколов
13, ет. 5, ап. 12, и с настоящ адрес: Великобритания, да се яви в съда на 27.09.2012 г. в 15,30 ч.
като ответник по гр. д. № 7090/2007, заведено от
Веска Минчева Костова. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5272
Софийският районен съд, 75 състав, призовава
Кимон Бориславов Михайлов с последен известен
адрес София, ж. к. Люлин, бл. 627, вх. В, ет. 3,
ап. 73, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 2.10.2012 г. в 9,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 6583/2008. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5273
Лов еш к и я т ок р ъ жен с ъд о бя в я ва , че е
о бра зу ва но г р.д. № 6 03/2 011, нас р очено за
17.10.2012 г. от 10 ч., по предявени от Комисията за установяване на имущество, придобито
от престъпна дейност искове с правно основание чл. 28, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1 и 2,
чл. 9 и 10 ЗОПДИППД срещу Георги Павлов
Таров, Милена Николова Тарова, Павел Георгиев Таров – малолетен, чрез законните му
представители Георги Павлов Таров и Милена
Николова Тарова – негови родители – всички
с адрес с. Вълчитрън, област Плевен, ул. Раковски 30, и „Т Корпорейшън“ – ЕООД, с ЕИК
200854942, със седалище и адрес на управление
Плевен, Бизнесцентър „Генимекс“, ул. Димитър
Константинов 27, ет. 5, офис 14, за отнемане в
полза на държавата на следното имущество:
І. От Георги Павлов Таров и Милена Николова
Тарова на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД имущество, придобито по време на
брака
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:
1. – Урегулиран поземлен имот, намиращ
се в с. Вълчит рън, община Пордим, област
Плевен, с площ 680 кв. м, съставляващ съгласно действащите улична регулация на селото,
утвърдена със Заповед № 1934 от 20.07.1960 г.,
и дворищна регулация, утвърдена със Заповед
№ 267 от 30.11.2004 г. – УПИ VII-640 в кв. 30,
заедно с построените в него жилищна сграда
на 55 кв. м, масивна лятна кухня, две стопански сгради и два навеса, при съседи на имота:
улица, УПИ VІІІ-641, УПИ Х-638 и УПИ VІ-639,
придобит с нотариален акт № 91, том ХІІ, рег.
№ 7419, н.д. № 1764 от 22.11.2007 г.
2. – Масивна сграда на един етаж, представляваща „Квартален магазин и гостилница“,
намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, с площ 317 кв. м, застроен върху
държавно дворно място с отстъпено право на
строеж, съставляващо съгласно действащата
улична и дворищна регулация на селото, утвърдена със Заповед № 1937 от 20.07.1960 г. – урегулиран поземлен имот ІV в кв. 70, при съседи на
имота: от три страни – улици и парцел ІІІ, и с
всички подобрения в описания имот – към мо-
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мента на договарянето му, придобит с нотариален
акт № 146, том ХVІІІ, дело № 4330/9.05.2008 г.
по описа на СлВ – Плевен.
3. – Нива с площ 18,702 дка, от които 1,950
дка четвърта категория и 16,750 дка трета категория, в местността Над село, съставляваща
имот № 061005 по плана на с. Вълчитрън, при
с ъсед и: и мо т № 061 0 04 – н и ва наслед н и ц и
на Тодор Василев Качамачков, имот № 000
710 – полск и път на общината, имот № 061
006 – нива наследници на Марин Марков Върбанов, имот № 000 362 – напоителен канал на
общината, придобита с нотариален акт № 112,
том VІ, дело № 1219/11.02.2005 г. по описа на
СлВ – Плевен.
4. – Нива с площ 20,016 дка в местността Мечкатовец, трета категория, съставляваща имот
№ 016004 по плана за земеразделяне на с. Вълчи
трън, при съседи: имот № 016030 – нива на Христо Стоянов Далаклиев, имот № 016003 – нива
на Лазар Илиев Пачев, имот № 000031 – полски
път на община Пордим, имот № 016005 – нива
на наследници на Тодорина Тодорова Генова,
имот № 016029 нива на наследници на Коста
Димитров Височков, придобит с нотариален акт
№ 110, том ХХХІ, дело № 7078/12.08.2005 г. по
описа на СлВ – Плевен.
5. – Нива с площ 7 дка, трета категория, в
местността Под пожара, съставляваща имот
№ 091045 по плана за земеразделяне, ЕК АТТЕ
12601, при съседи: имот № 091044 – нива на
Вера Андреева Брязова, имот № 091004 – нива
на наследници на Петко Кръстев Янков, имот
№ 000302 – път IV клас на Община Пордим, и
имот № 091006 – нива на наследници на Ангел
Александров Височков, който имот е образуван
от имот № 091005 и през който се преминава за
имоти № 091043 и № 091044, придобит с нотариален акт № 175, том VІІІ, дело № 1905/28.03.2006 г.
по описа на СлВ – Плевен.
6. – Нива 6,167 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Потока, трета категория, съставляваща имот № 113043 по плана за
земеразделяне, ЕК АТТЕ 12601, при граници
(съседи): имот № 113042 – нива на Димитър
Пе т р ов К р еменск и , и мо т № 113 0 0 2 – н и ва
на наследници на Иван Петров Гюров, имот
№ 113044 – нива на Общински поземлен фонд,
и имо т № 0 0 0230 – полск и п ът на Общ ина
Пордим, който е образуван от имот № 113001,
придобит с нотариален акт № 159, том ХХV, дело
№ 5967/12.06.2007 г. по описа на СлВ – Плевен.
7. – Нива 7 дка, намираща се в землището
на с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Под пожара, трета категория,
съставляваща имот № 091044 по плана за земеразделяне, ЕК АТТЕ 12601, при граници (съседи):
имот № 091043 – нива на Тодорина Андреева
Брязова, имот № 091004 – нива на наследници
на Петко Кръстев Янков, имот № 091045 – нива
на Георги Павлов Таров, и имот № 091006 – нива
на наследници на Ангел Александров Височков,
който имот е образуван от имот № 091005 и за
който имот се преминава през имот № 091045 и
през който имот се преминава за имот № 091043,
придобит с нотариален акт № 163, том ХХV, дело
№ 5971/12.06.2007 г. по описа на СлВ – Плевен.
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8. – Овощна градина 1 дка, намираща се в
землището на с. Вълчитрън, община Пордим, в
местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 049434 по плана за земеразделяне,
при граници (съседи): имот № 049435 – овощн а г р а д и н а н а Ку н к а Ге о рг иев а Пен чев а ,
имот № 049428 – овощна градина на Минко
Димитров Минков, имот № 049433 – овощна
градина на Борянка Петкова Русанова, и имот
№ 000892 – полски път на Община Пордим,
който имот е образу ван от имот № 049095,
придобит с нотариален акт № 56, том VІІ, дело
№ 1539/29.02.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
9. – Овощна градина 0,999 дка, намираща се в
землището на с. Вълчитрън, община Пордим, в
местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 051108 по плана за земеразделяне,
при граници (съседи): имот № 051107 – овощна
градина на наследници на Симеон Пенчев Матов, имот № 000892 – полски път на Община
Порд и м, и мо т № 05110 9 – овощ на г ра д и на
на „Серес“ – А Д, и имот № 051036 – овощна
градина на Димитър Великов Златанов, придобит с нотариален акт № 60, том VІІ, дело
№ 1544/29.02.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
10. – Ливада от 1,301 дка, намираща се в
землището на с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, ЕК АТТЕ 12601, в местността
Валога, трета категория, съставляваща имот
№ 129033 по плана за земеразделяне, ЕК АТТЕ
12601, при граници (съседи): имот № 129032 – ливада на Цветанка Георгиева Иванова, имот
№ 000501 – полски път на Община Пордим, имот
№ 129034 – ливада на Слави Енчев Маладжиков,
имот № 129111 – ливада на наследници на Тодор
Василев Качамачков, и имот № 129112 – ливада
на Златан Петров Мечков, придобит с нотариален акт № 77, том Х, дело № 2267/21.03.2008 г.
по описа на СлВ – Плевен.
11. – Нива 5,999 дка, намираща се в земл и ще т о на с. Въ л ч и т р ън, общ и на Порд и м,
област Плевен, ЕК АТТЕ 12601, в местността
Под Пордим, четвърта категория, съставляваща имот № 020029 по плана за земеразделяне,
ЕК АТТЕ 12601, при граници (съседи): имот
№ 000017 – полски път на Община Пордим, имот
№ 020019 – нива на Георгия Лачева Василева,
имот № 000011 – нива път III клас на държавата,
имот № 020028 – нива на „Серес“ – АД, и имот
№ 020027 – нива на Ангелина Милчева Енчева, който имот е образуван от имот № 020009,
придобит с нотариален акт № 10, том ХІV, дело
№ 3203/10.04.2008 г.
12. – Овощна градина 1,999 дка, намираща се в земилщето на с. Вълчитрън, община
Порд и м, облас т П левен, ЕК АТ Т Е 12601, в
местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 049120 по плана за земеразделяне, ЕК АТТЕ 12601, при граници (съседи):
имот № 049121 – овощна г радина на К ирил
Симеонов Р усков, имо т № 049288 – овощ на
г ра д и на на М и лен к а Ц ве та нова Ца п ра зис,
имот № 049119 – овощна градина на наследници на Йорданка Ради Найденова, и имот
№ 000892 – полски път на Община Пордим;
13. – Ливада 1,602 дка, намираща се в земилщето на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, ЕК АТТЕ 12601, в местността Валога,
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трета категория, съставляваща имот № 129062,
по плана за земеразделяне, ЕК АТТЕ 12601, при
граници (съседи): имот № 129061 – ливада на
Мишо Гетов Цачев, имот № 000501 – полски път
на Община Пордим, имот № 129063 – ливада на
Гето Костадинов Гетов, имот № 129086 – ливада
на наследници на Кучо Цанов Романов, и имот
№ 129087 – ливада на Васко Ангелов Христов.
Го р е о п и с а н и т е д в а и м о т а с а п р и д о б и т и с но тариа лен а к т № 110, т ом Х V, дело
№ 3558/17.04.2008 г.
14. – Нива 8,600 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Долни лозя, трета категория, съставляваща имот № 098026 по плана
за земеразделяне, ЕК АТТЕ 12601, при граници
(съседи): имот № 098027 – нива на Кера Русанова
Цачева, имот № 098024 – нива на Румен Георгиев Георгиев, имот № 098025 – нива на Златан
Атанасов Ганев, и имот № 000258 – път IV клас
на Община Пордим, придобита с нотариален
акт № 165, том ХІХ, дело № 4591/14.05.2008 г.
по описа на СлВ – Плевен.
1 5. – Л и в а д а 2 ,9 98 д к а , н а м и ра щ а с е в
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местност та Ва лога, т рета категори я,
съставляваща имот № 110033 по плана за земеразделяне, ЕК АТТЕ 12601, при съседи: имот
№ 110132 – ливада на наследници на Петкана
Маринова Енчева, имот № 000298 – полски път
на Община Пордим, имот № 110034 – ливада
на наследници на Велико Бла жев Дишков,
имот № 110047 – ливада на Биянка Цветанова
Кирчева, имот № 110048 – ливада на Атанас
Петков Радев, имот № 110049 – ливада на Пет
ко Георгиев Бешков, имот № 110050 – ливада
на наследници на Спаска Георгиева Делиева,
и имот № 110051 – ливада на Тодор Асенов
Тодоров, придобита с нотариален акт № 104,
том ХХVІ, дело № 6230/18.06.2008 г. по описа
на СлВ – Плевен.
16. – Нива 10,498 дка, намираща се в с. Вълчит рън, община Пордим, област Плевен, в
местност та Церака, трета категори я, съставляваща имот № 090008, по плана за земеразделяне, ЕК АТТЕ 12601, при граници (съседи):
имот № 090009 – нива на Парашкева Кръстева Брязова, имот № 090027 – нива на Венета
Д и м и т р ов а Ку з ев а , и мо т № 0 9 0 0 2 4 – н и в а
на наследници на Коста Петров Гецов, имот
№ 090007 – нива на Димитра Блажева Мечкова, и имот № 000174 – полски път на Община
Пордим.
17. – Нива 0,101 дка, намираща се в с. Вълчит рън, община Пордим, област Плевен, в
местността Отвъд шаварна, втора категория,
съставляваща имот № 021046 по плана за земеразделяне, ЕК АТТЕ 12601, при граници (съседи):
имот № 021045 – нива на Гено Тодоров Вълев,
имот № 000831 – полски път на Община Пордим, имот № 021047 – зеленчукова култура на
наследници на Георги Илиев Височков, и имот
№ 000030 – полски път на Община Пордим.
18. – Нива 4 дка, намираща се в с. Вълч и т р ъ н , о б щ и н а По рд и м , о б л а с т П л е в е н ,
в мес т нос т та К ат ери ш ко, т ре та к ат ег ори я,
с ъ с т а в л я ва ща и мо т № 118 051 по п ла на з а
земеразделяне, ЕК АТТЕ 12601, при граници
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(съседи): имот № 118050 – нива на Парашкева
Кръстева Брязова, имот № 118017 – нива на
наследници на Димитър Костов Височков, имот
№ 118002 – нива на наследници на Николица
Маринова Крачунова, и имот № 000273 – полски
път на Община Пордим, който имот е образуван
от имот № 118001.
Гореоп иса н и т е т ри и мо та са п ри доби т и
с но т ари а лен а к т № 105, т ом Х Х V І , де ло
№ 6231/18.06.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
19. – Нива 0,199 дка, намираща се в с. Вълчит рън, община Пордим, област Плевен, в
местност та Барище, трета категория, съставляваща имот № 123002 по плана за земеразделяне, ЕК АТТЕ 12601, при граници (съседи):
и мо т № 1 2 3 0 01 – н и в а н а С и м е он С п а с ов
Тончев, имот № 000074 – отводнителен канал
на Община Пордим, имот № 123003 – нива на
ЗКПУ „Дрен“, и имот № 000079 – полски път
на Община Пордим.
20. – Овощна градина 1,006 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 050124 по плана за
земеразделяне, ЕК АТТЕ 12601, при граници
(съседи): имот № 050123 – овощна градина на
наследници на Макавея Иванов Вълчев, имот
№ 050194 – овощна градина на Общински поземлен фонд, имот № 050125 – овощна градина
на наследници на Андрея Димитров Русанов, и
имот № 050072 – овощна градина на наследници
на Петър Иванов Деков.
21. – Л и в а д а 1, 3 41 д к а , н а м и р а щ а с е в
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местност та Ва лога, т рета категори я,
с ъ с т а в л я ва ща и мо т № 129 0 03 по п ла на за
земераздел яне, ЕК АТ ТЕ 12601, при съседи:
имот № 129002 – ливада на Анастасия Иванова
Митева, имот № 000501 – полски път на Община Пордим, имот № 129004 – ливада на Тодор
Александров Добрев, и имот № 129137 – ливада
на наследници на Георги Маринов Панов.
Го р е о п и с а н и т е т р и и м о т а с а п р и д о б и т и с нотариа лен ак т № 2, том Х Х І Х, дело
№ 6826/30.06.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
22. – Ливада 0,801 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Барище, пета категория, съставляваща
имот № 069046 по плана за земеразделяне, при
граници (съседи): имот № 069045, имот № 000704,
имот № 069048 и имот № 069060.
23. – Зелен ч у кова к ул т у ра 0,101 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Барище, пета категория, съставляваща имот № 067331 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 067332 – зеленчукова култура на наследници
на Игнат Георгиев Шолев, имот № 067327 – зеленчукова култура на наследници на Недялко
Недялков Бъчваров, имот № 067328 – зеленчукова култура на наследници на Петър Янков
Мишев, имот № 067329 – зеленчукова култура
на Георги Илиев Киров, имот № 067330 – зеленчу кова к улт у ра на наследници на Тодор
Макавеев Ешекчиев, и имот № 000872 – полски
път на Община Пордим.
Го р е о п и с а н и т е д в а и м о т а с а п р и д о б и т и с нотариа лен ак т № 92, том 44, дело
№ 10551/30.09.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
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24. – Нива 4,822 дка, намираща се в с. Вълчит рън, община Пордим, област Плевен, в
местността Мечкатовец, четвърта категория,
с ъ с т а в л я ва ща и мо т № 018 059 по п ла на з а
земераздел яне, при г раници (съседи): имот
№ 018087 – нива на Цветанка Веселинова Слав
кова, имот № 018010 – нива на наследници на
Петър Иванов Деков, имот № 018030 – нива на
наследници на Никола Костадинов Височков, и
имот № 000015 – полски път на Община Пордим, който имот е образуван от имот № 018029,
придобита с нотариален акт № 102, том 44, дело
№ 10561/30.09.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
25. – Овощна градина 0,992 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 049238 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 049237, и мо т № 0 0894, и мо т № 049239 и
имот № 049171, върху който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок,
придобит с нотариален акт № 32, том 47, дело
№ 11149/14.10.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
26. – Овощна градина 1 дка, намираща се в
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в
местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 049435 по плана за земеразделяне,
при граници (съседи): имот № 049439 – овощна градина на Атанас Георгиев Пенев, имот
№ 049428 – овощна градина на Минко Димитров
Минков, имот № 049434 – овощна градина на
Георги Павлов Таров, и имот № 000892 – полски
път на Община Пордим, върху който имот има
следните ограничения: Трайните насаждения да
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
27. – Ливада 4,500 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Валога, трета категория, съставляваща
имот № 132029 по плана за земеразделяне, при
граници (съседи): имот № 132003 – ливада на
наследници на Петър Иванов Василев, имот
№ 000289 – пасище с храсти на Общински поземлен фонд, имот № 132030 – ливада на Радослава
Георгиева Иванова, и имот № 000298 – полски
път на Община Пордим.
Гореописаните два имота са придобит с нотариален акт № 39, том 47, дело № 11159/14.10.2008 г.
по описа на СлВ – Плевен.
28. – Овощна градина 1,005 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 049231 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 000894 – полски път на Община Пордим,
имот № 049232 – овощна градина на Симеон
Славков Симеонов, имот № 049178 – овощна
градина на Елза Богомилова Маринова, и имот
№ 049230 – овощна градина на Куца Великова
Мичкова, върху който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и
стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до
изтичане на амортизационния срок.
29. – Зелен ч у кова к ул т у ра 0,10 0 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Барище, шеста
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категори я, съставл яваща имот № 067220 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 067219 – зеленчукова култура на Иван
Крумов Романов, имот № 000873 – полски път на
Община Пордим, имот № 067221 – зеленчукова
култура на Симеон Славков Симеонов, и имот
№ 067439 – зеленчукова култура на наследници
на Никола Стоянов Вачев.
3 0. – Л и в а д а 3, 8 01 д к а , н а м и ра щ а с е в
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местност та Ва лога, т рета категори я,
с ъ с т а в л я ва ща и мо т № 1310 03 по п ла на з а
земераздел яне, п ри г раници (съседи): имот
№ 131002 – ливада на Общински поземлен фонд,
имот № 000845 – полски път на Община Пордим,
имот № 131037 – ливада на Веселин Александров Брязов, имот № 131020 – ливада на Емил
Богданов Височков, и имот № 131021 – ливада
на Общински поземлен фонд.
Гореописаните три имота са придобити с нотариален акт № 41, том 47, дело № 11161/14.10.2008 г.
по описа на СлВ – Плевен.
31. – Овощна градина 1,003 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местност та Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 050026 по плана за земераздел яне, при граници (съседи):
имот № 050027 – овощна градина на „Керчев
и си нове“ – ООД, и мо т № 050170 – овощ на
градина на Йова Цветанова Тодорова, имот
№ 050025 – овощна градина на Колю Кирилов
Макавеев, и имот № 000707 – полски път на
Община Пордим, върху който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок,
придобита с нотариален акт № 51, том 47, дело
№ 11174/14.10.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
32. – Овощна градина 1,002 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 050058 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 050059 – овощна градина на наследници на
Велико Блажев Дишков, имот № 050138 – овощна градина на Маргарита Асенова Блажева,
имот № 050057 – овощна градина на Георгия
Върбанова Брязова, и имот № 000707 – полски
път на Община Пордим, върху който имот има
следните ограничения: Трайните насаждения да
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок,
придобита с нотариален акт № 54, том 47, дело
№ 11177/14.10.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
33. – Овощна градина 1,019 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 050091 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 050092 – овощна градина на Величка Васи лева Бож и нова, и мо т № 050105 – овощ на
градина на Или ян Розинов Височков, имот
№ 050193 – овощна градина на Дафин Петров
Янков, имот № 050090 – овощна градина на
наследници на Никола Илиев Крачунов, и имот
№ 000707 – полски път на Община Пордим,
върху който имот има следните ограничения:
Електропровод 400 kV с една тройка. На 30 м
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от двете страни до крайните проводници или на
41 м от оста на електропровода не могат да се
строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Трайните насаждения да
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок,
придобита с нотариален акт № 55, том 47, дело
№ 11178/14.10.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
34. – Нива 3 дка, намираща се в с. Вълчитрън,
община Пордим, област Плевен, в местността
Мечкатовец, шеста категория, съставляваща
имот № 015071 по плана за земеразделяне, при
граници (съседи): имот № 015070 – нива на Милчо Александров Нанов, имот № 015028 – нива
на наследници на Петко Иванов Нейков, имот
№ 015015 – нива на Киринка Тодорова Петкова,
и имот № 000031 – полски път на Община Пордим, който имот е образуван от имот № 015013,
придобита с нотариален акт № 64, том 47, дело
№ 11188/14.10.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
35. – Овощна градина 2 дка, намираща се в
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в
местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 049267 по плана за земеразделяне,
при граници (съседи): имот № 000894 – полски
път на Община Пордим, имот № 049268 – овощна градина на Цветанка Василева Бочева, имот
№ 049141 – овощна градина на Славяна Александрова Лачева, и имот № 049266 – овощна градина
на Държавен поземлен фонд, върху който имот
има следните ограничения: Електропровод 400
kV с една тройка. На З0 м от двете страни до
крайните проводници или на 41 м от оста на
електропровода не могат да се строят сгради и
съоръжения и засажда високостеблена растителност. Трайните насаждения да се опазват и
стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до
изтичане на амортизационния срок.
36. – Лозе 0,526 дка, намиращо се в с. Вълчи
трън, община Пордим, област Плевен, в местността Барище, четвърта категория, съставляващо имот № 077004 по плана за земеразделяне,
при съседи: имот № 077049 – лозе на Васко
Ангелов Христов, имот № 077003 – лозе на Богдан Кучев Вачев, имот № 000322 – полски път
на Община Пордим, и имот № 077005 – лозе на
наследници на Илия Кузманов Маринов, върху
който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват
в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.
37. – Ливада 2,500 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Над село, трета категория, съставляваща
имот № 141002 по плана за земеразделяне, при
граници (съседи): имот № 141001 – ливада на
Зора Митева Тинчева, имот № 000149 – полски
път на Община Пордим, имот № 141003 – ливада на Костадин Димитров Дичков, и имот
№ 0 0 0238 – отводнителен кана л на Община
Пордим.
Гореописаните три имота са придобити с нотариален акт № 67, том 47, дело № 11191/14.10.2008 г.
по описа на СлВ – Плевен.
38. – Овощна градина 1,006 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Дърти лозя, трета кат ег о ри я , с ъ с т а в л я в а щ а и мо т № 0 410 2 0 по
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плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 041021 – овощна градина на Георгия
Борисова Б очева, и мо т № 0 41059 – овощ на
градина на Красимир Любомиров К ирилов,
имот № 041019 – овощна градина на на наследници на Макавея Иванов Добрев, и имот
№ 000708 – полски път на Община Пордим,
върху който имот има следните ограничения:
Електропровод 20 kV. На 10 м от двете страни
до крайните проводници или на 11 м от оста на
електропровода не могат да се строят сгради и
съоръжения и засажда високостеблена растителност. Трайните насаждения да се опазват и
стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до
изтичане на амортизационния срок.
39. – Лозе 1,057 дка, намиращо се в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Над село, трета категория съставляващо
имот № 082003 по плана за земеразделяне, при
съседи: имот № 082004 – лозе на Иван Стоев
Височков, имот № 000215 – полски път на Община Пордим, имот № 082002 – лозе на Саид
Юсменов Аликеев, и имот № 000138 – полски
път на Община Пордим, върху който имот има
следните ограничения: Трайните насаждения да
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
40. – Овощна градина 0,999 дка, намираща се
в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен,
в местността Камъка, трета категория, съставляваща имот № 125052 по плана за земеразделяне,
при граници (съседи): имот № 125053 – овощна
градина на Добромир Димитров Димитров, имот
№ 125078 – овощна градина на наследници на
Иван Макавеев Монов, имот № 125051 – овощна
градина на наследници на Макавея Иванов Добрев, и имот № 000893 – полски път на Община
Пордим, върху който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и
стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до
изтичане на амортизационния срок.
Го р е о п и с а н и т е т р и и м о т а с а п р и д о б и т и с н о т а р и а л е н а к т № 76 , т о м 47, д е л о
№ 11200/14.10.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
41. – Овощна градина 0,993 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 049253 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 049252 – овощна градина на Иван Пенков
Чернев, имот № 00894 – полски път на Община
Пордим, имот № 049254 – овощна градина на Георги Михайлов Брязов, и имот № 049156 – овощна градина на Румен Ангелов Димитров, върху
който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват
в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.
42. – Зелен ч у кова к ул т у ра 0,10 0 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Барище, шеста
категори я, съставл яваща имот № 067004 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 067003 – зеленчукова култура на
наследници на Трайко Атанасов Ганев, имот
№ 000040 – полски път на Община Пордим,
имот № 067005 – зеленчукова култура на Таньо
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Димитров Танев, и имот № 000873 – полски път
на Община Пордим.
Го р е о п и с а н и т е д в а и м о т а с а п р и д о б и т и с н о т а р и а л е н а к т № 78 , т о м 47, д е л о
№ 11202/14.10.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
43. – Л и в а д а 1, 82 8 д к а , н а м и ра щ а с е в
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местност та Ва лога, т рета категори я,
с ъ с т а в л я ва щ а и мо т № 110132 по п ла на з а
земераздел яне, при г раници (съседи): имот
№ 110032 – ливада на Цвята Тодорова Чернева, имот № 000298 – полски път на Община
Пордим, имот № 110033 – ливада на Георги
Павлов Таров, имот № 110051 – ливада на Таньо
Димитров Танев, имот № 110052 – ливада на
наследници на Панчо Николов Качамачков,
и имот № 110053 – ливада на Тодор Петров
Нешев, придобита с нотариален акт № 158,
том 48, дело № 11516/22.10.2008 г. по описа на
СлВ – Плевен.
44. – Лозе 0,263 дка, намиращо се в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Барище, трета категория, съставляващо
имот № 077046 по плана за земеразделяне, при
съседи: имот № 000321 – полски път на Община Пордим, имот № 077047 – лозе на Каролин
Кирилов Гюров, имот № 077007 – лозе на наследници на Марин Ангелов Брязов, и имот
№ 077045 – лозе на Иван Крумов Романов, върху
който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват
в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.
45. – Ливада 3,983 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Валога, трета категория, съставляваща
имот № 131001 по плана за земеразделяне, при
граници (съседи): имот № 000845 – полски път
на Община Пордим, имот № 131002 – ливада на
Общински поземлен фонд, и имот № 131021 – ливада на Общински поземлен фонд.
Го р е о п и с а н и т е д в а и м о т а с а п р и д о б и т и с но т ари а лен а к т № 18 4, т ом 4 8 , де ло
№ 11544/22.10.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
46. – Лозе 0,955 дка, намиращо се в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Над село, трета категория, съставляващо
имот № 085009 по плана за земеразделяне, при
съседи: имот № 085010 – лозе на „Серес“ – АД,
имот № 000138 – полски път на Община Пордим,
имот № 085008 – лозе на наследници на Петко
Алексиев Стефанов, и имот № 000268 – полски
път на Община Пордим, върху който имот има
следните ограничения: Трайните насаждения да
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
47. – Зелен ч у кова к ул т у ра 0,10 0 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Барище, шеста
категори я, съставл яваща имот № 066055 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 066054 – зеленчукова култура на Милен
Атанасов Кунчев, имот № 000413 – напоителен
канал на Община Пордим, имот № 066056 – зеленчукова култура на Тихомир Розинов Богоев,
и имот № 000874 – полски път на Община
Пордим.
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48. – Овощна градина 1,223 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, местност та Камъка, от които 0,350
дка шеста категория и 0,873 дка втора категория, съставляваща имот № 050002 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 050 0 03 – овощна г ра дина на Асен Илиев
Височков, имот № 050001 – овощна градина на
Богдан Трифонов Райчев, имот № № 000892 и
000707 – полски пътища на Община Пордим,
върху който имот има следните ограничения:
Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане
на амортизационния срок.
49. – Овощна градина 1,005 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Дърти лозя, трета категория, съставляваща имот № 041046 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 041045 – овощна градина на Надеж да Симеонова Нанова, имот № 000708 – полски път
на Община Пордим, имот № 041047 – овощна
градина на Тихомир Розинов Богоев, и имот
№ 041033 – овощна градина на Симеон Спасов
Тончев, върху който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и
стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до
изтичане на амортизационния срок.
Гор еоп ис а н и т е че т и ри и мо т а с а п ри до бити с нотариален акт № 188, том 48, дело
№ 11548/22.10.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
50. – Овощна градина 0,995 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 049234 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 000894 – полски път на Община Пордим, имот
№ 049235 – овощна градина на Богдан Илиев
Дянков, имот № 049175 – овощна градина на
наследници на Иван Маринов Казаков, и имот
№ 049233 – овощна градина на наследници на
Петър Недялков Христов, върху който имот има
следните ограничения: Трайните насаждения да
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
51. – Л и в а д а 0 , 501 д к а , н а м и р а щ а с е в
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местност та Барище, пета категори я,
с ъ с т а в л я ва ща и мо т № 0 69 018 по п ла на з а
земераздел яне, п ри г раници (съседи): имот
№ 069017 – ливада на Лиляна Димитрова Вълчева, имот № 000704 – полски път на Община
Пордим, имот № 069019 – ливада на наследници
на Енчо Маринов Ченев, имот № 069076 – ливада на Богомила Милчева Стефанова, и имот
№ 069077 – ливада на наследници на Александър Колев Брязов. Гореописаните два имота са
придобити с нотариален акт № 194, том 48, дело
№ 11554/22.10.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
52. – Овощна градина 0,996 дка, намираща се
в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен,
в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 049227 по плана за земеразделяне,
при граници (съседи): имот № 049226 – овощна
градина на Петрана А нгелова Радева, имот
№ 000894 – полски път на Община Пордим,
имот № 049228 – овощна градина на Ниночка
Кирилова Петкова, и имот № 049182 – овощна
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градина на Страхил Крумов Трифонов, върху
който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват
в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок, придобита с нотариален
акт № 197, том 48, дело № 11557/22.10.2008 г. по
описа на СлВ – Плевен.
53. – Нива 5 дка, намираща се в с. Вълчитрън,
община Пордим, област Плевен, в местността
Турското, трета категория, съставляваща имот
№ 106053 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 106052 – нива на Илиян Тодоров Лишев, имот № 106036 – нива на
Тодор Русанов Кръстев, имот № 106054 – нива
на Веселка Вла дим и рова Ива нова, и имо т
№ 000401 – полски път на Община Пордим,
който имот е образу ван от имот № 106026,
придобит с нотариален акт № 165, том 49, дело
№ 11741/28.10.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
54. – Нива 9,996 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Турското, трета категория, съставляваща
имот № 106052 по плана за земеразделяне, при
граници (съседи): имот № 106025 – нива на читалище „Светлина“, имот № 106036 – нива на Тодор
Русанов Кръстев, имот № 106053 – нива на Валя
Владимирова Динчева, и имот № 000401 – полски път на Община Пордим, който имот е образуван от имот № 106026, придобита с нотариален
акт № 166, том 49, дело № 11742/28.10.2008 г. по
описа на СлВ – Плевен.
55. – Зеленчукова култура 0,104 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Барище, шеста категория, съставляваща имот № 066101 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 066100 – зеленчукова култура на Димитър
Трифонов Иванов, имот № 000413 – напоителен
канал на Община Пордим, имот № 066102 –
зеленчукова култура на наследници на Иван
Симеонов Вълчев, и имот № 000874 – полски
път на Община Пордим.
56. – Овощна градина 1,001 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, трета категория, съставляваща имот № 125083 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 000832 – полски път на Община Пордим,
имот № 125084 – овощна градина на Цветелина
Милчева Богданова, имот № 125047 – овощна
градина на наследници на Георги Игнатов Некезов, и имот № 125082 – овощна градина на
наследници на Иван Маринов Траков, върху
който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват
в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.
57. – Ливада 1,996 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Валога, трета категория, съставляваща
имот № 129133 по плана за земеразделяне, при
граници (съседи): имот № 129134 – ливада на
наследници на Надежда Петрова Вачева, имот
№ 129006 – ливада на Владислав Костадинов
Минов, имот № 129007 – ливада на наследници
на Никола Игнатов Мусов, имот № 129008 – лива да на Пенка А нг елова Дим и т рова, имо т
№ 129132 – ливада на наследници на Петър Си-
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меонов Маладжиков, и имот № 000845 – полски
път на Община Пордим.
Го р е о п и с а н и т е т р и и м о т а с а п р и д о б и т и с но т ари а лен а к т № 18 0 , т ом 49, де ло
№ 11757/28.10.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
58. – Нива 5 дка, намираща се в с. Вълчитрън,
община Пордим, област Плевен, в местността
Турското, трета категория, съставляваща имот
№ 106054 по плана за земеразделяне, при граници
(съседи): имот № 106053 – нива на Валя Владимирова Динчева, имот № 106036 – нива на Тодор
Русанов Кръстев, имот № 106055 – нива на Галя
Владимирова Иванова, и имот № 000401 – полски път на Община Пордим, който имот е образуван от имот № 106026, придобит с нотариален
акт № 186, том 49, дело № 11768/28.10.2008 г. по
описа на СлВ – Плевен.
59. – Овощна градина 0,996 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 049243 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 049242 – овощна градина на Веселин Костадинов Пенков, имот № 000894 – полски път на
Община Пордим, имот № 049244 – овощна градина на наследници на Марин Ангелов Брязов,
и имот № 049166 – овощна градина на Витлиема
Димитрова Панова, върху който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
60. – Зелен ч у кова к ул т у ра 0,107 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Барище, шеста
категори я, съставл яваща имот № 068038 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 068037 – зеленчукова култура на
наследници на Борис Върбанов Богоев, имот
№ 000079 – полски път на Община Пордим,
имот № 068039 – зеленчукова култура на Румяна
Костадинова Георгиева, и имот № 000413 – напоителен канал на Община Пордим.
61. – Л и в а д а 2 ,0 0 2 д к а , н а м и р а щ а с е в
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местност та Ва лога, т рета категори я,
с ъ с т а в л я ва ща и мо т № 129 0 93 по п ла на за
земераздел яне, п ри г раници (съседи): имот
№ 129094 – ливада на Калин Димитров Панов,
имот № 129054 – ливада на А нгел Атанасов
Коцев, имот № 129055 – ливада на Румен Великов Радев, имот № 129092 – ливада на Трифон
Илиев Кръстев, и имот № 000845 – полски път
на Община Пордим.
Го р е о п и с а н и т е т р и и м о т а с а п р и д о б и т и с но т ари а лен а к т № 191, т ом 49, де ло
№ 11771/28.10.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
62. – Овощна градина 0,995 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, трета категория, съставляваща имот № 049371 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 049370 – овощна градина на наследници на
Спас Тодоров Стефанов, имот № 000894 – полски път на Община Пордим, имот № 049372 –
овощна градина на Русан Алексиев Стефанов, и
имот № 049036 – овощна градина на наследници
на Петър Колев Мусов, върху който имот има
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следните ограничения: Трайните насаждения да
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
63. – Л и в а д а 2 ,96 8 д к а , н а м и ра щ а с е в
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местност та Ва лога, т рета категори я,
с ъ с т а в л я ва ща и мо т № 110 011 по п ла на з а
земераздел яне, при г раници (съседи): имот
№ 110010 – ливада на Петран Георгиев Спасов,
имот № 000298 – полски път на Община Пордим, имот № 110012 – ливада на Митко Великов Енчев, имот № 110101 – ливада на Петра
Николова Цанева, и имот № 110102 – ливада
на Анка Димитрова Преснакова.
Го р е о п и с а н и т е д в а и м о т а с а п р и д о б и т и с но т ари а лен а к т № 193, т ом 49, де ло
№ 11774/28.10.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
64. – Овощна градина 1,104 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 049246 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 049245 – овощна градина на наследници на
Тодор Георгиев Томев, имот № 000894 – полски
път на Община Пордим, имот № 049247 – овощна градина на Владимир Николов Петков, и
имот № 049163 – овощна градина на наследници
на Георги Атанасов Устапетков, върху който
имот има следни те ог рани чени я: Трайни те
наса ж дени я да се опазват и стопанисват в
съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.
65. – Лозе 0,523 дка, намиращо се в с. Вълчи
т р ъ н , о б щ и н а По рд и м , о б л а с т П л е в е н , в
ме с т но с т т а Бари ще, т р е т а к ат ег ори я, с ъ ста вл я ва що и мо т № 076036 по п ла на за земе р а з д е л я не, п ри г р а н и ц и (с ъ с ед и): и мо т
№ 000322 – полски път на Община Пордим,
имот № 076037 – лозе на „Керчев и синове“ –
ООД, имот № 076020 – лозе на Енчо Пенков
Бож и нов, и мо т № 076021 – лозе на Хрис т о
Стоянов Далаклиев, и имот № 076035 – лозе на
Калин Димитров Панов, върху който имот има
следните ограничения: Трайните насаждения да
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
66. – Ливада 0,600 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Валога, трета категория, съставляваща
имот № 131023 по плана за земеразделяне, при
граници (съседи): имот № 000845 – полски път
на Община Пордим, имот № 131022 – ливада на
Общински поземлен фонд, имот № 131020 – лива да на Ем и л Богда нов Височ ков, и и мо т
№ 000279 – полски път на Община Пордим.
Го р е о п и с а н и т е т р и и м о т а с а п р и д о б и т и с н о т а р и а л е н а к т № 74 , т о м 52 , д е л о
№ 12306/07.11.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
67. – Овощ на г ра д и на 1 д к а , на м и ра ща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Дърти лозя, трета категория, съставляваща имот № 041013, по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 041014 – овощна градина на Ангел Вълев Пачев и др., имот № 041066 – овощна градина на
„Серес“ – АД, имот № 041012 – овощна градина
на „Серес“ – А Д, и имот № 000708 – полски
път на Община Пордим, върху който имот има
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следните ограничения: Електропровод 20 kV.
На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода
не могат да се строят сгради и съоръжения и
засаж да високостеблена растителност. Трайните насаждения да се опазват и стопанисват
в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.
68. – Зеленчукова култура 0,101 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Барище, шеста категория, съставляваща имот № 067412 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 067413 – зеленчукова култура на наследници
на Иван Цонев Иванов, имот № 067246 – зеленчукова култула на наследници на Цанко Маринов
Райчев, имот № 067411 – зеленчукова култура
на „Серес“ – А Д, и имот № 000872 – полски
път на Община Пордим.
69. – Лозе 0,294 дка, намиращо се в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Барище, трета категория, съставляващо
имот № 075019 по плана за земеразделяне, при
съседи: имот № 075031 – лозе на „А дванс Терафонд“ – АДСИЦ, имот № 075018 – лозе на Общински поземлен фонд, имот № 000324 – полски
път на Община Пордим, и имот № 075020 – лозе
на наследници на Трифон Костадинов Мачев,
върху който имот има следните ограничения:
Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане
на амортизационния срок.
70. – Л и в а д а 3, 50 4 д к а , н а м и ра щ а с е в
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Валога, от които 3,254 дка
шеста категория и 0,248 дка трета категория,
с ъ с т а в л я ва щ а и мо т № 131012 по п л а на з а
земераздел яне, п ри г раници (съседи): имот
№ 131011 – л и в а д а н а „С е р е с“ – А Д , и мо т
№ 000845 и № 000846 – полски пътища на Община Пордим, и имот № 131030 – ливада на
Милчо Ангелов Кузев.
Гор еоп ис а н и т е че т и ри и мо т а с а п ри до би т и с но тариа лен а к т № 75, т ом 52 , дело
№ 12307/7.11.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
71. – Нива 3,002 дка, намираща се в с. Вълчит рън, община Пордим, област Плевен, в
местността Под Пордим, четвърта категория,
с ъ с т а в л я ва ща и мо т № 019 02 8 по п ла на за
земераздел яне, п ри г раници (съседи): имот
№ 000802 – полски път на Община Пордим,
имот № 019029 – нива на „Серес“ – АД, имот
№ 019027 – нива на наследници на Никола Мишев Добрев, имот № 019025 – нива на Антон
Маринов Вълчев, и имот № 019026 – нива на
Добринка Иванова Кърчева.
72 . – Л и в а д а 1,9 9 9 д к а , н а м и ра щ а с е в
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местност та Ва лога, т рета категори я,
с ъ с т а в л я ва ща и мо т № 12912 8 по п ла на з а
земераздел яне, п ри г раници (съседи): имот
№ 129129 – ливада на Росица Игнатова Дикова,
имот № 129012 – ливада на Тодор Димитров
Енчев, имот № 129013 – ливада на Тодор Димитров Енчев, имот № 129127 – ливада на Бойка
Димитрова Рускова, и имот № 000845 – полски
път на Община Пордим.
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73. – Овощна градина 1,048 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Дърти лозя, трета категория, съставляваща имот № 041055 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 041054 – овощна градина на Георги Стефанов
Тодоров, имот № 000708 – полски път на Община
Пордим, имот № 041056 – овощна градина на
Иван Димитров Богоев, и имот № 041024 – овощна градина на Марин Костадинов Чифчикиров,
върху който имот има следните ограничения:
Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане
на амортизационния срок.
Гореописаните три имота са придобити с нотариален акт № 82, том 52, дело № 12314/7.11.2008 г.
по описа на СлВ – Плевен.
74. – Овощна градина 1,002 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Дърти лозя, трета категория, съставляваща имот № 041043 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 041042 – овощна градина на Марин Нешев
Лалев, имот № 000708 – полски път на Община
Пордим, имот № 041044 – овощна градина на
Татяна Димитрова Петкова-Нойкова, и имот
№ 041036 – овощна градина на Общински поземлен фонд, върху който имот има следните
ограничения: Трайните насаждения да се опазват
и стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ
до изтичане на амортизационния срок.
75. – Зелен ч у кова к ул т у ра 0,10 0 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местност та Барище, пета
категори я, съставл яваща имот № 067329 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 067330 – зеленчукова култура на
наслед н и ц и на Тодор Ма к а веев Ешек ч иев,
имот № 067331 – зеленчукова култура на Тончо
А лександров Макавеев, имот № 067328 – зеленчукова култу ра на наследници на Петър
Янков Мишев, и имот № 000871 – полски път
на Община Пордим.
76. – Лозе 0,253 дка, намиращо се в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Барище, трета категория, съставляващо
имот № 076013 по плана за земеразделяне, при
съседи: имот № 076044 – лозе на Общински
поземлен фонд, имот № 076012 – лозе на Петко
Василев Личев, имот № 000323 – полски път
на Община Пордим, и имот № 076014 – лозе
на Живка Александрова Йотова, върху който
имот има следни те ог рани чени я: Трайни те
наса ж дени я да се опазват и стопанисват в
съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.
Го р е о п и с а н и т е т р и и м о т а с а п р и д о б и т и с но т ари а лен а к т № 105, т ом 52 , де ло
№ 12338/7.11.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
77. – Овощна градина 0,986 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 050090 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 050091 – овощна градина на Лилия Кучева
Крачунова, имот № 050106 – овощна градина
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на Димитър Христов Иванов, имот № 050089 –
овощна градина на Георги Александров Русков,
имот № 000353 – електропровод на държавата,
имот № 050089 – овощна градина на Георги
Александров Русков, и имот № 000707 – полски път на Община Пордим, върху който имот
има следните ограничения: Електропровод 400
kV с една тройка. На 30 м от двете страни до
крайните проводници или на 41 м от оста на
електропровода не могат да се строят сгради и
съоръжения и засажда високостеблена растителност. Трайните насаждения да се опазват и
стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до
изтичане на амортизационния срок.
78. – Зеленчукова култура 0,102 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Барище, шеста категория, съставляваща имот № 066107 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 066106 – зеленчукова култура на Димитър
Костадинов Ботев, имот № 000413 – напоителен
канал на Община Пордим, имот № 066108 –
зеленчукова култура на наследници на Марин
Николов Башинов, и имот № 000874 – полски
път на Община Пордим.
79. – Л и в а д а 0 ,9 9 9 д к а , н а м и р а щ а с е в
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен,
в местността Барище, пета категория, съставляваща имот № 069055 по плана за земеразделяне,
при граници (съседи): имот № 069056 – ливада
на наследници на Цветан Иванов Генов, имот
№ 069053 – ливада на Атанас Георгиев Вешков, имот № 069054 – ливада на наследници
на Петър Иванов Деков, и имот № 000274 и
№ 000842 – полски пътища на Община Пордим.
Го р е о п и с а н и т е т р и и м о т а с а п р и д о б и т и с но т ари а лен а к т № 114, т ом 52 , де ло
№ 12348/7.11.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
80. – Нива 27,504 дка, намираща се в с. Вълчит рън, община Пордим, област Плевен, в
местност та Мечкатовец, от които 0,434 дка
шеста категори я и 27,067 дка трета катего рия, съставляваща имот № 015026 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 015080 – нива на Славчо Йорданов Дянков,
имот № 015079 – нива на Красимира Рангелова
Мишева, имот № 015016 – нива на Богдан Тодоров Йочков, имот № 015017 – нива на Красимир
Ангелов Стоянов и др., имот № 015018 – нива
на наследници на Васил Андреев Колев, имот
№ 015059 – нива на наследници на Иван Енчев
Милушев, имот № 015061 – нива на Анастасия
Иванова Митева, и имот № 000807 – полски
път на Община Пордим.
81. – Зелен ч у кова к ул т у ра 0,10 0 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Барище, шеста
категори я, съставл яваща имот № 067446 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 067447 – зеленчукова култура на Васил
Димитров Симеонов, имот № 067213 – зеленчукова култура на наследници на Петкана Стоева
Ганева, имот № 067445 – зеленчукова култура на
Пламен Петров Вачев, и имот № 000872 – полски път на Община Пордим.
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82. – Овощна градина 1,001 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, трета категория, съставляваща имот № 125096 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 000832 – полски път на Община Пордим, имот
№ 125097 – овощна градина на Васил Димитров
Симеонов, имот № 125034 – овощна градина на
наследници на Христан Макавеев Христанов,
и имот № 125095 – овощна градина на Емил
Богданов Височков, върху който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
Го р е о п и с а н и т е т р и и м о т а с а п р и д о б и т и с но т ари а лен а к т № 1 51, т ом 52 , де ло
№ 12391/7.11.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
83. – Нива с площ 3 дка, намираща се в
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен,
шеста категория, в местността Мечкатовец, съставляваща имот № 015 065 по картата на въстановена собственост на землище с. Вълчитрън,
при съседи: имот № 015 047 – нива на Общински
поземлен фонд, имот № 000806 – полски път на
общината, имот № 015048 – нива на Макавея
Петков Кучев, имот № 015038 – нива на Виолета
Иванова Найденова, придобита с нотариален
акт № 160, том 52, дело № 12401/10.11.2008 г.
по описа на СлВ – Плевен.
84. – Зелен ч у кова к ул т у ра 0,102 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Барище, шеста
категори я, съставл яваща имот № 067400 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 067401 – зеленчукова култура на Иван
И лиев То т ев, имо т № 067260 – зелен ч у кова
култура на Цветанка Василева Бочева, имот
№ 067399 – нива на Петър Иванов Петров, и
имот № 000872 – полски път на Община Пордим.
85. – Ливада 1,100 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Барище, пета категория, съставляваща
имот № 069065 по плана за земеразделяне, при
граници (съседи): имот № 069066 – ливада на
Веселин Николов Мачев, имот № 069040 – ливада на Ангелина Димитрова Вълчева, имот
№ 069041 – л и ва да на наслед н и ц и на И л и я
Кузманов Маринов, имот № 069064 – ливада
на наследници на Марин Желязков Христов, и
имот № 000842 – полски път на Община Пордим.
Го р е о п и с а н и т е д в а и м о т а с а п р и д о б и т и с но т ари а лен а к т № 185, т ом 52 , де ло
№ 12428/10.11.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
86. – Нива 17,638 дка, намираща се в с. Вълч и т р ън, общ и на Порд и м, обласн т П левен,
в мес т нос т та К ат ери ш ко, т ре та к ат ег ори я,
с ъ с т а в л я ва ща и мо т № 118 030 по п ла на за
земераздел яне, при г раници (съседи): имот
№ 118029 – нива на Кунка Георгиева Пенчева,
имот № 118028 – нива на „Серес“ – АД, имот
№ 118031 – нива на Цветанка Василева Бочева,
имот № 118033 – нива на Петър Иванов Петров, и
имот № 000819 – полски път на Община Пордим.
87. – Л и в а д а 4, 549 д к а , н а м и р а щ а с е в
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местност та Ва лога, т рета категори я,
с ъ с т а в л я ва ща и мо т № 132 030 по п ла на за
земераздел яне, при г раници (съседи): имот
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№ 132029 – ливада на Кунка Георгиева Пенчева, имот № 000298 – полски път на Община
Пордим, имот № 132005 – ливада на Цветан
Панчев Добрев, и имот № 000289 – пасище с
храсти на Общински поземлен фонд.
Го р е о п и с а н и т е д в а и м о т а с а п р и д о б и т и с но т ари а лен а к т № 19 0, т ом 52 , де ло
№ 12433/10.11.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
88. – Овощна градина 1,001 дка, намираща се
в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен,
в местността Камъка, трета категория, съставляваща имот № 049382 по плана за земеразделяне,
при граници (съседи): имот № 049381 – овощна
градина на Василка Тодорова Пенкова, имот
№ 000894 – полски път на Община Пордим,
имот № 049383 – овощна градина на Благия
Игнатова Иванова, и имот № 049025 – овощна
градина на Атанас Александров Нанов, върху
който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват
в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.
89. – Зелен ч у кова к ул т у ра 0,196 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в мест ност та Барище, пета
категори я, съставл яваща имот № 067129 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 067130 – зеленчукова култура на Тошко
Цветанов Тодоров, имот № 067077 – зеленчукова
култура на Красимир Ангелов Стоянов и др.,
имот № 067078 – зеленчукова култура на наследници на Симеон Симеонов Стоянов, имот
№ 067079 – зеленчукова култура на Димитър
Христов Иванов, имот № 067080 – зеленчукова
култура на наследници на Петър Колев Мусов,
имот № 067127 – зеленчукова култура на Димитър Борисов Таров, и имот № 000873 – полски
път на Община Пордим.
90. – Лозе 0,524 дка, намиращо се в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Барище, трета категория, съставляващо
имот № 076017 по плана за земеразделяне, при
граници (съседи): имот № 076041 – лозе на Общински поземлен фонд, имот № 076016 – лозе на
Васил Цветанов Додин, имот № 000323 – полски
път на Община Пордим, имот № 076018 – лозе на
Петър Иванов Петров, и имот № 076040 – лозе на
Василка Иванова Гечева, върху който имот има
следните ограничения: Трайните насаждения да
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
Го р е о п и с а н и т е т р и и м о т а с а п р и д о б и т и с но т ари а лен а к т № 19 2 , т ом 52 , де ло
№ 12435/10.11.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
91. – Овощна градина 0,998 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 051133 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 051132 – овощна градина на наследници на
Тодор Георгиев Йочев, имот № 000892 – полски
път на Община Пордим, имот № 051134 – овощна градина на наследници на Васил Цветанов
Русков, и имот № 051012 – овощна градина на
Георги Тошев Радев, върху който имот има
следните ограничения: Трайните насаждения
да се опазват и стопанисват в съответствие с
чл. 18 ЗСПЗЗ, придобит с нотариален акт № 197,
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том 52, дело № 12440/10.11.2008 г. по описа на
СлВ – Плевен.
92. – Овощна градина 1,009 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Дърти лозя, трета категория, съставляваща имот № 041006 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 041007 – овощна градина на Иван Илиев Тотев, имот № 041073 – овощна градина на Христо
Трифонов Мишев, имот № 041005 – овощна
градина на наследници на Петър Иванов Василев, и имот № 000708 – полски път на Община
Пордим, върху който имот има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м от двете
страни до крайните проводници или на 11 м от
оста на електропровода не могат да се строят
сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
93. – Л и в а д а 1,10 0 д к а , н а м и р а щ а с е в
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местност та Ва лога, т рета категори я,
с ъ с т а в л я ва ща и мо т № 129 0 4 4 по п ла на за
земераздел яне, при г раници (съседи): имот
№ 129043 – ливада на Иван Великов Лалчев,
имот № 000501 – полски път на Община Пордим, имот № 129045 – ливада на Севда Ангелова
Вълчева, и имот № 129102 – ливада на Здравко
Трифонов Карадинков.
Го р е о п и с а н и т е д в а и м о т а с а п р и д о би т с но тариа лен а к т № 20 0, т ом 52 , дело
№ 12443/10.11.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
94. – Лозе 1,061 дка, намиращо се в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Над село, трета категория, съставляващо
имот № 082007 по плана за земеразделяне, при
съседи: имот № 082008 – лозе на наследници на
Иван Маринов Казаков, имот № 000215 – полски
път на Община Пордим, имот № 082006 – лозе
на Цветан Петров Богоев, и имот № 000138 –
полски път на Община Пордим, върху който
имот има следни те ог рани чени я: Трайни те
наса ж дени я да се опазват и стопанисват в
съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.
95. – Овощна градина 1,005 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 050064 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 050065 – овощна градина на Калин Ангелов
Вешков, имот № 050132 – овощна градина на
наследници на Георги Маринов Панов, имот
№ 0 50 0 6 3 – о в о щ н а г р а д и н а н а н а с л ед н и ци на Димитра Димитрова Гюрова, и имот
№ 000707 – полски път на Община Пордим,
върху който имот има следните ограничения:
Електропровод 110 kV. На 20 м от двете страни
до крайните проводници или на 24 м от оста на
електропровода не могат да се строят сгради и
съоръжения и засажда високостеблена растителност. Трайните насаждения да се опазват и
стопанисват в съответствие е чл. 18 ЗСПЗЗ до
изтичане на амортизационния срок.
Го р е о п и с а н и т е д в а и м о т а с а п р и д о б и т и с но т ари а лен а к т № 162 , т ом 54, де ло
№ 12882/19.11.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
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96. – Ливада 2 дка, намираща се в с. Вълчи
трън, община Пордим, област Плевен, в местността Валога, шеста категория, съставляваща
имот № 130035 по плана за земеразделяне, при
г раници (съседи): имот № 130 033 – лива да
на наследници на Петър Янков Мишев, имот
№ 130006 – ливада на Ангел Розинов Височков,
имот № 130007 – ливада на наследници на Коста
Петров Гецов, имот № 130036 – ливада на Тодор
Василев Панов, и имот № 000846 – полски път
на Община Пордим, придобит с нотариален
акт № 169, том 54, дело № 12835/19.11.2008 г.
по описа на СлВ – Плевен.
97. – Овощна градина 0,999 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Дърти лозя, трета категория, съставляваща имот № 041031 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 041032 – овощна градина на Гено Тодоров Вълчев, имот № 041048 – овощна градина на Павлина Енчева Бончева, имот № 041030 – овощна
градина на Николай Маринов Недялков, и имот
№ 000708 – полски път на Община Пордим,
върху който имот има следните ограничения:
Електропровод 20 kV. На 10 м от двете страни
до крайните проводници или на 11 м от оста на
електропровода не могат да се строят сгради и
съоръжения и засажда високостеблена растителност. Трайните насаждения да се опазват и
стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до
изтичане на амортизационния срок.
98. – Зелен ч у кова к ул т у ра 0,106 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Барище, шеста
категори я, съставл яваща имот № 067444 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 067445 – зеленчукова култура на Пламен Петров Вачев, имот № 067215 – зеленчукова култура на Тодор Василев Минков, имот
№ 067443 – зеленчу кова к улт у ра на Златин
Пламенов Ма ла д ж иков, и имот № 0 0 0872 –
полски път на Община Пордим.
99. – Лозе 0,528 дка, намиращо се в с. Вълчит рън, община Пордим, област Плевен, в
местността Барище, от които 0,102 дка четвърта
категория и 0,426 дка трета категория, съставляващо имот № 075014 по плана за земеразделяне,
при граници (съседи): имот № 075036 – лозе
на наследници на Гено Върбанов Бебов, имот
№ 075013 – лозе на наследници на Русан Иванов
Халачев, имот № 000324 – полски път на Община
Пордим, имот № 075015 – лозе на „Серес“ – АД,
и имот № 075035 – лозе на наследници на Петко
Дамянов Бебов, върху който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
10 0. – Овощна г ра дина 1 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, трета категория, съставляваща имот № 125091 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 000832 – полски път на Община Пордим,
имот № 125092 – овощна градина на Гено Тодоров Вълчев, имот № 125039 – овощна градина
на насл. на Вълю Драганов Банчев, и имот
№ 125090 – овощна градина на наследници на
Петко Тодоров Бинаков, върху който имот има
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следните ограничения: Трайните насаждения да
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
Гор еоп ис а н и т е че т и ри и мо т а с а п ри до бити с нотариален акт № 171, том 54, дело
№ 12837/19.11.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
101. – Овощна градина 0,996 дка, намираща се
в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен,
в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 049232 по плана за земеразделяне,
при граници (съседи): имот № 049231 – овощна
градина на наследници на Дам ян Атанасов
Маладжиков, имот № 000894 – полски път на
Общ и на Порд и м, и мо т № 0 49233 – овощ на
градина на наследници на Пет ър Нед ялков
Христов, и имот № 049177 – овощна градина на
Енчо Маринов Мишев, върху който имот има
следните ограничения: Трайните насаждения да
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
102. – Зеленчукова култу ра 0,100 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Барище, шеста
категори я, съставл яваща имот № 067221 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 067220 – зеленчукова култура на наследници на Дамян Атанасов Маладжиков, имот
№ 000873 – полски път на Община Пордим, имот
№ 067222 – зеленчукова култура на Иванчо Симеонов Петров, и имот № 067438 – зеленчукова
култура на Добромир Кирилов Деков.
103. – Л и ва да 2 ,402 д к а, нам и ра ща се в
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен,
в местността Валога, трета категория, съставляваща имот № 132014 по плана за земеразделяне,
п ри г раници (съседи): имот № 132015 – лив а д а н а В а лен т и н Д и м и т р ов Л ачев, и мо т
№ 132024 – ливада на Красимир Ангелов Мичков, имот № 132022 – ливада на Спаска Спасова
Височкова, имот № 132013 – ливада на Иванчо
Симеонов Петров, и имот № 000298 – полски
път на Община Пордим.
104. – Л и ва да 3,20 0 д к а, нам и ра ща се в
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен,
в местността Барище, от които 1,589 дка шеста
категория и 1,611 дка пета категория, съставляваща имот № 133012 по плана за земеразделяне,
при граници (съседи): имот № 133013 – ливада на Красимира Рангелова Мишева, имот
№ 133011 – ливада на Ангел Николов Вачев,
имоти № 000840, 000070 и 000871 – полски пътища на Община Пордим.
Гор еоп ис а н и т е че т и ри и мо т а с а п ри до бити с нотариален акт № 182, том 54, дело
№ 12849/19.11.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
105. – Овощна градина 1,003 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 050088 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 050089 – овощна градина на Георги Александров Русков, имот № 050108 – овощна градина на
Асен Йорданов Вълчев, имот № 050087 – овощна
градина на Асен Кръстев Димитров, и имот
№ 000707 – полски път на Община Пордим,
върху който имот има следните ограничения:
Електропровод 220 kV. На 25 м от двете страни
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до крайните проводници или на 30 м от оста на
електропровода не могат да се строят сгради и
съоръжения и засажда високостеблена растителност. Трайните насаждения да се опазват и
стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до
изтичане на амортизационния срок. Електропровод 400 kV с една тройка. На 30 м от двете
страни до крайните проводници или на 41 м от
оста на електропровода не могат да се строят
сгради и съоръжения и засажда високостеблена
растителност.
106. – Лозе 0,534 дка, намиращо се в с. Вълчи
трън, община Пордим, област Плевен, в местността Барище, трета категория, съставляващо имот
№ 074031 по плана за земеразделяне, при граници
(съседи): имот № 000324 – полски път на Община
Пордим, имот № 074032 – лозе на Киринка Младенова Петрова, имот № 074028 – лозе на Киринка Тодорова Петкова, и имот № 074030 – лозе на
Стефка Борисова Иванова, върху който имот има
следните ограничения: Трайните насаждения да
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
107. – Лозе 0,966 дка, намиращо се в с. Вълчи
трън, община Пордим, област Плевен, в местността Над село, трета категория, съставляващо имот
№ 084003 по плана за земеразделяне, при граници
(съседи): имот № 084004 – лозе на Общински
поземлен фонд, имот № 000268 – полски път на
Община Пордим, имот № 084002 – лозе на Живка
Александрова Йотова, и имот № 000224 – полски
път на Община Пордим, върху който имот има
следните ограничения: Трайните насаждения да
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
Го р е о п и с а н и т е т р и и м о т а с а п р и д о б и т и с но т ари а лен а к т № 189, т ом 54, де ло
№ 12858/19.11.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
108. – Овощна градина 1 дка, намираща се в
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в
местността Камъка, трета категория, съставляваща имот № 125095 по плана за земеразделяне,
при граници (съседи): имот № 000832 – полски
път на Община Пордим, имот № 125096 – овощна градина на наследници на Петър Георгиев
Ценев, имот № 125035 – овощна градина на
Митко Бойчев Радев, и имот № 125094 – овощна
градина на наследници на Иван Начев Пращиев,
върху който имот има следните ограничения:
Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане
на амортизационния срок.
109. – Л и ва да 3,498 д к а, на м и ра ща с е в
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местност та Ва лога, т рета категори я,
с ъ с т а в л я ва ща и мо т № 1310 2 0 по п ла на з а
земераздел яне, п ри г раници (съседи): имот
№ 131022 – л и ва да на Общ и нск и поз ем лен
фонд, имот № 131021 – ливада на Общински
поземлен фон д, имот № 1310 03 – лива да на
наследници на Дамян Атанасов Маладжиков,
имот № 131037 – ливада на Веселин Александров Брязов, имот № 131019 – ливада на Иван
Георгиев Илиев, имот № 000279 – полски път
на Община Пордим, и имот № 131023 – ливада
на Веселин Илиев Височков.
110. – Лозе 0,499 дка, намиращо се в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в мест-
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ността Барище, трета категория, съставляващо
имот № 079026 по плана за земеразделяне, при
съседи: имот № 000058 – полски път на Община
Пордим, имот № 079027 – лозе на Енчо Илиев
Раев, имот № 079023 – лозе на наследници на
Върбан Иванов Халачев, и имот № 079025 – лозе
на наследеници на Ангел Симеонов Пенчев,
върху който имот има следните ограничения:
Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане
на амортизационния срок.
111. – Овощна градина 1,678 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 125065 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 000832 – полски път на Община Пордим, имот
№ 125066 – овощна градина на Толя Петрова
Стойкова, имот № 125064 – овощна градина
на „Серес“ – А Д, и имот № 000892 – полски
път на Община Пордим, върху който имот има
следните ограничения: Трайните насаждения да
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
112. – Овощна г ра дина 2 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 049100 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 049308 – овощна градина на „Серес“ – АД,
имот № 049438 – овощна градина на Тотка
Маринова Вачева, имот № 049437 – овощ на
градина на Цветанка Маринова Драгомирова,
имот № 049436 – овощна градина на Мариана
Великова Ячовска, имот № 000892 – полски път
на Община Пордим, и имот № 049101 – овощна
градина на Марийка Симеонова Томева, върху
който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват
в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.
Гореописаните пет имота са придобити с нотариален акт № 24, том 55, дело № 12895/20.11.2008 г.
по описа на СлВ – Плевен.
113. – Овощна градина 1 дка, намираща се в
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в
местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 049450 по плана за земеразделяне,
при граници (съседи): имот № 049451 – овощна
градина на Фердинанд Костов Височков, имот
№ 000894 – полски път на Община Пордим, имот
№ 049272 – овощна градина на Ангел Костов
Височков, и имот № 049137 – овощна градина
на Веселина Петрова Чернева, който имот е
образуван от имот № 049271 и върху който имот
има следните ограничения: Трайните насаждения
да се опазват и стопанисват в съответствие с
чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния
срок. Електропровод 400 kV с една тройка. На
30 м от двете страни до крайните проводници
или на 41 м от оста на електропровода не могат
да се строят сгради и съоръжения и засажда
високостеблена растителност.
114. – Л и ва да 4,301 д к а, на м и ра ща с е в
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен,
в местността Валога, трета категория, съставляваща имот № 110018 по плана за земеразделяне,
при граници (съседи): имот № 110017 – ливада
на наследници на Енчо Маринов Ченев, имот
№ 000298 – полски път на Община Пордим, имот
№ 110019 – ливада на Димитър Христов Иванов,
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имот № 110086 – ливада на Тихомир Розинов
Богоев, имот № 110087 – ливада на Костадин
Трифонов Мусов, имот № 110088 – ливада на
наследници на Ангел Димитров Брязов, и имот
№ 110089 – ливада на Димитър Асенов Вълчев.
Гореописаните два имота са придобит с нотариален акт № 29, том 55, дело № 12900/20.11.2008 г.
по описа на СлВ – Плевен.
115. – Овощна градина 0,995 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Дърти лозя, трета категория, съставляваща имот № 041065 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 041064 – овощна градина на Никифор Илиев
Пачев, имот № 000708 – полски път на Община Пордим, имот № 041066 – овощна градина
на „Серес“ – А Д, и имот № 041014 – овощна
градина на Ангел Вълев Пачев и др., върху
който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват
в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.
116. – Зеленчукова култ у ра 0,100 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Барище, шеста
категори я, съставл яваща имот № 067223 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 067222 – зеленчукова култура на Иванчо
Симеонов Петров, имот № 000873 – полски път
на Община Пордим, имот № 067224 – зеленчукова култура на Веселин Илиев Височков, и
имот № 067436 – зеленчукова култура на Петьо
Венелинов Гецов.
117. – Лозе 0,524 дка, намиращо се в с. Вълчит рън, община Пордим, област Плевен, в
местността Барище, четвърта категория, съставляващо имот № 077001 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 000321,
000060 – полски пътища на Община Пордим,
имот № 077002 – лозе на Веска Дочева Пеловска,
и имот № 077050 – лозе на Борис Русев Минов,
върху който имот има следните ограничения:
Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане
на амортизационния срок.
118. – Л и ва да 1,501 д к а, на м и ра ща с е в
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местност та Ва лога, т рета категори я,
с ъ с т а в л я ва ща и мо т № 129 019 по п ла на з а
земераздел яне, п ри г раници (съседи): имот
№ 129018 – ливада на Минко Димитров Минков, имот № 000501 – полски път на Община
Пордим, имот № 129020 – ливада на Веселин
Илиев Височков, имот № 129122 – ливада на
наследници на Никола Стоянов Вачев, и имот
№ 129123 – ливада на наследници на Иван Маринов Траков.
Гор еоп ис а н и т е че т и ри и мо т а с а п ри до би т с но т ари а лен а к т № 3 4, т ом 55, де ло
№ 12905/20.11.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
119. – Нива 6 дка, намираща се в с. Вълчи
трън, община Пордим, област Плевен, в местността Под Пордим, трета категория, съставляваща имот № 019072 по плана за земеразделяне,
при граници (съседи): имот № 019071 – нива на
Димитър Ангелов Цанов, имот № 019019 – нива
на наследници на Димитра Попова Кирилова,
имот № 019039 – нива на Иван Пенков Бонков,
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и имот № 019035 – нива на Държавен поземлен
фонд, който имот е образуван от имот № 019038,
придобит с нотариален акт № 36, том 55, дело
№ 12907/20.11.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
120. – Овощна градина 0,998 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 049221 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 049220 – овощна градина на Георги Атанасов
Димитров, имот № 000894 – полски път на Община Пордим, имот № 049222 – овощна градина
на наследници на Панчо Николов Качамачков,
и имот № 049188 – овощна градина на Пламен
Веселинов Райчев, върху който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
121. – Ливада 3,490 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Валога, трета категория, съставляваща
имот № 110012 по плана за земеразделяне, при
граници (съседи): имот № 110011 – ливада на
Атанас Хинков Мичев, имот № 000298 – полски
път на Община Пордим, имот № 110013 – ливада на наследници на Иван Тодоров Митов,
имот № 110100 – ливада на Петкана Веселинова
Костова, и имот № 110101 – ливада на Петра
Николова Цачева.
Гореописаните два имота са придобити с нотариален акт № 37, том 55, дело № 12908/20.11.2008 г.
по описа на СлВ – Плевен.
122. – Овощна градина 1,004 дка, намираща се
в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен,
в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 050102 по плана за земеразделяне,
при граници (съседи): имот № 050101 – овощна
градина на наследници на Иван Костадинов Чифчикиров, имот № 050194 – овощна градина на Общински поземлен фонд, имот № 050103 – овощна
градина на Красимира Рангелова Мишева, и
имот № 050095 – овощна градина на наследници
на Божин Иванов Казаков, върху който имот
има следните ограничения: Електропровод 400
kV с една тройка. На 30 м от двете страни до
крайните проводници или на 41 м от оста на
електропровода не могат да се строят сгради и
съоръжения и засажда високостеблена растителност. Трайните насаждения да се опазват и
стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до
изтичане на амортизационния срок.
123. – Лозе 0,522 дка, намиращо се в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Барище, трета категория, съставляващо
имот № 077018 по плана за земеразделяне, при
граници (съседи): имот № 077036 – лозе на Христо Трифонов Христов, имот № 077017 – лозе на
Димитър Ангелов Цанов, имот № 000322 – полски път на Община Пордим, и имот № 077019 –
лозе на Христина Тодорова Вълчева и др., върху
който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват
в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.
Гореописаните два имота са придобити с нотариален акт № 40, том 55, дело № 12911/20.11.2008 г.
по описа на СлВ – Плевен.
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124. – Лозе 0,523 дка, намиращо се в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Барище, трета категория, съставляващо
имот № 077011 по плана за земеразделяне, при
съседи: имот № 077042 – лозе на Марин Тодоров
Монов, имот № 077010 – лозе на наследници на
Костадин Митев Вачев, имот № 000322 – полски
път на Община Пордим, и имот № 077012 – лозе
на наследници на Трифон Димов Ботев, върху
който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват
в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок, придобито с нотариален
акт № 43, том 55, дело № 12914/20.11.2008 г. по
описа на СлВ – Плевен.
125. – Овощна градина 1,154 дка, намираща се
в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен,
в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 050001 по плана за земеразделяне,
при граници (съседи): имот № 050192 – овощна
градина на наследници на Макавея Георгиев
Лачев, имот № 000892 – полски път на Община Пордим, имот № 050002 – овощна градина
на Петър Петков Халачев, и имот № 050003 –
овощна градина на Асен Илиев Височков, върху
който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват
в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.
126. – Лозе 0,931 дка, намиращо се в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Над село, трета категория, съставляващо
имот № 0840 07 по плана за земераздел яне,
при съседи: имот № 084008 – лозе на Веселин
Минков Костов, имот № 000268 – полски път на
Община Пордим, имот № 084006 – лозе на Асен
Димитров Брязов, и имот № 000224 – полски
път на Община Пордим, върху който имот има
следните ограничения: Трайните насаждения да
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
Гореописаните два имота са придобити с нотариален акт № 48, том 55, дело № 12919/20.11.2008 г.
по описа на СлВ – Плевен.
127. – Л и ва да 1,499 д к а, на м и ра ща с е в
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен,
в местността Барище, пета категория, съставляваща имот № 070006 по плана за земеразделяне,
при граници (съседи): имот № 070017 – ливада
на „Серес“ – АД, имот № 070005 – ливада на
наследници на Георг и Бла жен Ра дев, имот
№ 000841 – полски път на Община Пордим, и
имот № 070007 – ливада на Митко Бойчев Радев.
127а. – Ливада 2,042 дка, намираща се в
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен,
в местността Валога, трета категория, съставляваща имот № 129097 по плана зa земеразделяне,
при г раници (съседи): имот № 129098 – лива да на Пен ка Ди м и т рова Иг нат ова, и мо т
№ 129050 – ливада на Милен Атанасов Кунчев,
имот № 129096 – ливада на Петран Русанов
Кръстев, и имот № 0 0 0845 – полск и път на
Община Пордим.
Гореописаните два имота са придобити с нотариален акт № 92, том 55, дело № 12965/20.11.2008 г.
по описа на СлВ – Плевен.
12 8. – Н и в а 18 ,10 2 д к а , н а м и ра щ а с е в
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен,
в местността Под Пордим, четвърта категория, съставляваща имот № 020015 по плана
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за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 020014 – нива на Димитър Борисов Георгиев,
имот № 000017 – полски път на Община Пордим,
имот № 020016 – нива на Богдан Илиев Дянков,
имот № 020020 – нива на Васил Димитров Симеонов, имот № 020021 – нива на Галина Иванова
Симеонова, имот № 020022 – нива на Христина Петкова Христова, имот № 020018 – нива
на наследници на Тодор Недялков Лишев, и
имот № 000011 – път ІІІ клас на държавата,
придобита с нотариален акт № 52, том 56, дело
№ 12965/25.11.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
129. – Лозе 0,502 дка, намиращо се в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Над село, трета категория, съставляващо
имот № 083015 по плана за земеразделяне, при
г раниц и (съседи): имо т № 083016 – лозе на
Мичо Петров Мечков, имот № 000224 – полски
път на Община Пордим, имот № 083014 – лозе
на „С ерес“ – А Д, и мо т № 0 83140 – лозе на
наследници на Кольо Цветков Генов, и имот
№ 000215 – полски път на Община Пордим,
върху който имот има следните ограничения:
Трайните насаждения да се опазват и стопанисват
в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок, придобит с нотариален
акт № 85, том 56, дело № 13166/26.11.2008 г. по
описа на СлВ – Плевен.
130. – Зеленчукова култура 0,100 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Барище, шеста
категори я, съставл яваща имот № 066075 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 066074 – зеленчукова култура на Васил
Цветанов Додин, имот № 000413 – полски път
на Община Пордим, имот № 066076 – зеленчукова култура на Марин Нешев Лалев, и имот
№ 000874 – полски път на Община Пордим.
131. – Лозе 0,523 дка, намиращо се в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Барище, трета категория, съставляващо
имот № 075025 по плана за земеразделяне, при
съседи: имот № 075026 – лозе на Петко Кръстев
Славков, имот № 075024 – лозе на Асен Върбанов
Стефанов, имот № 000324 и № 000054 – полски
пътища на Община Пордим, върху който имот
има следните ограничения: Трайните насаждения
да се опазват и стопанисват в съответствие с
чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния
срок.
Гореописаните два имота са придобити с нотариален акт № 91, том 56, дело № 13172/26.11.2008 г.
по описа на СлВ – Плевен.
132. – Овощна градина 0,998 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 050145 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 050144 – овощна градина на Веселин Николов
Митев, имот № 000892 – полски път на Община Пордим, имот № 050146 – овощна градина
на наследници на Петко Маринов Ку чев, и
имот № 050051 – овощна градина на Никифор
Илиев Пачев, върху който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок,
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придобита с нотариален акт № 95, том 56, дело
№ 13178/26.11.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
133. – Зеленчукова култу ра 0,100 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Барище, шеста
категория, съставляваща имот № 067201 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 067200 – зеленчукова култура на Димитър
Михайлов Великов, имот № 000873 – полски
път на Община Пордим, имот № 067202 – зеленчукова култура на Данка Кирилова Петрова,
имот № 067457 – зеленчукова култура на Илия
Петков Кутулев, и имот № 067458 – зеленчукова
култура на Андрей Петков Кутулев.
134. – Овощна градина 0,998 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 049191 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 049192 – овощна градина на „Серес“ – АД,
имот № 049218 – овощна градина на наследници на Кръстина Христова Минчева, имот
№ 049190 – овощна градина на Захари Илиев
Дичков, и имот № 000892 – полски път на Община Пордим, върху койю имот има следните
ограничения: Трайните насаждения да се опазват
и стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до
изтичане на амортизационния срок.
Гореописаните два имота са придобити с нотариален акт № 96, том 56, дело № 13179/26.11.2008 г.
по описа на СлВ – Плевен.
135. – Овощна градина 1,037 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 051088 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 051087 – овощна градина на Росица Петкова
Матева, имот № 000892 – полски път на Община Пордим, имот № 051089 – овощна градина
на наследници на Никола Атанасов Коцев, и
имот № 051036 – овощна градина на Димитър
Великов Златанов, върху който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
136. – Зеленчукова култура 0,100 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Барище, пета категория,
съставляваща имот № 067318 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 067317 – зеленчукова култура на наследници на Кирил
Цветанов Данков, имот № 000873 – полски път
на Община Пордим, имот № 067319 – зеленчукова култура на наследници на Ангел Мичев
Цвятков, и имот № 067342 – „Елана фонд за
земеделска земя“ – АДСИЦ.
137. – Л и ва да 2 ,399 д к а, на м и ра ща се в
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен,
в местността Валога, трета категория, съставляваща имот № 129104 по плана за земеразделяне,
при граници (съседи): имот № 129105 – ливада
на Веска Дочева Пеловска, имот № 129041 – лива да н а В е л и ко С т оя нов Д и м и т р ов, и мо т
№ 129 0 42 – л и в а да н а „С ер е с“ – А Д , и мо т
№ 129103 – ливада на наследници на Трифон
Костадинов Мачев, и имот № 000845 – полски
път на Община Пордим.
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Го р е о п и с а н и т е т р и и м о т а с а п р и д о б и т и с но т ари а лен а к т № 101, т ом 56 , де ло
№ 13184/26.11.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
138. – Овощна градина 0,992 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 049230 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 049229 – овощна градина на Лачо Петков Стефанов, имот № 000894 – полски път на Община
Пордим, имот № 049231 – овощна градина на
наследници на Дамян Атанасов Маладжиков, и
имот № 049179 – овощна градина на наследници
на Никифор Минчев Дишков, върху който имот
има следните ограничения: Трайните насаждения
да се опазват и стопанисват в съответствие с
чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок, придобита с нотариален акт № 105,
том 56, дело № 13188/26.11.2008 г. по описа на
СлВ – Плевен.
139. – Зеленчукова култу ра 0,100 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Барище, пета категория, съставляваща имот № 067300 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 067299 – зеленчукова култура на наследници
на Тодор Георгиев Йочев, имот № 000873 – полски път на Община Пордим, имот № 067301 – зелен ч у кова к ул т у ра на наследници на Ен чо
Маринов Ченев, и имот № 067360 – зеленчукова
култура на Мирослав Тодоров Височков.
140. – Овощ на г ра д и на 1,0 08 д к а, нам ира ща с е в с. Въ л ч и т р ън, о бщ и на Порд и м,
област Плевен, в местността Камъка, шеста
категори я, съставл яваща имот № 049092 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 049093 – овощна градина на Макавей
Борисов Макавеев, имот № 049316 – овощна
градина на Цветанка Петранова Пъшева, имот
№ 049091 – овощна градина на наследници на
Илия Колев Горанов, и имот № 000832 – полски
път на Община Пордим, върху който имот има
следните ограничения: Трайните насаждения да
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
Го р е о п и с а н и т е д в а и м о т а с а п р и д о б и т и с но т ари а лен а к т № 111, т ом 56 , де ло
№ 13194/26.11.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
141. – Лозе 0,519 дка, намиращо се в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Барище, трета категория, съставляващо
имот № 078031 по плана за земеразделяне, при
граници (съседи): имот № 000325 – полски път
на Община Пордим, имот № 078032 – лозе на
Ангел Николов Вачев, имот № 078018 – лозе на
Васил Асенов Михайлов, и имот № 078030 – лозе
на Слави Петков Киров, върху който имот има
следните ограничения: Трайните насаждения да
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок,
придобит с нотариален акт № 122, том 56, дело
№ 13205/26.11.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
142. – Ливада 1 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Над село, трета категория, съставляваща
имот № 141001 по плана за земеразделяне, при
граници (съседи): имот № 000149 – полски път
на Община Пордим, имот № 141002 – ливада на
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Георги Павлов Таров и имот № 000238 – отводнителен канал на Община Пордим.
143. – Овощна градина 0,997 дка, намираща се
в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен,
в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 050190 по плана за земеразделяне,
при граници (съседи): имот № 000892 – полски
път на община Пордим, имот № 050191 – овощна градина на наследници на Христан Вачев
Романов, имо т № 050 0 06 – овощ на г ра дина
на „Серес“ – А Д, и имот № 050189 – овощна
градина на Тодорина Тодорова Томева, върху
който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват
в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.
144. – Лозе 0,533 дка, намираща се в с. Вълчи
трън, община Пордим, област Плевен, в местността Барище, четвърта категория, съставляващо имот № 074009 по плана за земеразделяне,
при граници (съседи): имот № 074040 – лозе на
Мичо Петров Мечков, имот № 000224 – полски
път на Община Пордим, имот № 083014 – лозе на
Кольо Кирилов Русков, имот № 074008 – лозе на
Серги Илиев Халачев, имот № 000060 – полски
път на Община Пордим, и имот № 074010 – лозе
на наследници на Петко Георгиев Бъчваров,
върху който имот има следните ограничения:
Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане
на амортизационния срок.
Го р е о п и с а н и т е т р и и м о т а с а п р и д о б и т и с но т ари а лен а к т № 1 56 , т ом 58 , де ло
№ 13661/5.12.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
145. – Овощна градина 1,004 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 051003 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 051004 – овощна градина на наследници на
Петър Митев Милушев, имот № 051002 – овощна градина на наследници на Петко Върбанов
Богоев, имоти № 000147 и № 000891 – полски
пътища на община Пордим, върху които имоти
има следните ограничения: Трайните насаждения
да се опазват и стопанисват в съответствие с
чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния
срок. Електропровод 400 kV с една тройка. На
30 м от двете страни до крайните проводници
или на 41 м от оста на електропровода не могат
да се строят сгради и съоръжения и засажда
високостеблена растителност.
146. – Зеленчукова култу ра 0,100 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Барище, шеста
категория, съставляваща имот № 067235 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 067234 – зеленчукова култура на Теменужка
Петкова Крюгер, имот № 000873 – полски път
на община Пордим, имот № 067236 – зеленчукова култура на Веселин Николов Богоев, имот
№ 067423 – зеленчукова култура на Костадин
Кръстев Височков, и имот № 067424 – зеленчукова култура на „Серес“ – АД.
147. – Ливада 1,701 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Барище, пета категория, съставляваща
имот № 070018 по плана за земеразделяне, при
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граници (съседи): имот № 000840 – полски път
на община Пордим, имот № 070019 – ливада на
Марин Веселинов Йочков, имот № 070004 – ливада на наследници на Трифон Митев Радев,
имот № 070005 – ливада на наследници на Георги Блажев Радев, и имот № 070017 – ливада
на „Серес“ – АД.
Гореописаните три имота са придобити с нотариален акт № 157, том 58, дело № 13662/5.12.2008 г.
по описа на СлВ – Плевен.
148. – Овощна градина 0,995 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 049251 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 049250 – овощна градина на наследници на
Димитър Илиев Мусов, имот № 000894 – полски
път на община Пордим, имот № 049252 – овощна градина на Иван Пенков Чернев, и имот
№ 049158 – овощна градина на Ангел Димитров
Иванов, върху който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и
стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до
изтичане на амортизационния срок.
149. – Зеленчукова култ у ра 0,100 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Барище, шеста
категория, съставляваща имот № 067003 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 067001 – зеленчукова култура на Димитър
Христов Иванов, имот № 000040 – полски път
на община Пордим, имот № 067004 – зеленчукова култура на Златан Атанасов Ганев, имот
№ 000873 – полски път на община Пордим, и
имот № 067002 – зеленчукова култура на Лачо
Петков Стефанов.
150. – Лозе 1,431 дка, намираща се в с. Вълчит рън, община Пордим, област Плевен, в
местността Над село, трета категория, съставляващо имот № 085031 по плана за земеразделяне,
при граници (съседи): имот № 085032 – лозе
на наследници на Ангел Георгиев Томев, имот
№ 0 0 0138 – полск и път на община Пордим,
имот № 085030 – лозе на Цветанка Димитрова
Тодорова, и имот № 000268 – полски път на
община Пордим, върху който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
Гореописаните три имота са придобити от
проверяваното лице с нотариален акт № 158,
том 58, дело № 13663/5.12.2008 г. по описа на
СлВ – Плевен.
151. – Зеленчукова култу ра 0,103 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Барище, пета категория, съставляваща имот № 067371 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 067372 – полски път на община Пордим, имот
№ 067289 – зеленчукова култура на наследници
на Панайот Илиев Дичков, имот № 067370 – зеленчукова култ у ра на наследници на Васил
Цветанов Русков, и имот № 000872 – полски
път на община Пордим.
152. – Нива 5,006 дка, намираща се в с. Вълчит рън, община Пордим, област Плевен, в
местността Потока, трета категория, съставляваща имот № 116024 по плана за земеразделяне,
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при граници (съседи): имот № 116062 – нива
на Богдана А лексан д рова Цветанова, имо т
№ 116 0 2 3 – н и в а н а „С е р е с“ – А Д , и м о т
№ 0 0 0866 – полск и път на община Пордим,
и имот № 116025 – нива на Милчо Димитров
Георгиев.
Го р е о п и с а н и т е д в а и м о т а с а п р и д о б и т и с но т ари а лен а к т № 174, т ом 58 , де ло
№ 13679/5.12.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
153. – Нива 8,596 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Над село, трета категория, съставляваща
имот № 087021 по плана за земеразделяне, при
граници (съседи): имот № 087020 – нива на Богдан Трифонов Райчев, имот № 087013 – нива на
Петър Димитров Ватов, имот № 087014 – нива
на наследници на Иван Георгиев Таров, имот
№ 087005 – нива на Иван Илиев Данков, и имот
№ 000402 – полски път на община Пордим, който
имот е образуван от имот № 087006.
154. – Овощна градина 1,001 дка, намираща се
в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен,
в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 049188 по плана за земеразделяне,
при граници (съседи): имот № 049221 – овощна градина на Митко Великов Енчев, имот
№ 049187 – овощна градина на Симеон Атанасов
Дочков, имот № 000892 – полски път на община
Пордим, и имот № 049189 – овощна градина на
„Серес“ – АД, върху който имот има следните
ограничения: Трайните насаждения да се опазват
и стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ
до изтичане на амортизационния срок.
Го р е о п и с а н и т е д в а и м о т а с а п р и д о б и т и с но т ари а лен а к т № 179, т ом 58 , де ло
№ 13685/5.12.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
155. – Овощна градина 0,999 дка, намираща
се в с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 051005 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 051006 – овощна градина на наследници на
Христан Колев Милушев, имот № 051002 – овощна градина на наследници на Петко Върбанов
Богоев, имот № 051004 – овощна градина на
наследници на Петър Митев Милушев, и имот
№ 0 0 0891 – полск и път на община Пордим,
върху който имот има следните ограничения:
Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане
на амортизационния срок. Електропровод 400
kV с една тройка. На 30 м от двете страни до
крайните проводници или на 41 м от оста на
електропровода не могат да се строят сгради
и съоръжения и засажда високостеблена растителност, придобита с нотариален акт № 12,
том 61, дело № 14129/15.12.2008 г. по описа на
СлВ – Плевен.
156. – Нива 10 дка, намираща се в с. Вълчит рън, община Пордим, област Плевен, в
местността Под Пордим, четвърта категория,
с ъ с т а в л я ва ща и мо т № 02 0 033 по п ла на за
земераздел яне, п ри г раници (съседи): имот
№ 020032 – нива на наследници на Тодор Недялков Лишев, имот № 020023 – нива на Валентин
Петков Симеонов, имот № 000802 – полски път
на община Пордим, и имот № 000011 – път III
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клас на държавата, който имот е образуван от
имот № 020018.
157. – Овощна градина 1,008 дка, намираща се
в с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен,
в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 050121 по плана за земеразделяне,
при граници (съседи): имот № 050120 – овощна
градина на наследници на Костадин Василев
Чернев, имот № 050194 – овощна градина на Общински поземлен фонд, имот № 050122 – овощна
градина на Румен Георгиев Георгиев, и имот
№ 050075 – овощна градина на Бонка Маринова Шошкова, върху който имот има следните
ограничения: Електропровод 220 kV. На 25 м
от двете страни до крайните проводници или
на 30 м от оста на електропровода не могат да
се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Трайните насаждения
да се опазват и стопанисват в съответствие с
чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния
срок. Електропровод 400 kV с една тройка. На
30 м от двете страни до крайните проводници
или на 41 м от оста на електропровода не могат
да се строят сгради и съоръжения и засажда
високостеблена растителност.
158. – Зеленчукова култу ра 0,101 дка, намираща се в с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местност та Барище, пета
категори я, съставл яваща имот № 067089 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 067088 – зеленчукова култура на
наследници на Георги Цанов Романов, имот
№ 000040 – полски път на община Пордим, имот
№ 067090 – зеленчукова култура на наследници
на Васил Андреев Вачев, имот № 067119 – зеленчукова култура на Цветан Блажев Радев, и
имот № 067120 – зеленчукова култура на Фидана
Петкова Стайкова.
Го р е о п и с а н и т е т р и и м о т а с а п р и д о б и т и с н о т а р и а л е н а к т № 2 0 , т о м 61 , д е л о
№ 14131/15.12.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
159. – Нива 8,001 дка, намираща се в с. Вълч и т р ъ н , о б щ и н а По рд и м , о б л а с т П л е в е н ,
в местност та Дърти лозя, т рета категори я,
с ъ с т а в л я ва ща и мо т № 12 6 015 по п ла на за
земераздел яне, при г раници (съседи): имот
№ 126014 – нива на Георги Кирилов Бояджиев,
имот № 126010 – нива на Георги Христанов
Недялков, имот № 126009 – нива на Трифон Тодоров Петков, имот № 126013 – нива на Георгия
Върбанова Брязова, и имот № 000326 – полски
път на община Пордим, който имот е образуван
от имот № 126002, придобита с нотариален акт
№ 23, том 61, дело № 14140/15.12.2008 г. по описа
на СлВ – Плевен.
160. – Лозе 1,434 дка, намиращо се в земл и ще т о на с. Въ л ч и т р ън, общ и на Порд и м,
област Плевен, в местността Над село, трета
категори я, съставл яващо имот № 085034 по
п ла на за земераздел я не, п ри с ъсед и: и мо т
№ 085035 – лозе на Константин Илиев Тодоров, имот № 000138 – полски път на община
Пордим, имот № 085033 – лозе на Общински
поземлен фонд, и имот № 000268 – полски път
на община Пордим, върху който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
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ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок,
придобито с нотариален акт № 24, том 61, дело
№ 14141/15.12.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
161. – Овощна градина 1,007 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община
Пордим, област Плевен, в местността Камъка,
шеста категория, съставляваща имот № 049149
по плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 049406 – овощна градина на Асен
Ма к а веев И л иев, и мо т № 0 49 093 – овощ на
градина на Макавей Борисов Макавеев, имот
№ 000832 – полски път на община Пордим, и
имот № 049433 – овощна градина на Борянка
Петкова Русанова, който имот е образуван от
имот № 049094.
162. – Зеленчукова култура 0,231 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община
Пордим, област Плевен, в местността Барище,
шеста категория, съставляваща имот № 066134
по плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 066133 – зеленчукова култура на Манол
Найденов Бъчваров, имот № 000413 – полски
път на община Пордим, и имот № 000069 – изоставени т райни наса ж дени я на Общинск и
поземлен фонд.
Гореописаните два имота са придобити с нотариален акт № 41, том 61, дело № 14159/15.12.2008 г.
по описа на СлВ – Плевен.
163. – Л и ва да 0,999 д к а, на м и ра ща се в
землището на с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местност та Ва лога, т рета
категори я, съставл яваща имот № 129022 по
плана за земеразделяне, при граници (съсед и): и мо т № 129021 – л и ва да на Общ и нск и
поземлен фонд, имот № 000501 – полски път
на община Пордим, имот № 129023 – ливада на
Венета Тодорова Цанова, имот № 129120 – лива да на Общинск и позем лен фон д, и имот
№ 129121 – ливада на Марин Костадинов Чиф
чикиров, придобита с нотариален акт № 54,
том 61, дело № 14172/15.12.2008 г. по описа на
СлВ – Плевен.
164. – Зеленчукова култура 0,100 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община
Пордим, област Плевен, в местността Барище,
шеста категория, съставляваща имот № 067195
по плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 067194 – зеленчукова култура на Боян
Георгиев Матов, имот № 000873 – полски път
на община Пордим, имот № 067196 – зеленчукова култура на Иван Пенков Чернев, и имот
№ 067463 – зеленчукова култ у ра на Наталия
Русанова Какалова.
165. – Лозе 0,527 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Барище, трета категория,
съставляващо имот № 075026 по плана за земеразделяне, при съседи: имот № 000323 – полски
път на община Пордим, имот № 075027 – лозе на
Люба Симеонова Янкова, имот № 075025 – лозе
на наследници на Веселин Кръстев Славков, и
имот № 000054 – полски път на община Пордим,
върху който имот има следните ограничения:
Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане
на амортизационния срок.
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Го р е о п и с а н и т е д в а и м о т а с а п р и д о б и т и с н о т а р и а л е н а к т № 6 4 , т о м 61 , д е л о
№ 14203/15.12.2008 г. по описа на СлВ – Плевен.
166. – Л и ва да 5,0 01 д к а, на м и ра ща се в
землището на с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Над село, трета
категори я, съставл яваща имот № 1420 01 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 000149 – полски път на община Пордим,
имот № 142004 – ливада на Петрана Николова
Кочева, и имот № 000154 – отводнителен канал
на община Пордим, придобита с нотариален
акт № 141, том 61, дело № 14262/16.12.2008 г.
по описа на СлВ – Плевен.
167. – Л и ва да 1,496 д к а, на м и ра ща с е в
землището на с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местност та Ва лога, т рета
категори я, съставл яваща имот № 129064 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 129063 – ливада на Гето Костадинов
Гетов, имот № 000501 – полски път на община
Пордим, имот № 129065 – ливада на Общински
поземлен фонд, имот № 129084 – ливада на
Илиян Димитров Височков, и имот № 129085 на
Веселина Колева Вачева, придобита с нотариален
акт № 62, том 63, дело № 14590/18.12.2008 г. по
описа на СлВ – Плевен.
168. – Нива 6 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 052004 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 052003 – нива на Величка Димитрова Иванова, имот № 000389 – полски път на община
Пордим, имот № 052005 – нива на Роза Макавеева Вълчева, и имот № 000149 – полски път
на община Пордим, придобита с нотариален
акт № 177, том 63, дело № 14708/19.12.2008 г.
по описа на СлВ – Плевен.
169. – Нива 8 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Катеришко, трета категория, съставляваща имот № 117060 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 117061 – нива на Богдан Петков Райчев, имот
№ 117059 – нива на Добромир Кирилов Деков,
имот № 117038 – нива на Велико Борисов Спасов, имот № 117040 – нива на Анка Атанасова
Цанкова, имот № 117039 – нива на Марийка
Атанасова Вачева, и имот № 000818 – полски
път на община Пордим, който имот е образуван
от имот № 117013, придобита с нотариален акт
№ 184, том 63, дело № 14716/19.12.2008 г. по
описа на СлВ – Плевен.
170. – Нивa 7,955 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Дърти лозя, шеста
категори я, съставл яваща имот № 043064 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи); имот № 000304 – полски път на община
Пордим, имот № 043065 – нива на Лазарина
Николова Казакова, имот № 043041 – нива на
наследници на Николай Тодоров Чакъров, имот
№ 043040 – нива на Пенко Петров Недялков,
имот № 043060 – нива на Илия Спасов Илиев,
имот № 043061 – нива на „Серес“ – АД, имот
№ 043038 – нива на Таньо Димитров Танев, и
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имот № 043044 – нива на Георги Илиев Ватов,
който имот е образуван от имот № 043036 и
върху който имот има следните ограничения:
Електропровод 220 kV. На 25 м от двете страни
до крайните проводници или на 30 м от оста
на електропровода не могат да се строят сгради
и съоръжения и засажда високостеблена растителност, придобита с нотариален акт № 13,
том 7, дело № 1341/25.03.2009 г. по описа на
СлВ – Плевен.
171. – Нива 10 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Долни лозя, трета категория, съставляваща имот № 098064 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 098039 – нива на Валерий Атанасов Дечев,
имот № 000825 – полски път на община Пордим, имот № 098063 – нива на Тихомир Веселинов Райчев, имот № 098017 – нива на Тошко
Цветанов Тодоров, и имот № 098018 – нива на
„Серес“ – АД, който имот е образуван oт имот
№ 098040.
172. – Овощна градина 0,998 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община
Пордим, област Плевен, в местността Камъка,
трета категория, съставляваща имот № 125127 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 125126 – овощна градина на Христо
Петров Чомаков, имот № 000832 – полски път
на община Пордим, имот № 125001 – овощна
г ра дина на Ива н Хрис т ов Ива нов, и и мо т
№ 125003 – овощна градина на Димитър Атанасов Бинаков, върху който имот има следните
ограничения: Трайните насаждения да се опазват
и стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ
до изтичане на амортизационния срок.
173. – Зеленчукова култура 0,107 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община
Пордим, област Плевен, в местността Барище,
шеста категория, съставляваща имот № 066119
по плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 066118 – зеленчукова култура на Тотко
Пенков Горанов, имот № 000413 – напоителен
канал на община Пордим, имот № 066120 – зеленчукова култура на наследници на Макавея
Иванов Вълчев, и имот № 000874 – полски път
на община Пордим.
Гореописаните три имота са придобити с нотариален акт № 86, том 9, дело № 1860/13.04.2009 г.
по описа на СлВ – Плевен.
174. – Нива 8,500 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Под пожара, трета
категори я, съставл яваща имот № 092058 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 092059 – нива на Венцислав Величков
Ганев, имот № 092042 – нива на Васил Цветанов Додин, имот № 092057 – нива на Тодор
Костадинов Ганев, и имот № 000881 – полски
път на община Пордим, който имот е образуван
от имот № 092013.
175. – Нива 5,938 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Барище, шеста категория, съставляваща имот № 072041 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 072040 – нива на Георги Павлов Таров, имот
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№ 000070 – полски път на община Пордим,
имот № 072042 – нива на Венцислав Величков
Ганев, имот № 072043 – нива на Трифон Илиев
Кръстев, и имот № 000386 – електропровод на
държавата, който имот е образуван от имот
№ 072012.
176. – Зеленчукова култура 0,100 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община
Пордим, област Плевен, в местността Барище,
пета категория, съставляваща имот № 067294
по плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 067293 – зеленчукова култура на
„Серес“ – АД, имот № 000873 – полски път на
община Пордим, имот № 067295 – зеленчукова
култура на Гинка Костадинова Казакова, и имот
№ 067366 – зеленчукова култура на наследници
на Ангел Колев Горанов.
Го р е о п и с а н и т е т р и и м о т а с а п р и д о б и т и с но т ари а лен а к т № 12 6 , т ом 10, де ло
№ 2128/24.04.2009 г. по описа на СлВ – Плевен.
177. – Нива 8,500 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Под пожара, трета категория, съставляваща имот № 092059 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 092021 – нива на Севда Ангелова Вълчева,
имот № 092062 – нива на Наташа Тодорова
Найденова, имот № 000881 – полски път на община Пордим, имот № 092058 – нива на Грета
Величкова Петкова, имот № 092042 – нива на
Васил Цветанов Додин, имот № 092026 – нива
на наследници на Александър Върбанов Богоев,
имот № 092025 – нива на Иван Величков Лалчев,
имот № 092052 – нива на Цветанка Кузманова
Гунева, имот № 092053 – нива на Юлия Георгиева Кирова, имот № 092051 – ниви на Милчо
Кузманов Киров, имот № 092023 – нива на Еленка Илионова Жухова, и имот № 092022 – нива
на наследници на Иван Милев Матов, който
имот е образуван от имот № 092013.
178. – Нива 5,988 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Барище, шеста категория, съставляваща имот № 072042 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 0 0 0 070 – полск и път на община Пордим,
имот № 072041 – нива на Грета Величкова Пет
кова, имот № 072043 – нива на Трифон Илиев
Кръстев, и имот № 072011 – нива на наследници
на Панчо Николов Качамачков, който имот е
образуван от имот № 072012.
179. – Ливада 2 дка, намираща се в земл и ще т о на с. Въ л ч и т р ън, общ и на Порд и м,
област Плевен, в местност та Ва лога, т рета
категори я, съставл яваща имот № 131040 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 131039 – ливада на Тодор Костадинов
Ганев, имот № 000845 – полски път на община
Пордим, имот № 131105 – ливада на Ж ивка
Александрова Йотова, имот № 131028 – ливада
на Марин Нешев Лалев, и имот № 131029 – ливада на „Адванс терафонд“ – АДСИЦ, който
имот е образуван от имот № 131006.
Го р е о п и с а н и т е т р и и м о т а с а п р и д о б и т и с но т ари а лен а к т № 139, т ом 10, де ло
№ 2142/24.04.2009 г. по описа на СлВ – Плевен.
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180. – Овощна градина 0,991 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община
Пордим, област Плевен, в местността Камъка,
шеста категория, съставляваща имот № 050164
по плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 050163 – овощна градина на Иванка
Иванова Иванова, имот № 000892 – полски път
на община Пордим, имот № 050165 – овощна
градина на Тодорина Тодорова Генова, и имот
№ 050032 – овощна градина на Иван Димитров
Богоев, върху който има следните ограничения:
Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане
на амортизационния срок.
181. – 3еленчукова култура 0,100 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община
Пордим, Плевен, в местността Барище, шеста
категори я, съставл яваща имот № 068022 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 068021 – зеленчукова култура на Богдан
Кучев Вачев, имот № 000079 – полски път на
община Пордим, имот № 068023 – зеленчукова
култура на Красимира Рангелова Мишева, и
имот № 000413 – напоителен канал на община
Пордим.
Го р е о п и с а н и т е д в а и м о т а с а п р и д о б и т и с но т ари а лен а к т № 141, т ом 10, де ло
№ 2144/24.04.2009 г. по описа на СлВ – Плевен.
182 . – Н и в а 15, 50 2 д к а , н а м и ра щ а с е в
землището на с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местност та Церака, трета
категори я, съставл яваща имот № 090044 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
и мо т № 090 017 – н и ва на Д и м и т ър Пе т ров
Кременски, имот № 090029 – нива на „А дванс
терафонд“ – АДСИЦ, имот № 090028 – нива на
Марин Нешев Лалев, имот № 090045 – нива на
наследници на Трайко Атанасов Ганев, и имот
№ 000302 – път IV клас на община Пордим,
който имот е образуван от имот № 090018.
183. – Нива 4,502 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Долни лозя, трета категория, съставляваща имот № 096064 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 096063 – нива на Митко Трайков Ганев, имот
№ 000826 – полски път на община Пордим, имот
№ 096003 – нива на Атанас Александров Нанов,
и имот № 096014 – нива на Георги Павлов Таров, който имот е образуван от имот № 096002.
Гореописаните два имота са придобити с нотариален акт № 32, том 12, дело № 2455/12.05.2009 г.
по описа на СлВ – Плевен.
184. – Нива 5 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Под Пордим, четвърта
категори я, съставл яваща имот № 019073 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 019074 – нива на наследници на
Атанас Хинков Мичев, имот № 019010 – нива
на наследници на Киро Петков Кънчев, имот
№ 019011 – нива на наследници на Иван Маринов Траков, и имот № 000015 – полски път
на община Пордим, който имот е образуван
от имот № 019012, придобита с нотариален акт
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№ 74, том 13, дело № 2715/21.05.2009 г. по описа
на СлВ – Плевен.
185. – Н и в а 18 ,9 0 0 д к а , н а м и ра щ а с е в
землището на с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Над село, трета
категори я, съставл яваща имот № 087018 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 087019 – нива на наследници на Кучо
Цанов Романов, имот № 087002 – нива на Иван
Димитров Петков, имот № 087022 – нива на
Илия Спасов Илиев, имот № 087017 – нива на
наследници на Георги Маринов Райчев, и имот
№ 000812 – полски път на община Пордим.
186. – Нива 12,733 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Барище, трета категория, съставляваща имот № 095053 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 000870 – полски път на община Пордим, имот
№ 095054 – нива на Велико Борисов Спасов,
имот № 095051 – нива на наследници на Петър
Митев Милушев, и имот № 000826 – полски път
на община Пордим.
187. – Овощна градина 1,001 дка, намираща се
в землището на с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Камъка, шеста
категори я, съставл яваща имот № 049196 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 049197 – овощна градина на Величка
Димитрова Иванова, имот № 049213 – овощна градина на Атанас Георгиев Пандов, имот
№ 049195 – овощна градина на Величка Димитрова Иванова, и имот № 000892 – полски
път на община Пордим, върху който имот има
следните ограничения: Трайните насаждения да
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
Гореописаните три имота са придобити от
проверяваното лице с нотариален акт № 16,
том 15, дело № 3103/4.06.2009 г. по описа на
СлВ – Плевен.
188. – Нива 5 дка, намираща се в землището
на с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Под Пордим, четвърта категория, съставляваща имот № 020039 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 020040 – нива на наследници на Тодор Недялков Лишев, имот № 020022 – нива на Христина
Петкова Христова, имот № 020015 – нива на
Георги Павлов Таров, и имот № 000011 – път
III клас на държавата, който имот е образуван
от имот № 020032, придобита с нотариален акт
№ 31, том 15, дело № 3120/4.06.2009 г. по описа
на СлВ – Плевен.
189. – Нива 4,998 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Под Пордим, четвърта
категори я, съставл яваща имот № 020003 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 020002 – нива на наследници на Шариф
Кадиров Чангов, имот № 000017 – полски път
на община Пордим, имот № 020004 – нива на
наследници на Богдана Илиева Вачева, и имот
№ 000011 – път III клас на държавата.
190. – Лозе 0,540 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Барище, трета категория,
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съставляващо имот № 075023 по плана за земеразделяне, при съседи: имот № 075028 – лозе на
наследници на Невяна Петкова Мотева, имот
№ 075022 – лозе на Петко Георгиев Вешков,
имот № 000324 – полски път на община Пордим, и имот № 075024 – лозе на Асен Върбанов
Стефанов, върху който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и
стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до
изтичане на амортизационния срок.
Гореописаните два имота са придобити с нотариален акт № 99, том 18, дело № 3850/29.06.2009 г.
по описа на СлВ – Плевен.
191. – Нива 9,300 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Катеришко, трета категория, съставляваща имот № 101035 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 101035 – нива на Цветан Георгиев Мусов, имот
№ 101011 – нива на Наталия Дамянова Иванова,
имот № 101032 – нива на Максим Иванов Мончев, имот № 101033 – нива на Надка Иванова
Йорданова, имот № 101027 – нива на Борка
Иванова Веселинова, имот № 101028 – нива на
Държавен поземлен фонд, имот № 101029 – нива
на Иван Стоев Височков, и имот № 000823 – полски път на община Пордим, който имот е образуван от имот № 101007.
192. – Л и ва да 3,0 02 д к а, нам и ра ща се в
землището на с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Валога, трета категория, съставляваща имот № 110025 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 110024 – ливада на наследници на Александър
Колев Брязов, имот № 000298 – полски път на
община Пордим, имот № 110026 – ливада на
наследници на Никола Ангелов Вачев, имот
№ 110070 – ливада на наследници на Илия Върбанов Богоев, имот № 110071 – ливада на Костадин Костадинов Мачев, имот № 110072 – ливада
на Тодор Василев Лачев, и имот № 110073 – ливада на наследници на Андрея Василев Лачев.
Гореописаните два имота са придобити от
проверяваното лице с нотариален акт № 107,
том 18, дело № 3858/29.06.2009 г. по описа на
СлВ – Плевен.
193. – Нива 3,999 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Долни лозя, трета
категори я, съставл яваща имот № 098047 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 098046 – нива на „Серес“ – АД, имот
№ 000258 – път IV клас на община Пордим, имот
№ 098027 – нива на Кера Русанова Цачева, и
имот № 098024 – нива на Румен Георгиев Георгиев, който имот е образуван от имот № 098028,
придобита с нотариален акт № 74, том 22, дело
№ 4686/28.07.2009 г. по описа на СлВ – Плевен.
194. – Нива 5 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Долни лозя, от които
4,053 дка трета категория и 0,947 дка втора
категори я, съставл яваща имот № 096066 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 096065 – нива на Митко Трайков Ганев,
имот № 000826 – полски път на община Пор-
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дим, имот № 096064 – нива на Георги Павлов
Таров, и имот № 096014 – нива на „Серес“ – АД,
който имот е образу ван от имот № 096063,
придобита с нотариален акт № 30, том 27, дело
№ 5712/4.09.2009 г. по описа на СлВ – Плевен.
195. – Нива 13,262 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Катеришко, трета категория, съставляваща имот № 118027 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи); имот
№ 118018 – нива на Роза Георгиева Декова, имот
№ 000818 – полски път на община Пордим,
имот № 118028 – нива на „Серес“ – АД, и имот
№ 118029 – нива на Кунка Георгиева Пенчева,
който имот е образуван от имот № 118008.
196. – Нива 9,950 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Долни лозя, трета
категори я, съставл яваща имот № 098059 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 098060 – нива на „Серес“ – АД, имот
№ 0 0 0 055 – полск и път на община Пордим,
имот № 098018 – нива на „Серес“ – АД, имот
№ 098039 – нива на Валерий Атанасов Дечев, и
имот № 098038 – нива на наследници на Георги
Върбанов Иванов, който имот е образуван от
имот № 098019.
Гореописаните два имота са придобити с нотариален акт № 32, том 27, дело № 5714/4.09.2009 г.
по описа на СлВ – Плевен.
197. – Нива 6 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Долни лозя, трета категория, съставляваща имот № 097073 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 0 0 0868 – полск и път на община Пордим,
имот № 097072 – нива на Огнян Христов Мишев, имот № 097041 – нива на „Серес“ – АД,
имот № 097039 – нива на „Серес“ – АД, и имот
№ 097047 – нива на Георг и Въ лев Кръстев,
който имот е образуван от имот № 097020 и
върху който имот има следните ограничения:
Електропровод 20 kV. На 10 м от двете страни
до крайните проводници или на 11 м oт оста
на електропровода не могат да се строят сгради
и съоръжения и засажда високостеблена растителност, придобита с нотариален акт № 33,
том 27, дело № 5715/4.09.2009 г. по описа на
СлВ – Плевен.
198. – Нива 16 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Долни лозя, трета категория, съставляваща имот № 102024 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 102023 – нива на Цветан Георгиев Мусов,
имот № 000823 – полски път на община Пордим, имот № 102018 – нива на Сашко Веселинов
Върбанов, и имот № 102007 – нива на Милчо
Ангелов Кузев, който имот е образуван от имот
№ 102011, придобита с нотариален акт № 56,
том 27, дело № 5739/4.09.2009 г. по описа на
СлВ – Плевен.
199. – Овощна градина 1,006 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община
Пордим, област Плевен, в местността Камъка,
шеста категория, съставляваща имот № 051129
по плана за земеразделяне, при граници (съ-
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сед и): и мо т № 051128 – овощ на г ра д и на на
„Серес“ – АД, имот № 000892 – полски път на
община Пордим, имот № 051130 – овощна градина на наследници на Киро Петков Кънчев,
и имот № 051012 – овощна градина на Георги
Тошев Радев, придобита с нотариален акт № 131,
том 15, дело № 3130/27.04.2010 г. по описа на
СлВ – Плевен.
200. – Овощна градина 1,003 дка, намираща
се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Камъка, шеста
категория, съставляваща имот № 050039 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 050040 – овощна градина на Розен Лазаров
Илиев, имот № 050157 – овощна градина на Асен
Върбанов Стефанов, имот № 050038 – овощна
градина на Нестор Христов Димитров, имот
№ 000707 – полски път на община Пордим.
201. – Лозе 0,538 дка, намиращо се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Барище, четвърта категория, съставляващо имот № 074004 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 074045 – лозе на Димитър Трифонов Иванов,
имот № 074003 – лозе на наследници на Иван
Начев Пращиев, имот № 000060 – полски път
на община Пордим, имот № 074005 – лозе на
Иван Йосифов Панов.
202. – Лозе 0,955 дка, намиращо се в земл и ще т о на с. Въ л ч и т р ън, общ и на Порд и м,
област Плевен, в местността Над село, трета
категори я, съставл яващо имот № 085004 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 085005 – лозе на Петко Георгиев Вешков, имот № 000138 – полски път на община
Пордим, имот № 085003 – лозе на Общински
поземлен фонд, имот № 000268 – полски път
на община Пордим.
203. – Овощна градина 0,993 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община
Пордим, област Плевен, в местността Камъка,
шеста категория, съставляваща имот № 050115
по плана за земеразделяне, при граници (съсед и): и мо т № 050114 – овощ на г ра д и на на
наследници на Иванка Симеонова Брязова,
имот № 050194 – овощна градина на Общински поземлен фонд, имот № 050116 – овощна
г р а д и н а н а Ге о рг и С т а н чев Б р я з ов, и мо т
№ 000352 – електропровод на държавата, имот
№ 050116 – овощна градина на Георги Станчев
Брязов, имот № 050081 – овощна градина на
наследници на Игнат Илиев Крачунов.
204. – Ливада 2,999 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Бакров геран, четвърта
категория, съставляваща имот № 143004 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 143003 – ливада на Петко Георгиев Вешков,
имот № 000357 – отводнителен канал на община
Пордим, имот № 000074 – отводнителен канал
на община Пордим, имот № 000875 – полски
път на община Пордим.
205. – Л и ва да 0,501 д к а, на м и ра ща се в
землището на с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Валога, трета категория, съставляваща имот № 110041 по плана
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за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 110042 – ливада на наследници на Николай
Пе т р ов Ма ла д ж и ков, и мо т № 110 035 – л ива да на Бла г и я Дим и т рова Ива нова, имо т
№ 110036 – ливада на Митко Крумов Димитров,
имот № 110040 – ливада на Маргарита Николова Вълчева, имот № 000501 – полски път на
община Пордим.
206. – Ли ва да 0,803 д ка, нам и ра ща се в
землището на с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Барище, пета категория, съставляваща имот № 069053 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 069052 – ливада на наследници на Димитър
Георгиев Генов, имот № 000704 – полски път
на община Пордим, имот № 069054 – ливада
на наследници на Петър Иванов Деков, имот
№ 069055 – ливада на наследници на Никола
Илиев Крачунов, имот № 069056 – ливада на
наследници на Цветан Иванов Генов.
207. – Зеленчукова култура 0,096 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община
Пордим, област Плевен, в местността Барище,
шеста категория, съставляваща имот № 067167
по плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 067168 – зеленчукова култура на
Параскева Петкова Монева, имот № 067039 – зеленчукова култура на Борянка Илиева Дичева,
имот № 067166 – зеленчукова култура на Спаска
Илиева Ганова, имот № 000873 – полски път на
община Пордим.
208. – Лозе 0,518 дка, намиращо се в земл и ще т о на с. Въ л ч и т р ън, общ и на Порд и м,
област Плевен, в местността Барище, трета
категори я, съставл яващо имот № 078034 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 000325 – полски път на община Пордим, имот № 078035 – лозе на Пламен Петров
Вачев, имот № 078015 – лозе на наследници на
Димитър Петков Дичев, имот № 078033 – лозе
на Асен Йорданов Вълчев.
209. – Овощна градина 1,001 дка, намираща се
в землището на с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Камъка, шеста
категори я, съставл яваща имот № 050096 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 050097 – овощна градина на Димитър
Борисов Димитров, имот № 050101 – овощна
градина на наследници на Иван Костадинов
Чифчикиров, имот № 050095 – овощна градина
на наследници на Божин Иванов Казаков, имот
№ 000707 – полски път на община Пордим.
210. – Зеленчукова култура 0,101 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община
Пордим, област Плевен, в местността Барище,
пета категория, съставляваща имот № 067074 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 067073 – зеленчукова култура на Пена
Атанасова Христова, имот № 000040 – полски
път на община Пордим, имот № 067075 – зеленчукова култура на наследници на Блажо
Василев Кънчев, имот № 067132 – зеленчукова
култура на Колю Илиев Ганов, имот № 067133 –
зеленчукова култура на Георги Петков Панов.
211. – Зеленчукова култура 0,100 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община
Пордим, област Плевен, в местността Барище,
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пета категория, съставляваща имот № 067086 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 067085 – зеленчукова култура на Светлозар Иванов Дичевски, имот № 000040 – полски
път на община Пордим, имот № 067087 – зеленчукова култура на Костадин Димитров Делиев,
имот № 067122 – зеленчукова култура на Тодор
Трифонов Русанов.
212. – Лозе 0,525 дка, намиращо се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Барище, трета категория, съставляващо имот № 076015 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 076043 – лозе на Христо Трифонов Мишев,
имот № 076014 – лозе на Живка Александрова
Йотова, имот № 000323 – полски път на община
Пордим, имот № 076016 – лозе на Васил Цветанов Додин, имот № 076042 – лозе на наследници
на Георги Пенев Дамянов.
213. – Овощна градина 0,993 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, общ.ина
Пордим, област Плевен, в местността Камъка,
трета категория, съставляваща имот № 049044 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 049363 – овощна градина на „Елана
фон д за земеделск а зем я“ – А ДСИ Ц , и мо т
№ 049043 – зеленчукова култура на Светлозар
Иванов Дичевски, имот № 000832 – полски път
на община Пордим, имот № 049045 – овощна
градина на Валерий Евгениев Данов.
214. – Л и ва да 0,999 д к а, на м и ра ща с е в
землището на с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Валога, трета категория, съставляваща имот № 110112 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 110113 – ливада на наследници на Димитър
Дамянов Делиев, имот № 110004 – ливада на
наследници на Спас Пенев Чифчикиров, имот
№ 110111 – ливада на Светлозар Иванов Дичевски, имот № 000501 – полски път на Община
Пордим.
215. – Зеленчукова култура 0,094 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община
Пордим, област Плевен, в местността Барище,
пета категория, съставляваща имот № 067139
по плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 067140 – зеленчукова култура на
наследници на Станчо Андреев Сълев, имот
№ 067067 – зеленчукова градина на Енчо Маринов Мишев, имот № 067138 – зеленчукова
култура на Величка Димитрова Иванова, имот
№ 000873 – полски път на община Пордим.
216. – Овощна градина 1 дка, намираща се
в землището на с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Камъка, шеста
категори я, съставл яваща имот № 049198 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имо т № 049211 – овощ на г ра дина на Ц вета
Тодорова Чернева, имот № 049197 – овощна
градина на Величка Димитрова Иванова, имот
№ 0 0 0892 – полск и път на община Пордим,
имот № 049199 – овощ на г ра дина на Васи л
Борисов Митев.
217. – Овощна градина 1,003 дка, намираща се
в землището на с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 051140 по плана
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за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 051139 – овощна градина на наследници на
Дичо Маринов Йовков, имот № 000892 – полски
път на община Пордим, имот № 051141 – овощна градина на наследници на Петко Тодоров
Христов, имот № 051010 – овощна градина на
Асен Василев Гетов.
218. – Зеленчукова култура 0,099 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община
Пордим, област Плевен, в местността Барище,
шеста категория, съставляваща имот № 066046
по плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 066045 – зеленчукова култура на
наследници на Андрея Василев Лачев, имот
№ 000413 – напоителен канал на община Пордим, имот № 066047 – зеленчукова култура на
наследници на Димитър Георгиев Генов, имот
№ 000874 – полски път на община Пордим.
219. – Зеленчукова култура 0,099 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община
Пордим, област Плевен, в местността Барище,
шеста категория, съставляваща имот № 066081
по плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 066080 – зеленчукова култу ра
на наследници на Иван Георгиев Таров, имот
№ 000413 – напоителен канал на община Пордим, имот № 066082 – зеленчукова култура на
наследници на Георги Донков Танков, имот
№ 000874 – полски път на община Пордим.
220. – Лозе 0,500 дка, намиращо се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Барище, трета категория, съставляващо имот № 079018 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 079031 – лозе на Нестор Христов Димитров,
имот № 079017 – лозе на наследници на Иван
Петров Гюров, имот № 000325 – полски път
на община Пордим, имот № 079019 – лозе на
наследници на Петър Симеонов Вълчев.
221. – Овощна градина 0,993 дка, намираща се
в землището на с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 050052 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 050053 – овощна градина на наследници на
Георги Донков Танков, имот № 050144 – овощна градина на Веселин Николов Митев, имот
№ 050051 – овощна градина на Никифор Илиев
Пачев, имот № 000707 – полски път на община
Пордим.
222. – Зеленчукова култура 0,100 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община
Пордим, област Плевен, в местността Барище,
шеста категория, съставляваща имот № 067421
по плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 067422 – зеленчукова култура на
наследници на Макавея Иванов Добрев, имот
№ 0 67237 – зелен ч у кова к ул т у ра на М и л к а
Бла жева Мусова, имот № 067238 – зелен ч укова култура на Богдан Кръстев Деков, имот
№ 067420 – зеленчукова култ у ра на Петрана
Трифонова Драшкова, имот № 000872 – полски
път на община Пордим.
223. – Лозе 0,526 дка, намиращо се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Барище, трета категория, съставляващо имот № 077017 по плана
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за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 077037 – лозе на Георгия Георгиева Георгиева,
имот № 077016 – лозе на наследници на Димитър Хинчев Казаков, имот № 000322 – полски
път на община Пордим, имот № 077018 – лозе
на Георги Павлов Таров.
224. – Овощна градина 0,999 дка, намираща се
в землището на с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Камъка, трета категория, съставляваща имот № 049020 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 049387 – овощна градина на наследници на
Марин Иванов Танков, имот № 049019 – овощна
градина на наследници на Дамян Димитров
Делиев, имот № 000832 – полски път на община
Пордим, имот № 049021 – овощна градина на
Пена Атанасов Христов.
225. – Овощна градина 0,996 дка, намираща
се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Дърти лозя,
трета категория, съставляваща имот № 041014 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 041015 – овощна градина на Костадин
Богданов Цонев и др., имот № 041065 – овощна г ра д и на на Георг и Па влов Таров, и мо т
№ 041013 – овощна градина на Георги Павлов
Таров, имот № 000708 – полски път на община
Пордим.
226. – Овощна градина 0,999 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община
Пордим, област Плевен, в местността Камъка,
шеста категория, съставляваща имот № 050173
по плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 000892 – полски път на община Пордим,
имот № 050174 – овощна градина на Красимира
Рангелова Мишева, имот № 050023 – овощна
градина на Васила Ангелова Дешкова, имот
№ 050172 – ов ощ н а г ра д и н а н а А н г е л и н а
Петрова Тодорова.
227. – Лозе 0,499 дка, намиращо се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Барище, от него 0,426 дка
четвърта категория, а 0,073 дка трета категория, съставляващо имот № 079032 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 079031 – лозе на Нестор Христов Димитров,
имот № 000058 – полски път на община Пордим, имот № 079001 – нива на Пенка Ангелова
Ачовска, имот № 079017 – лозе на наследници
на Иван Петров Гюров.
228. – Зеленчукова култура 0,100 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община
Пордим, област Плевен, в местността Барище,
шеста категория, съставляваща имот № 068027
по плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 068026 – зеленчукова култура на Милчо
Енчев Таров, имот № 000079 – полски път на
община Пордим, имот № 068028 – зеленчукова
култура на наследници на Атанас Пенков Гайдаров, имот № 000413 – напоителен канал на
община Пордим.
Гореописаните двадесет и девет имота са
придобити с нотариален акт № 158, том 15, дело
№ 3156/27.04.2010 г. по описа на СлВ – Плевен.
ДВИЖИМИ ВЕЩИ
1. – Колесен т рактор А Е, марка „Болгар
Т К 80“, с рег. № ЕН0992ЕХ , ра ма № 5235,
д ви г. № 102656, п ървонача л на рег ис т ра ц и я
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30.09.1987 г., дата на п ром я на 17.03.20 03 г.,
собственост на Георги Павлов Таров и Милена
Николова Тарова.
2. – Лек автомобил, марка „Ауди А4“, с рег.
№ ЕН1166АН, рама № WAUCB28D1X A018549,
двиг. № A EB273598, първоначална регистрация 1.01.1999 г., дата на промяна 21.01.2005 г.,
собственост на Георги Павлов Таров и Милена
Николова Тарова.
3. – Полуремарке ПР10 с рег. № ЕН5547ЕХ,
р а м а № 59 0 , п ърв он ач а л н а р ег ис т р а ц и я
1.01.1990 г., дата на промяна 12.09.2006 г., собственост на Георги Павлов Таров и Милена
Николова Тарова.
4. – Влекач бордови, марка „ИФА В50Л“,
с рег. № ЕН5288ВА , рама № К 519529, двиг.
№ 27992378939101, първоначална регистрация
1.01.1990 г., дата на промяна 12.09.2006 г., собственост на Георги Павлов Таров и Милена
Николова Тарова.
5. – Товарен автомобил, марка „ЗИЛ 555“,
с рег. № ЕН 5804ВВ, ра ма № 1154553, д ви г.
№ 27993198626080, първоначална регистрация
9.10.1975 г., дата на промяна 3.07.2007 г., собственост на Георги Павлов Таров и Милена
Николова Тарова.
6. – Лек автомобил, марка „Мерцедес 300Д“,
с рег. № ЕН5777А А, рама № 12313010098115,
двиг. № 61791210051822, първоначална регистрация 22.06.1978 г., дата на промяна 17.11.1995 г.,
собственост на Георги Павлов Таров и Милена
Николова Тарова.
7. – Лек автомобил, марка „Опел Вектра“, с
рег. № ЕН5777А Х, рама № W0L000087N5172723,
двиг. № 1461C16NZ154490, първоначална регистрация 31.03.1992 г., дата на промяна 15.08.2000 г.,
собственост на Георги Павлов Таров и Милена
Николова Тарова.
8. – Товарен автомобил, марка „Мерцедес 2553“,
с рег. № ЕН7977ВМ, рама № WDB9502031K294142,
двигател № 54292009000476, първоначална регистрация 8.01.1998 г., дата на промяна 28.10.2008 г.,
собственост на Георги Павлов Таров и Милена
Николова Тарова.
9. – Ремарке за товарен автомобил, марка
„Зорзи 20 Р 070 – 19П“, с рег. № ЕН6287ЕХ,
рама № Z A X24R080DR000764, първонача лна
рег ис т ра ц и я 11.04.1997 г., дата на п ром я на
28.10.20 08 г., собственост на Георги Павлов
Таров и Милена Николова Тарова.
10. – Колесен
трактор,
модел
CASE IN T ER NAT IONA L J X90, рама
№ HFJ027655J9C7A A, рег. № EH 02416, собственост на Георги Павлов Таров и Милена
Николова Тарова.
11. – Колесен
трактор,
модел
CASE IN T ER NAT IONA L J X90, рама
№ HFJ027663J9C7A A, рег. № EH 02417, собственост на Георги Павлов Таров и Милена
Николова Тарова.
12. – Пръскачка, модел „I Харди TR 2000“,
рама № 635908, рег. № EH 00630 A, собственост
на Георги Павлов Таров и Милена Николова
Тарова. Пазарната цена към настоящия момент
е 50 830,85 лв.
13. – Навесен плуг, модел „Пьотингер SERVO
45-5“, рама № 09837101771, рег. № EH 00632 A,
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собственост на Георги Павлов Таров и Милена
Николова Тарова.
14. – Косачка, модел „Poettinger Novadisc
305“, рама № 03876102369, рег. № EH 00633 A,
собственост на Георги Павлов Таров и Милена
Николова Тарова.
1 5. – Д и с ко в а б р а н а , м о д е л „ Po et t i n ger
TERR ADISC 5000K“, рама № 97547101032, рег.
№ EH 00631 A, собственост на Георги Павлов
Таров и Милена Николова Тарова.
16. – Плуг, модел „POETTINGER SERVO 45
4+1“, рама № 9838101923, рег. № EH 00981 A,
собственост на Георги Павлов Таров и Милена
Николова Тарова.
17. – Сеялка, модел „JOHN DEERE 740A“,
рама № A Z740AC725287, рег. № EH 00982 A,
собственост на Георги Павлов Таров и Милена
Николова Тарова.
18. – Зърнокомбайн, модел „JOHN DEERE
96 4 0I“, ра ма № ZO96 4 0A079550, рег. № EH
03148 и Хедер, модел „ JOHN DEER E 620“,
рама № Z0620R X028724, рег. № EH 00983 A,
собственост на Георги Павлов Таров и Милена
Николова Тарова.
19. – Торачка, модел „BREDAL K65“, рама
№ 1692, рег. № EH 00984 A, собственост на Георги Павлов Таров и Милена Николова Тарова.
20. – Ба ли ровачка, модел „CICOR I A HD
1270“, рама № 920809, рег. № EH 00985 A, собственост на Георги Павлов Таров и Милена
Николова Тарова.
21. – Зърнокомбайн, модел „JOHN DEERE
W 650“, рама № Z0W650A082641, рег. № EH
03147 и Хедер, модел „ JOHN DEER E 620“,
рама № ZO620R X032885, рег. № EH 00986 A,
собственост на Георги Павлов Таров и Милена
Николова Тарова.
22 . – Ко ле с ен т ра к т ор, моде л „VA LT R A
T191H“, рама № U33413, рег. № EH 03149, собственост на Георги Павлов Таров и Милена
Николова Тарова.
23. – Колесен трактор, модел „GOLDONI
EURO 40SN EVO“, рама № 563782, рег. № EH
03150, собственост на Георги Павлов Таров и
Милена Николова Тарова.
24. – Телескоп т оварач, модел „Schaeffer
Lader 670T“, рама № 01240117, рег. № EH 03151,
собственост на Георги Павлов Таров и Милена
Николова Тарова.
ІІ. От Георги Павлов Таров и Милена Николова Тарова на основание чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД суми от отчуждителни сделки
по време на брака:
1. – Су мата от прода жбата на недви ж им
имот с нотариа лен ак т № 24, том 62, дело
№ 14346/16.12.2008 г. по описа на СлВ – Плевен,
в размер 1750 лв.
2. – Су мата от прода жбата на недви ж им
и мо т с но т ариа лен а к т № 58, т ом 9, де ло
№ 1831/10.04.2009 г. по описа на СлВ – Плевен,
в размер 1750 лв.
3. – Су мата от прода жбата на недви ж им
и мо т с но т ариа лен а к т № 58, т ом 9, де ло
№ 1831/10.04.2009 г. по описа на СлВ – Плевен,
в размер 1500 лв.
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4. – Су мата от прода жбата на недви ж им
и мо т с но т ариа лен а к т № 58, т ом 9, дело
№ 1831/10.04.2009 г. по описа на СлВ – Плевен,
в размер 1750 лв.
5. – Су мата от прода жбата на недви ж им
и мо т с но т ариа лен а к т № 58, т ом 9, дело
№ 1831/10.04.2009 г. по описа на СлВ – Плевен,
в размер 1750 лв.
6. – Су мата от прода жбата на недви ж им
и мо т с но т ариа лен а к т № 58, т ом 9, дело
№ 1831/10.04.2009 г. по описа на СлВ – Плевен,
в размер 3400 лв.
7. – Су мата от прода жбата на недви ж им
и мо т с но т ариа лен а к т № 58, т ом 9, дело
№ 1831/10.04.2009 г. по описа на СлВ – Плевен,
в размер 4200 лв.
8. – Су мата от прода жбата на недви ж им
и мо т с но т ариа лен а к т № 58, т ом 9, дело
№ 1831/10.04.2009 г. по описа на СлВ – Плевен,
в размер 2100 лв.
9. – Су мата от прода жбата на недви ж им
и мо т с но т ариа лен а к т № 58, т ом 9, дело
№ 1831/10.04.2009 г. по описа на СлВ – Плевен,
в размер 2100 лв.
10. – Сумата от продажбата на недвижим
и мо т с но т ариа лен а к т № 58, т ом 9, дело
№ 1831/10.04.2009 г. по описа на СлВ – Плевен,
в размер 1700 лв.
11. – Сумата от продажбата на недвижим
и мо т с но т ариа лен а к т № 58, т ом 9, дело
№ 1831/10.04.2009 г. по описа на СлВ – Плевен,
в размер 1600 лв.
12. – Сумата от продажбата на недвижим
и мо т с но т ариа лен а к т № 58, т ом 9, дело
№ 1831/10.04.2009 г. по описа на СлВ – Плевен,
в размер 1700 лв.
13. – Сумата от продажбата на недвижим
и мо т с но т ариа лен а к т № 58, т ом 9, дело
№ 1831/10.04.2009 г. по описа на СлВ – Плевен,
в размер 1000 лв.
14. – Сумата от продажбата на недвижим
и мо т с но т ариа лен а к т № 58, т ом 9, дело
№ 1831/10.04.2009 г. по описа на СлВ – Плевен,
в размер 4760 лв.
15. – Сумата от продажбата на недвижим
и мо т с но т ариа лен а к т № 58, т ом 9, дело
№ 1831/10.04.2009 г. по описа на СлВ – Плевен,
в размер 4760 лв.
16. – Сумата от продажбата на недвижим
и мо т с но т ариа лен а к т № 58, т ом 9, дело
№ 1831/10.04.2009 г. по описа на СлВ – Плевен,
в размер 3750 лв.
17. – Сумата от продажбата на недвижими
имоти с нотариа лен ак т № 58, том 9, дело
№ 1831/10.04.2009 г. по описа на СлВ – Плевен,
в размер 12 600 лв.
18. – Сумата от продажбата на недвижим
и мо т с но т ариа лен а к т № 58, т ом 9, дело
№ 1831/10.04.2009 г. по описа на СлВ – Плевен,
в размер 4100 лв.
19. – Сумата от продажбата на недвижими
имоти с нотариа лен ак т № 58, том 9, дело
№ 1831/10.04.2009 г. по описа на СлВ – Плевен,
в размер 10 200 лв.
20. – Сумата от продажбата на недвижим
и мо т с но т ариа лен а к т № 58, т ом 9, дело
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№ 1831/10.04.2009 г. по описа на СлВ – Плевен,
в размер 3400 лв.
21. – Сумата от продажбата на недвижими
имоти с нотариа лен ак т № 58, том 9, дело
№ 1831/10.04.2009 г. по описа на СлВ – Плевен,
в размер 5100 лв.
22. – Сумата от продажбата на недвижими
имоти с нотариа лен ак т № 58, том 9, дело
№ 1831/10.04.2009 г. по описа на СлВ – Плевен,
в размер 5100 лв.
23. – Сумата от продажбата на недвижим
и мо т с но т ариа лен а к т № 58, т ом 9, де ло
№ 1831/10.04.2009 г. по описа на СлВ – Плевен,
в размер 3600 лв.
24. – Сумата от продажбата на недвижим
и мо т с но т ариа лен а к т № 58, т ом 9, де ло
№ 1831/10.04.2009 г. по описа на СлВ – Плевен,
в размер 1700 лв.
При условията на евентуалност, ако съдът не
уважи иска по пазарните стойности на отчуждените недвижими имоти, се предявява искът с
цена по обективираните в нотариалните актове
за покупко-продажба, както следва:
1. – Су мата от прода жбата на недви ж им
имот с нотариа лен ак т № 24, том 62, дело
№ 14346/16.12.2008 г. по описа на СлВ – Плевен,
в размер 441 лв.
2. – Сумата от продажбата на недвижими
имоти с нотариа лен ак т № 58, том 9, дело
№ 1831/10.04.2009 г. по описа на СлВ – Плевен,
в размер 85 836,80 лв.
ІІІ. От Георги Павлов Таров на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
1. – 50 дружествени дяла по 100 лв. всеки
един от тях, притежавани от Георги Павлов
Таров и представляващи 100 % от капитала на
„Т Корпорейшън“ – ЕООД, ЕИК 200854942, със
седалище и адрес на управление Плевен 5800,
област Плевен, община Плевен, Бизнес център
„Генимекс“, ул. Димитър Константинов 27, ет. 5,
офис 14, в размер 5000 лв.
2. – Наличната сума ведно с лихвите по нея
по разплащателна сметка № 3792461 при Банка
„ДСК ОТР Group“ – ЕА Д, с титуляр Георги
Павлов Таров, активна със салдо 0,00 лв.
3. – Наличната сума ведно с лихвите по нея по
банкова сметка IBAN BG72ABG74734000328600
при „Интернешънъл асет банк“ – АД, с титуляр
Георги Павлов Таров, активна със салдо 0,70 лв.
4. – Наличната сума ведно с лихвите по нея по
банкова сметка IBAN BG19UBBS82811011652110
при „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр Георги Павлов Таров, активна със салдо
18,34 лв.
5. – На л и ч нат а с у ма вед но с л и хвите по нея по банкова сметка IBA N
BG37FINV915010BGN0HR XW при „Първа инвестиционна банка“ – А Д, с титуляр Георги
Павлов Таров, активна със салдо 0,00 лв.
6. – На личната су ма ведно с ли х вит е по нея по ра зп ла щат ел на сме т к а IBA N
BG 67 R Z BB91 55101810 70 83 п ри „Ра йфа й з енбанк – Бъ л гари я“ – Е А Д, с т и т ул я р Георг и
Павлов Таров, активна със салдо 399,18 лв.
7. – Н а л и ч н а т а с у м а в е д н о с л и х в и т е по нея по ра зп ла щат ел на сме т к а IBA N
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BG 98R Z BB91554 01810 70 05 п ри „Ра йфа й з енбанк – Бъ лгари я“ – Е А Д, с т и т ул я р Георг и
Павлов Таров, без движение от откриването.
8. – Наличната су ма ведно с лихвите по
нея по банкова сметка IBAN BG93 CECB 9790
40 07 8739 0 0 при „Цент ра лна кооперативна
банка“ – АД, с титуляр Георги Павлов Таров,
активна със салдо 1084,37 лв.
9. – На личната су ма ведно с лихвите по
нея по разплащателна сметка в лева IBA N
BG30CBUN91951000165116 при „МКБ Юнионбанк“ с титуляр Георги Павлов Таров, активна
със салдо 0,00 лв.
10. – Наличната сума ведно с лихвите по
нея по разплащателна сметка в EUR IBA N
BG13CBUN91951040165118 при „МКБ Юнионбанк“ с титуляр Георги Павлов Таров, активна
със салдо 0,00 лв.
ІV. От Милена Николова Тарова на основание
чл. 9 ЗОПДИППД:
1. – На личната су ма ведно с лихвите по
нея по банкова сметка с № 17321302278003 при
Банка „ДСК ОТР Group“ – ЕАД, с титуляр Милена Николова Тарова, открита на 25.04.2003 г.,
активна със салдо 241,16 лв.
2. – Наличната сума ведно с лихвите по нея по
банкова сметка с IBAN BG90RZBB91551084799019
при „Райфайзенбанк – България“ – ЕАД, с титуляр Милена Николова Тарова, активна със
салдо 2346,84 лв.
V. От Павел Георгиев Таров – малолетен – чрез
законните му представители Георги Павлов Таров
и Милена Николова Тарова – негови родители:
1. – Наличната сума ведно с лихвите по нея
по банкова сметка № 3923091 при Банка „ДСК
ОТР Group“ – ЕАД, с титуляр Павел Георгиев
Таров, активна със салдо 237,01 лв.
VІ. „Т Корпорейшън“ – ЕООД, с ЕИК 200854942,
със седалище и адрес на управление Плевен, Бизнес
център „Генимекс“, ул. Димитър Константинов
27, ет. 5, офис 14:
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
1. – Нива 7 дка в местността Потока, трета
категория, съставляваща имот № 116108 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 116107 – нива на Тодор Петров Нешев, имот
№ 116079 – нива на Димитър Петров Кременски,
имот № 116041 – нива на Георги Христанов Горанов, имот № 116042 – нива на Ламби Петков
А лексиев, и имот № 000279 – полски път на
община Пордим, който е образуван от имот
№ 116043, придобита с нотариален акт № 71,
том 26, нот. дело № 5418/2010.
2. – Нива 8,432 дка в местността Мечкатовец,
втора категория, съставляваща имот № 015060 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 000806 – полски път на община Пордим, имот № 000031 – полски път на община
Пордим, имот № 015005 – нива на наследници
на Тодор Колев Мачев, и имот № 015001 – нива
на наследници на Коста и Пена Арабски.
3. – Зеленчукова култура 0,101 дка в местността Барище, шеста категория, съставляваща
имот № 066027 по плана за земеразделяне, при
граници (съседи): имот № 000874 – полски път
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на община Пордим, имот № 000413 – напоителен
канал на община Пордим, и имот № 066028 – зеленчукова култура на Коци Василев Симеонов.
4. – Лозе 0,529 дка в местността Барище,
трета категория, съставляващо имот № 075027
по плана за земеразделяне, при граници: имот
№ 0 0 0323 – полск и път на община Пордим,
имот № 075028 – лозе на наследници на Невяна
Петкова Мотева, имот № 075024 – лозе на Асен
Върбанов Стефанов, и имот № 075026 – лозе на
Георги Павлов Таров, върху който имот има
следните ограничения: Трайните насаждения да
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
5. – Нива 1,902 дка в местността Барище, четвърта категория, съставляваща имот № 095002
по плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 095001 – нива на Елеонора Андреева
Кънчева, имот № 000055 – полски път на община
Пордим, имот № 095003 – нива на Красимира
Рангелова Мишева, и имот № 095074 – нива на
Илиян Христофоров Русков и др.
Гореописаните четири имота са придобити с нотариален акт № 83, том 26, нот. дело
№ 5432/2010.
6. – Нива 6,230 дка в местността Под пожара, четвърта категория, съставляваща имот
№ 091064 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 091065 – нива на Жана Иванова
Костова, имот № 000302 – път ІV клас на община
Пордим, имот № 091009 – нива на наследници на
Велико Иванов Деков, и имот № 091067 – нива
на Венета Ангелова Макавеева, който имот е
образуван от имот № 091010.
7. – Нива 3,067 дка в местността Дърти лозя,
шеста категория, съставляваща имот № 043006
по плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 000306 – път ІІІ клас на държавата, имот
№ 043005 – нива на наследници на Костадина
Иванова Стефанова, имот № 043007 – нива на
Богдан Русанов Томев, и имот № 043043 – нива
на Здравко Трифонов Карадинков.
Гореописаните два имота са придобити с
нот. акт № 110, том 26, нот. дело № 5460/2010.
8. – Нива 4,001 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Черкезко, шеста категория, съставляваща имот № 037010 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 037011 – нива на Калин А нгелов Вешков,
имот № 037013 – нива на Величка Димитрова
Иванова, имот № 037009 – нива на К иринка
Младенова Петрова, и имот № 000097 – полски
път на община Пордим, придобита с нотариален
акт № 166, том 30, дело № 6506/5.10.2009 г. по
описа на СлВ – Плевен.
9. – Нива 7 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Долни лозя, трета категория, съставляваща имот № 096044 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 096043 – нива на Георги Христов Шолев, имот
№ 096031 – нива на Маргарита Илиева Герасимова, имот № 096062 – нива на „Серес“ – АД, и
имот № 000256 – път ІV клас на община Пордим, който имот е образуван от имот № 096026,
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придобита с нотариален акт № 167, том 30, дело
№ 6508/5.10.2009 г. по описа на СлВ – Плевен.
10. – Нива 5 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Под пожара, четвърта
категори я, съставл яваща имот № 092060 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 092045 – нива на Цветелина Милчева
Богданова, имот № 092011 – нива на Марин
Нешев Лалев, имот № 092049 – нива на Христо
Русанов Трифонов, и имот № 092061 – нива на
Красимира Рангелова Мишева, който имот е
образуван от имот № 092048, придобита с нотариален акт № 176, том 30, дело № 6517/5.10.2009 г.
по описа на СлВ – Плевен.
11. – Нива 6 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Мечкатовец, трета категория, съставляваща имот № 017020 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 017019 – нива на Ивайло Симеонов Петров,
имот № 017052 – нива на Общински поземлен
фонд, имот № 000808 – полски път на община
Пордим, и имот № 017021 – нива на наследници
на Иван Пейчев Панов, придобита с нотариален
акт № 89, том 33, дело № 7079/26.10.2009 г. по
описа на СлВ – Плевен.
12. – Нива 13,897 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Над село, трета категория, съставляваща имот № 081007 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 081020 – нива на Илияна Илиева Дойчинова,
имот № 081023 – нива на Цветан Петров Богоев,
имот № 081024 – нива на Христина Петрова
Тодорова, и имоти № 000138 и 000141 – полски
пътища на община Пордим.
13. – Зеленчукова култура 0,100 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община
Пордим, област Плевен, в местността Барище,
шеста категория, съставляваща имот № 066051
по плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 066050 – зеленчукова култура на
Георги Върбанов Стефанов, имот № 000413 – напои т е лен к а на л на о бщ и на Порд и м, и мо т
№ 066052 – нива на Цветан Радославов Енчев, и
имот № 000874 – полски път на община Пордим.
14. – Лозе 0,482 дка, намиращо се в земл и ще т о на с. Въ л ч и т р ън, общ и на Порд и м,
област Плевен, в местност Над село, трета
категори я, съставл яващо имот № 084130 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 084013 – лозе на Цветан Николов Русков, имот № 000268 – полски път на община
Пордим, имот № 084012 – лозе на Димит ър
Асенов Вълчев, и имот № 000224 – полски път
на община Пордим, върху който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
Го р е о п и с а н и т е т р и и м о т а с а п р и д о б и т и с но т ари а лен а к т № 10 4, т ом 33, де ло
№ 7094/26.10.2009 г. по описа на СлВ – Плевен.
15. – Нива 4 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Отвъд Шаварна, пета
категори я, съставл яваща имот № 014092 по
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плана за земеразделяне, при граници (съседи.): имот № 014091 – нива на Иванка Траянова Димитрова, землищна граница, имот
№ 014088 – нива на Павлина Траянова Няголова, и имот № 000026 – полски път на община Пордим, който имот е образуван от имот
№ 014090, придобита с нотариален акт № 117,
том 33, дело № 7108/26.10.2009 г. по описа на
СлВ – Плевен.
16. – Нива 5,023 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 053021 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 053017 – нива на Иван Стоев Височков, имот
№ 053020 – нива на Дора Николова Бонева, и
имот № 000149 – полски път на община Пордим.
17. – Ливада 0,500 дка, намираща се в земл и ще т о на с. Въ л ч и т р ън, общ и на Порд и м,
област Плевен, в местността Валога, трета категория, съставляваща имот № 110053 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 110054 – ливада на наследници на Тодор Великов Коцев, имот № 110032 – ливада на Цвята
Тодорова Чернева, имот № 110132 – ливада на
Георги Павлов Таров, имот № 110052 – ливада
на наследници на Панчо Николов Качамачков, и
имот № 000501 – полски път на община Пордим.
Гореописаните два имота са придобити с нотариален акт № 98, том 36, дело № 7746/17.11.2009 г.
по описа на СлВ – Плевен.
18. – Нива 4,100 дка, намираща се в земл и ще т о на с. Въ л ч и т р ън, общ и на Порд и м,
област Плевен, в местност та Камъка, шеста
категори я, съставл яваща имот № 052014 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 052013 – нива на „Серес“ – А Д, имот
№ 000389 – полски път на община Пордим, имот
№ 052015 – нива на А на А ндреева Данкова, и
имот № 000149 – полски път на община Пордим.
19. – Зеленчукова култура 0,100 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община
Пордим, област Плевен, в местността Барище,
шеста категория, съставляваща имот № 067466
по плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 000872 – полски път на община Пордим,
имот № 000079 – полски път на община Пордим,
имот № 067191 – зеленчукова култура на Павел
Кирилов Иванов, имот № 067192 – зеленчукова
култура на наследници на Иван Маринов Казаков, и имот № 067467 – зеленчукова култура
на Светлозар Иванов Дичевски.
20. – Овощна градина 1,996 дка, намираща се
в землището на с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Камъка, шеста
категори я, съставл яваща имот № 049298 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 000894 – полски път на община Пордим,
имот № 049299 – овощна градина на Кирил Тодоров Ботев, имот № 049108 – овощна градина
на наследници на Никола Михайлов Данков,
и имот № 049297 – овощна градина на Свилен
Димитров Райчев, върху който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
3CП33 до изтичане на амортизационния срок.
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Го р е о п и с а н и т е т р и и м о т а с а п р и д о б и т и с но т ари а лен а к т № 10 4, т ом 36 , де ло
№ 7752/17.11.2009 г. по описа на СлВ – Плевен.
21. – Нива 5,752 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Мечкатовец, трета категория, съставляваща имот № 018057 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 018058 – нива на Вероника Христова Пейчева,
имот № 018021 – нива на наследници на Андрея
Димитров Русанов, имот № 018016 – нива на
наследници на Борис Върбанов Богоев, и имот
№ 000806 – полски път на община Пордим,
който имот е образуван от имот № 018017.
22. – Зеленчукова култура 0,101 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община
Пордим, област Плевен, в местността Барище,
пета категория, съставляваща имот № 067341 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 000872 – полски път на община Пордим,
имот № 067342 – зеленчукова култура на „Елана фонд за земеделска земя“ – АДСИЦ, имот
№ 067319 – зеленчукова култура на Красимира
Рангелова Мишева, и имот № 067340 – зеленчукова култура на Цветан Костадинов Минков.
Гореописаните два имота са придобити с нотариален акт № 89, том 40, дело № 8603/10.12.2009 г.
по описа на СлВ – Плевен.
23. – Нива 5,752 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в местността Мечкатовец, трета
категори я, съставл яваща имот № 018058 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 018057 – нива на Анита Христова
Ива нова, и мо т № 018021 – н и ва на наследн и ц и на А н д р ея Д и м и т р ов Р ус а нов, и мо т
№ 018052 – нива на Валентин Димитров Лачев,
имот № 018053 – нива на Васил Димитров Лачев,
и имот № 000806 – полски път на община Пордим, който имот е образуван от имот № 018017,
придобита с нотариален акт № 151, том 40, дело
№ 8666/10.12.2009 г. по описа на СлВ – Плевен.
24. – Нива 10 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Турското, четвърта категория, съставляваща имот № 105026 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 105025 – нива на Методи Георгиев Кунчев,
имот № 000426 – полски път на община Пордим, имот № 105027 – нива на Милен Атанасов
Кунчев, и имот № 105015 – нива на наследници
на Спас Пенев Чифчикиров, който имот е образуван от имот № 105012, придобита с нотариален
акт № 153, том 40, дело № 8668/11.12.2009 г. по
описа на СлВ – Плевен.
25. – Нива 6,541 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, и местността Барище, четвърта категория, съединяваща имот № 073026 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 073025 – нива на Юлиан Пенков Чернев, имот
№ 073050 – нива на Кирил Тодоров Горанов,
имот № 073027 – нива на „Серес“ – АД, и имот
№ 000048 – полски път на община Пордим, който
имот е образуван от имот № 073001.
26. – Овощна градина 1,002 дка, намираща се
в землището на с. Вълчитрън, община Пордим,
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област Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 049252 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 049251 – овощна градина на Георги Павлов
Таров, имот № 000894 – полски път на община
Пордим, имот № 049253 – овощна градина на
Георги Павлов Таров, и имот № 049157 – овощна градина на Държавен поземлен фонд, върху
който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват
в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.
27. – Зеленчукова култура 0,100 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община
Пордим, област Плевен, в местността Барище,
шеста категория, съставляваща имот № 067196
по плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 067195 – зеленчукова култура на Георги
Павлов Таров, имот № 000873 – полски път на
община Пордим, имот № 067197 – зеленчукова култура на Димитър Михайлов Великов, и
имот № 067462 – зеленчукова култура на Юлия
Бориславова Стоянова.
Гореописаните три имота са придобити с нотариален акт № 149, том 2, дело № 375/27.01.2010 г.
по описа на СлВ – Плевен.
28. – Нива 7,565 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Барище, четвърта категория, съставляваща имот № 073025 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 073026 – нива на Иван Пенков Чернев, имот
№ 073050 – нива на Кирил Тодоров Горанов, и
имот № 000048 – полски път на община Пордим, който имот е образуван от имот № 073001,
придобита с нотариален акт № 152, том 2, дело
№ 379/27.01.2010 г. по описа на СлВ – Плевен.
29. – Нива 10,398 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Мечкатовец, трета категория, съставляваща имот № 018090 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 018091 – нива на Илия Маринов Милушев,
имот № 000015 – полски път на община Пордим,
имот № 018079 – нива на Общински поземлен фонд, и имот № 018066 – нива на Венета
Тодорова Цанова, който имот е образуван от
имот № 018038, придобита с нотариален акт
№ 28, том 3, дело № 467/3.02.2010 г. по описа
на СлВ – Плевен.
30. – Нива 6,297 дка, намираща се в земл и ще т о на с. Въ л ч и т р ън, общ и на Порд и м,
о блас т П левен, в ме с т но с т т а Меч к ат овец ,
трета категория, съставляваща имот № 017063
п о п л а н а з а з е м е р а з д е л я н е, п р и г р а н и ц и
(с ъ с ед и): и мо т № 0170 43 – н и ва иа нас ледн и ц и н а М а ри н Ж е л я з ков Х рис т ов, и мо т
№ 017064 – нива на Кирина Петкова Иванова,
и мо т № 0170 62 – н и ва на Вес ел к а Пе т кова
Първанова, имот № 017061 – нива на Петко
Ангелов Романов, и имот № 000011 – път III
клас на държавата, който имот с образуван от
имот № 017042 и през който имот има право
да се преминава за имот № 017064.
31. – Нива 3,398 дка, намираща се в земл и ще т о на с. Въ л ч и т р ън, общ и на Порд и м,
област Плевен, в местността Черкезко, шеста
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категори я, съставл яваща имот № 035018 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 035014 – нива на Красимир Маринов
Димитров, имот № 000860 – полски път на община Пордим, имот № 035017 – нива на Пенка
Ангелова Ачовска, и имот № 035016 – нива на
Илиян Димитров Височков, който имот е образуван от имот № 035013.
32. – Нива 6,596 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
П левен, в мест ност та Сепиев бряст, шеста
категори я, съставл яваща имот № 045017 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 045016 – нива на Симеонка Ангелова
Спасова, имот № 045009 – нива на Красимира
Рангелова Мишева, имот № 000127 – складов
терен на Държавен поземлен фонд – МЗГ, и
имот № 000129 – полски път на община Пордим, който имот е образуван от имот № 045008.
33. – Овощна градина 1,006 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община
Пордим, област Плевен, в местността Камъка,
трета категория, съставляваща имот № 049034
по плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 049035 – овощна градина на наследници на Колю Минков Маладжиков, имот
№ 049373 – овощна градина на наследници на
Иван Русанов Башинов, имот № 049033 – овощна
градина на Татяна Димитрова Петкова-Нойкова, и имот № 000832 – полски път на община
Пордим, върху който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и
стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до
изтичане на амортизационния срок.
34. – Зеленчукова култура 0,100 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община
Пордим, област Плевен, в местността Барище,
трета категория, съставляваща имот № 123049
по плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 123048 – нива на Иван Димитров
Петков, имот № 000074 – отводнителен канал на
община Пордим, имот № 123050 – зеленчукова
култура на Георги Спасов Христанов, и имот
№ 0 0 0 079 – полск и път на община Пордим,
върху който имот има следните ограничения:
Електропровод 110 kV. На 20 м от двете страни
до крайните проводници или на 24 м от оста
на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засаж да високостеблена
растителност.
35. – Нива 7,997 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Черкезко, шеста категория, съставляваща имот № 035011 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 035022 – нива на Пенка Иванова Иванова,
имот № 000860 – полски път на община Пордим,
имот № 035012 – нива на Розен Лазаров Илиев,
имот № 035015 – нива на Тихомир Валентинов
Трифонов, и имот № 035019 – нива на Цветелина
Милчева Богданова.
36. – Овощна градина 0,997 дка, намираща се
в землището на с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Дърти лозя, трета
категори я, съставл яваща имот № 041044 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 041043 – овощна градина на Георги
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Павлов Таров, имот № 000708 – полск и път
на община Пордим, имот № 041045 – овощна
г ра дина на На деж да Симеонова Нанова, и
имот № 041035 – овощна градина на Тихомир
Валентинов Трифонов, върху който имот има
следните ограничения: Трайните насаждения да
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
37. – Овощна градина 0,997 дка, намираща се
в землището на с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Камъка, трета
категори я, съставл яваща имот № 049033 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 049374 – овощна градина на Цветана
Макавеева Мусова, имот № 049032 – овощна
градина на наследници на Симеон Симеонов
Стоянов, имот № 000832 – полски път на община
Пордим, и имот № 049034 – овощна градина
на Татяна Димитрова Петкова-Нойкова, върху
който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват
в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок.
38. – Л и в а д а 2 ,49 9 д к а , н а м и ра щ а с е в
землището на с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Валога, шеста категория, съставляваща имот № 130122 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 130022 – ливада на Методи Трифонов Генов,
имот № 000845 и № 000230 – полски пътища на
община Пордим, и имот № 130023 – ливада на
Красимир Любомиров Кирилов.
Гореописаните девет имота са придобити с нотариален акт № 38, том 3, дело № 476/3.02.2010 г.
по описа на СлВ – Плевен.
39. – Нива 14,695 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Потока, трета категория, съставляваща имот № 116077 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 116083 – нива на Бистра Захариева Монова,
имот № 116082 – нива на „Фонд за ЗЗ Мел инвест“ – АДСИД, имот № 000817 – полски път
на община Пордим, имот № 116075 – нива на
Божидар Борисов Цонков, имот № 116074 – нива
на община Пордим, и имот № 116076 – нива
на Богдан Любенов Ганев, който имот е образуван от имот № 116056 и през който имот
има право да се преминава за имот № 116076,
придобита с нотариален акт № 102, том 8, дело
№ 1624/18.03.2010 г. по описа на СлВ – Плевен.
40. – Нива 10 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местност та Дърти лозя, четвърта
категори я, съставл яваща имот № 025035 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 025060 – нива на „Серес“ – АД, имот
№ 000011 – път III клас на държавата, имот
№ 025034 – нива на Георги Александров Русков,
и имот № 025028 – нива на Кольо Кирилов Рус
ков, който имот е образуван от имот № 025001,
придобита с нотариален акт № 138, том 14, дело
№ 2928/21.04.2010 г. по описа на СлВ – Плевен.
41. – Нива 5 дка, намираща се в землището на
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, в
местността Турското, втора категория, съставляваща имот № 105033 по плана за земеразделяне,
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при граници (съседи): имот № 105004 – нива
на „Серес“ – А Д, имо т № 1050 03 – нива на
наследници на Мария Ангелова Цанова, имот
№ 105036 – нива на Цветанка Василева Бочева,
имот № 105034 – нива на Валентина Михайлова
Пенова, имот № 105016 – нива на наследници на
Петко Тодоров Христов, и имот № 105005 – нива
на наследници на Стою Андреев Височков, който
имот е образуван от имот № 105017 и за който
имот има право да се преминава през имоти
№ 105034 и № 105038, придобита с нотариален
акт № 141, том 14, дело 2931/21.04.2010 г. по
описа на СлВ – Плевен.
42. – Нива 21,297 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Барище, четвърта категория, съставляваша имот № 073048 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 073049 – нива на Красимир Маринов Димитров, имот № 000055 – полски път на община
Порд и м, и мо т № 073044 – н и ва на П ламен
Петров Вачев, имот № 073041 – нива на Величка
Тодорова Цонева, имот № 073032 – нива па Фердю Иванов Казаков, и имот № 073056 – нива на
Златка Костадинова Генова, който имот е образуван от имот № 073011, придобита с нотариален
акт № 142, том 14, дело № 2932/21.04.2010 г. по
описа на СлВ – Плевен.
43. – Нива 5 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Дърти лозя, трета категория, съставляваща имот № 039053 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 039054 – нива на Георги Тодоров Тодоров,
имот № 039038 – нива на Митко Крумов Димитров, имот № 039051 – нива на „Серес“ – АД,
и имот № 000133 – полски път на община Пордим, който имот е образуван от имот № 039052,
придобита с нотариален акт № 66, том 17, дело
№ 3481/10.05.2010 г. по описа на СлВ – Плевен.
44. – Нива 10,196 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Циригова могила, четвърта
категория, съставляваща имот № 023033 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 023034 – нива на Август Петков Ангелов, имот
№ 000247 – полски път на община Пордим, имот
№ 023001 – нива на наследници на Русан Минчев
Атанасов, и имот № 023036 – нива на Марийка
Ангелова Найденова, който имот е образуван
от имот № 023002, придобита с нотариален акт
№ 181, том 14, дело № 2376/22.04.2010 г. по описа
на СлВ – Плевен.
45. – Нива 4,001 дка, намираща се в земл и ще т о на с. Въ л ч и т р ън, общ и на Порд и м,
област Плевен, в местността Барище, шеста
категори я, съставл яваща имот № 072022 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 072023 – нива на Тони Иванов
Стоянов, имот № 072026 – нива на Венетка
Богданова Тодорова, имот № 000055 – полски
път на община Пордим, имот № 072015 – нива
на Диана Христова Сепиева, който имот е образуван от имот № 072014 и през който имот
има право да се преминава за имот № 072023,
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придобита с нотариален акт № 157, том 14, дело
№ 2952/22.04.2010 г. по описа на СлВ – Плевен.
46. – Нива 5 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Под Пордим, трета категория, съставляваща имот № 019075 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 019076 – нива на Димитър Ангелов Цанов,
имот № 019066 – нива на Стоянка Килирова
Минова, имот № 019037 – нива на Петрана Макавеева Мусова, имот № 019055 – нива на Малинка
Симеонова Кацарска, и имот № 019056 – нива
на Емил Александров Димитров, който имот
е образуван от имот № 019071. За имота има
право да се преминава през имот № 019076. За
имота има право да се преминава през имот
№ 019037, придобита с нотариален акт № 31,
том 17, дело № 3446/10.05.2010 г. по описа на
СлВ – Плевен.
47. – Нива 4 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Долни лозя, трета категория, съставляваща имот № 097079 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 097080 – нива на Георги Стефанов Митев,
имот № 000868 – полски път на община Пордим,
имот № 097053 – нива на Държавен поземлен
фонд, имот № 097067 – нива на Златин Пламенов Маладжиков, и имот № 097005 – нива
на Христо Стоянов Далаклиев, който имот е
образуван от имот № 097078.
48. – Овощна градина 0,996 дка, намираща се
в землището на с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 051137 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 051136 – овощна градина на наследници на
Гето Ангелов Гетов, имот № 000892 – полски
път на община Пордим, имот № 051138 – овощна градина на наследници на Георги Христов
Богоев, и имот № 051010 – овощна градина на
Асен Василев Гетов, върху който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
49. – Нива 4,002 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Катеришко, трета категория, съставляваща имот № 118055 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 118054 – нива на Георги Стефанов Митев,
имот № 000273 – полски път на община Пордим, имот № 118045 – нива на Кунка Стефанова
Димитрова, и имот № 118017 – нива на наследници на Димитър Костов Височков, който имот
е образуван от имот № 118044.
50. – Нива 4 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Катеришко, трета категория, съставляваща имот № 118054 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 118055 – нива на Георги Стефанов Митев,
имот № 000273 и № 000818 – полски път на
община Пордим, имот № 118017 – нива на наследници на Димитър Костов Височков, който
имот е образуван от имот № 118044.
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51. – Лозе 0,517 дка, намиращо се в земл и ще т о на с. Въ л ч и т р ън, общ и на Порд и м,
област Плевен, в местността Барище, трета
категори я, съставл яващо имот № 078010 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 078039 – лозе на Иван Христов Иванов,
имот № 078009 – лозе на Красимира Рангелова
Мишева, имот № 000321 – полски път на община Пордим, и имот № 078011 – лозе на Таньо
Димитров Танев, върху който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
Гореописаните пет имота са придобити с нотариален акт № 13, том 15, дело № 5009/22.04.2010 г.
по описа на СлВ – Плевен.
52. – Нива 3,500 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 057047 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 057046 – нива на Иванка Ангелова Савова,
имот № 000811 – полски път на община Пордим,
имот № 057048 – нива на Роза Илиева Тончева,
и имот № 057006 – нива на Петкана Станчева
Тинтикова, който имот е образуван от имот
№ 057021, придобита с нотариален акт № 138,
том 19, дело № 3980/20.05.2010 г. по описа на
СлВ – Плевен.
53. – Нива 3,500 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 057048 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 057047 – нива на Йорданка Кръстева Илиева,
имот № 000811 – полски път на община Пордим,
имот № 057049 – нива на Макавей А нгелов
Христов, и имот № 057006 – нива на Петкана
Станчева Тинтикова, който имот е образуван
от имот № 057021, придобита с нотариален акт
№ 115, том 19, дело № 3957/20.05.2010 г. по описа
на СлВ – Плевен.
54. – Нива 3,076 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Барище, шеста категория, съставляваща имот № 072035 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 072034 – нива на Блага Петкова Бабукова,
имот № 000055 – полски път на община Пордим, имот № 072036 – нива на Мария Николова
Ванкова, и имот № 000052 – храсти на Общински поземлен фонд, който имот е образуван от
имот № 072008.
55. – Нива 3,849 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Циригова могила, четвърта категория, съставляваща имот № 023042 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 023008 – нива на наследници на Петко
Георгиев Ценев, имот № 000247 – полски път на
община Пордим, имот № 023043 – нива на Мария
Николова Ванкова, и имот № 023013 – нива на
Иван Крумов Романов, който имот е образуван
от имот № 023009.
Го р е о п и с а н и т е д в а и м о т а с а п р и д о б и т и с но т ари а лен а к т № 137, т ом 19, де ло
№ 3979/20.05.2010 г. по описа на СлВ – Плевен.
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56. – Л и в а д а 2 ,0 03 д к а , н а м и ра щ а с е в
землището на с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Валога, трета категория, съставляваща имот № 129116 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 129117 – ливада на Здравко Димитров Кучев,
имот № 129028 – ливада на наследници на Никола Атанасов Коцев, имот № 129029 – ливада на
Димитър Ангелов Кучев, имот № 129115 – ливада на наследници на Димитър Георгиев Генов, и
имот № 000845 – полски път на община Пордим,
придобита с нотариален акт № 117, том 19, дело
№ 3959/20.05.2010 г. по описа на СлВ – Плевен.
57. – Нива 9,784 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в мест ност та Бак ров геран, шеста
категори я, съставл яваща имот № 034007 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 034006 – нива на Красимира Рангелова
Мишева, имот № 000035 – напоителен канал
на общ и на Порд и м, и мо т № 0340 08 – н и ва
на наследници на Тодора Симеонова Дам янова, имот № 000876 – полски път на община
Пордим, и имот № 000345 – електропровод на
държавата, върх у който имот има следните
ограничения: Електропровод 220 kV. На 25 м
от двете страни до крайните проводници или
на 30 м от оста на електропровода не могат
да се строят сгради и съоръжения и засажда
високостеблена растителност. Електропровод
400 kV с една тройка. На 30 м от двете срани
до крайните проводници или на 41 м от оста
на електропровода не могат да се строят сгради
и съоръжения и засажда високостеблена растителност, придобита с нотариален акт № 130,
том 21, дело № 4397/9.06.2010 г. по описа на
СлВ – Плевен.
58. – Нива 22,728 дка в местността Отвъд
Шаварна, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, от които 1,049 дка пета категория и 21,679 дка трета
категория, съставляваща имот № 014075 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 014074 – нива на „Керчев и синове“ – ООД,
землищна градина, имот № 014076 – нива на
Надка Генова Асенова, и имот № 000026 – полски път на община Пордим, придобита с нотариален акт № 131, том 21, дело № 4398/9.06.2010 г.
по описа на СлВ – Плевен.
59. – Н и ва 8 д к а в ме с т но с т т а По т ок а ,
намираща се в землището на с. Вълчитрън,
община Пордим, област Плевен, трета категория, съствляваща имот № 115109 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 115110 – нива на Русан Георгиев Милушев,
имот № 115089 – нива на Анна Петкова Кер
мова-Стоянова, имот № 115108 – нива на „Серес“ – АД, и имот № 000279 – полски път на
община Пордим, който имот е образуван от
имот № 115042.
60. – Овощна градина 1,007 дка в местността
Камъка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, шеста
категори я, съставл яваща имот № 049160 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 049249 – овощна градина на наследници на Александър Христанов Предев, имот
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№ 049159 – овощна градина на наследници на
Никола Игнатов Мусов, имот № 000892 – полски
път на община Пордим, и имот № 049161 – овощна градина на „Серес“ – АД, върху който имот
има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие
с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
Гореописаните два имота са придобити с нотариален акт № 133, том 21, дело № 4400/9.06.2010 г.
по описа на СлВ – Плевен.
61. – Нива 4,467 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, ЕКАТТЕ 12601, в местността Катеришко,
трета категория, съставляваща имот № 117051
по плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 117050 – нива на Венета Панчева
Стоилова, имот № 117017 – нива на Свилен Димитров Райчев, имот № 117043 – нива на Петко
Илиев Вешков, имот № 117052 – нива на Росица
Христанова Томева, и имот № 000280 – полски
път на община Пордим, който имот е образуван
от имот № 117025.
62. – Широколистна гора 1,133 дка, намираща
се в землището на с. Катерица, община Пордим,
област Плевен, ЕК АТТЕ 36614, в местността
Катеришко, съставляваща имот № 050073 по
плана за земеразделяне, който имот попада в
отдел/подотдел 142/а, при граници (съседи):
имот № 050072 – широколистна гора на Венета
Панчева Стоилова, имот № 050050 – широколистна гора на наследници на Петра Иванова
Гецова, имот № 050022 – широколистна гора
на наследници на Владимир Георгиев Тодоров,
имот № 050076 – широколистна гора на Георги
Андреев Николов, и имот № 050075 – широколистна гора на Мариана Андреева Узунова,
който имот е образуван от имот № 050021 и
върху който имот има следните ограничения:
Да се използва съгласно Закона за горите и
правилника за приложението му.
Гореописаните два имота са придобити с нотариален акт № 148, том 21, дело № 4419/9.06.2010 г.
по описа на СлВ – Плевен.
63. – Нива 6,066 дка в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, ЕКАТТЕ
12601, в местността Барище, четвърта категория, съставляваща имот № 095082 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 095081 – нива на Митко Александров Брязов,
имот № 000870 – полски път на община Пордим,
имот № 095086 – нива иа Анжело Петков Богоев,
имот № 095038 – нива на наследници на Дамян
Димитров Делиев, и имот № 095085 – нива на
Стефан Антонов Стефанов, който имот е образуван от имот № 095017, придобита с нотариален
акт № 149, том 21, дело № 4420/9.06.2010 г. по
описа на СлВ – Плевен.
64. – Нива 3,967 дка, намираща се в земл и ще т о на с. Въ л ч и т р ън, общ и на Порд и м,
област Плевен, в местността Камъка, шеста
категори я, съставл яваща имот № 053022 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 053019 – нива на наследници на Елена
Петкова Пачева, имот № 000389 – полски път
на община Пордим, имот № 053005 – нива на
наследници на Куна Нейкова Данчева, и имот
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№ 000165 – изоставени трайни насаждения на
Общински поземлен фонд, който имот с образуван от имот № 053004, придобита с нотариален
акт № 158, том 21, дело № 4429/9.06.2010 г. по
описа на СлВ – Плевен.
65. – Нива 18,404 дка, намираща се в земл и ще т о на с. Въ л ч и т р ън, общ и на Порд и м,
област Плевен, в местността Дърти лозя, от
които 15,409 дка шеста категория и 2,992 дка
втора категория, съставляваща имот № 043033
по плана за земеразделяне, при граници (със ед и): и мо т № 0 43034 – н и ва на К раси м и р
Маринов Димитров, имот № 043041 – нива на
наследници на Николай Тодоров Чакъров, имот
№ 043027 – нива на Трифон Великов Златанов,
имот № 043032 – нива на наследници на Велико
Бла жев Дишков, и имот № 000304 – полск и
път на община Пордим, върху който имот има
следните ограничения: Електропровод 220 kV.
На 25 м от двете страни до крайните проводници или на 30 м от оста на електропровода
не могат да се строят сгради и съоръжения и
засажда високостеблена растителност. Електропровод 400 kV с една тройка. На 30 м от двете
страни до крайните проводници или на 41 м от
оста на електропровода не могат да се строят
сгради и съоръжения и засажда високостеблена
растителност.
66. – Овощна градина 0,993 дка, намираща се
в землището на с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, в местността Камъка, шеста категория, съставляваща имот № 049244 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 049243 – овощна градина на Георги Павлов
Таров, имот № 000894 – полски път на община
Пордим, имот № 049245 – овощна градина на
наследници на Тодор Георгиев Томов, и имот
№ 049165 – овощна градина на Анка Тодорова
Добрева, върху който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и
стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до
изтичане на амортизационния срок.
67. – Зеленчукова култура 0,100 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община
Пордим, област Плевен, в местността Барище,
шеста категория, съставляваща имот № 067226
по плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 067225 – нива на Кирил Цветанов
Енчев, имот № 000873 – полски път на община
Пордим, имот № 067227 – зеленчукова култура на Красимира Рангелова Мишева, и имот
№ 067433 – зеленчукова култура на Димитър
Костов Борисов.
68. – Ливада 0,501 дка в местността Барище,
намираща се в землището на с. Вълчитрън,
община Пордим, област Плевен, пета категория, съставляваща имот № 069016 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 069015 – ливада на Тодор Василев Минков,
имот № 000704 – полски път на община Пордим,
имот № 069017 – ливада на Лиляна Димитрова
Вълчева, и имот № 069078 – ливада на Мичо
Петров Мечков.
69. – Лозе 0,262 дка, намиращо се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Барище, трета категория, съставляващо имот № 077007 по плана
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за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 077046 – лозе на Георги Павлов Таров, имот
№ 077006 – лозе на Красимира Рангелова Мишева, имот № 000322 – полски път на община
Пордим, и имот № 077008 – лозе на Тихомир
Димитров Ангелов, върху който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
70. – Ливада 0,499 дка, намираща се в земл и ще т о на с. Въ л ч и т р ън, общ и на Порд и м,
област Плевен, в местност та Ва лога, т рета
категори я, съставл яваща имот № 110 059 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 110060 – ливада на Милка Бла жева
Мусова, имот № 110030 – ливада на Каролина
Василева Караиванова, имот № 110058 – ливада
на наследници на Георги Блажев Радев, и имот
№ 000501 – полски път на община Пордим.
Гореоп иса н и т е шес т и мо та са п ри добит и с но т ари а лен а к т № 158 , т ом 2 3, де ло
№ 4861/24.06.2010 г. по описа на СлВ – Плевен.
71. – Нивa 6,400 дка, намираща се в земл и ще т о на с. Въ л ч и т р ън, общ и на Порд и м,
област Плевен, в местността Бакров геран, от
които 3,560 дка шеста категория и 2,840 дка
трета категория, съставляваща имот № 030054
по плана за земеразделяне, при граници (съсед и): и мо т № 030 053 – н и ва на Д и м и т ър
Стефанов Арабаджиев, имот № 030035 – нива
на Лачо Петков Стефанов, и имоти № 000033
и № 000093 – полски пътища на община Пордим, който имот е образуван oт имот № 030011,
придобита с нотариален акт № 51, том 24, дело
№ 4964/29.06.2010 г. по описа на СлВ – Плевен.
72. – Нивa 6,906 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, в
местността Мечкатовец, четвърта категория,
с ъ с т а в л я ва ща и мо т № 018 0 41 по п ла на з а
земераздел яне, при г раници (съседи): имот
№ 018040 – нива на Данка Кирилова Петрова,
имот № 000031 – полски път на община Пордим, имот № 018007 – нива на Димитър Петров
Кременски, и имот № 018065 – нива на Венка
Атанасова Митева.
73. – Нива 6,999 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, в
местността Циригова могила, четвърта категория, съставляваща имот № 023035 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 023018 – нива на Гето Костадинов Гетов,
имот № 023019 – нива на „Cepec“ – АД, имот
№ 023001 – нива на наследници на Русан Минчев
Атанасов, имот № 023036 – нива на Марийка
Ангелова Найденова, и имот № 000420 – полски
път на община Пордим, който имот е образуван от имот № 023017 и върху който имот има
следните ограничения: Електропровод 20 kV. На
10 м от двете страни до крайните проводници
или на 11 м от оста на електропровода не могат
да се строят сгради и съоръжения и засажда
високостеблена растителност.
74. – Нива 7,901 дка, намираща се в земл и ще т о на с. Въ л ч и т р ън, общ и на Порд и м,
област Плевен, в местността Камъка, шеста
категори я, съставл яваща имот № 052019 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
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имот № 052018 – нива на Христина Найденова
Маркова, имот № 000389 – полски път на община Пордим, имот № 052020 – нива на Русан
Алексиев Стефанов, и имот № 000149 – полски
път на община Пордим.
75. – Нива 9,697 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, в местността Потока, трета категория, съставляваща имот № 115067 по плана
за земеразделяне, при граници (съседи): имот
№ 000364 – път ІІІ клас на държавата, имот
№ 115005 – нива на Никола Иванов Чернев, имот
№ 115006 – нива на Коци Симеонов Филипов,
имот № 115007 – нива на Таньо Димитров Танев, имот № 115008 – нива на Биляна Христова
Мончева, имот № 115009 – нива на Анастасия
Иванова Митева, имот № 115016 – нива на Божин Тодоров Башинов, имот № 115017 – нива
на Марин Нешев Лалев, и имот № 115066 – нива
на Милен Атанасов Кунчев.
Гор еоп ис а н и т е че т и ри и мо т а с а п ри до би т и с но тариа лен ак т № 62, т ом 24, дело
№ 4975/29.06.2010 г. по описа на СлВ – Плевен.
76. – Нивa 21,901 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област
Плевен, ЕК АТТЕ 12601, в местността Камена
могила, четвърта категория, съставляваща имот
№ 111031 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 111030 – нива на Николай
Венциславов Мотев, имот № 000814 – полски път
на община Пордим, имот № 111032 – нива на
наследници на Петър Недялков Христов, имот
№ 111044 – нива на Тодор Генов Матов, и имот
№ 111045 – нива на наследници на Димитър
Върбанов Богоев.
77. – Овощна градина 0,997 дка, намираща се
в землището на с. Вълчитрън, община Пордим,
област Плевен, ЕК АТТЕ 12601, в местността
Камъка, трета категория, съставляваща имот
№ 049001 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 049404 – овощна градина
на Георги Андреев Николов, имот № 000894 и
№ 000895 – полски пътища на община Пордим,
и имот № 049002 – овощна градина на Петър
Михайлов Петров, върху който имот има следните ограничения: Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
78. – Зеленчукова култура 0,099 дка, намираща се в землището на с. Вълчитрън, община
Пордим, област Плевен, ЕК АТТЕ 12601, в местността Барище, пета категория, съставляваща
имот № 067125 по п лана за земераздел яне,
при граници (съседи): имот № 067126 – зеленчукова култура на Румен Петков Радев, имот
№ 067082 – зеленчукова култура на Игнат Цачев
Радев, имот № 067083 – зеленчукова култура на
Вера Кръстева Конежева, имот № 067124 – зеленчукова култура на наследници на Марин
Блажев Минов, и имот № 000873 – полски път
на община Пордим.
79. – Широколистна гора 2 дка, намираща се
в землището на с. Катерица, община Пордим,
област Плевен, ЕК АТТЕ 36614, в местността
Катеришко, съставляваща имот № 052008 по
плана за земеразделяне, който имот попада в
отдел/подотдел 141/б – 0,589 дка, и 141/в – 1,411
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дка, при граници (съседи): имот № 052009 – широколистна гора на наследници иа Иван Стоянов
Вачев, имот № 052020 – широколистна гора на
наследници на Тодор Христанов Предев, имот
№ 052021 – широколистна гора на наследници на
Блажо Димитров Мусов, имот № 052007 – широколистна гора на наследници на Веселин
Николов Митев, и имот № 052006 – широколистна гора на наследници на братя Панчо и
Макавея Кънчеви Мочкови, върху който имот
има следните ог раничени я: Да се използва
съгласно Закона за горите и правилника за
прилагането му.
Гор еоп ис а н и т е че т и ри и мо т а с а п ри до бити с нотариален акт № 167, том 21, дело
№ 4489/9.06.2010 г. по описа на СлВ – Плевен.
80. – Нива 7,274 дка в местността Черкезко,
трета категория, съставляваща имот № 028059 по
плана за земеразделяне, при граници (съседи):
имот № 028052 – нива на Красимир Маринов
Димитров, имот № 028047 – нива на Венцислав
Любенов Михайлов, имот № 000095 – полски
път на община Пордим, и имот № 028060 – нива
на Анастасия Иванова Митева, който имот е
образуван от имот № 028037.
81. – Овощна градина 1 дка в местността
Камъка, шеста категория, съставляваща имот
№ 050073 по плана за земеразделяне, при граници
(съседи): имот № 050074 – овощна градина на
Симеон Спасов Тончев, имот № 050123 – овощна градина на наследници на Макавея Иванов
Вълчев, имот № 050072 – овощна градина на
наследници на Петър Иванов Деков, и имот
№ 0 0 0707 – полск и път на община Пордим,
върху който имот има следните ограничения:
Електропровод 220 kV. На 25 м от двете страни
до крайните проводници или на 30 м от оста на
електропровода не могат да се строят сгради и
съоръжения и засажда високостеблена pacтителност. Трайните насаждения да се опазват и
стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до
изтичане на амортизационния срок.
82. – Зеленчукова култура 0,091 дка в местността Барище, oт които 0,028 дка шеста категория и 0,063 дка пета категория, съставляваща
имот № 067062 по плана за земеразделяне, при
граници (съседи): имот № 067061 – зеленчукова култура на Ангел Костов Височков, имот
№ 0 0 0 040 – полск и път на община Пордим,
имот № 067063 – зеленчукова култура на Богдан
Петков Иванов, и имот № 067144 – зеленчукова
култура на наследници на Марин Печев Бонков.
83. – Лозе 0,525 дка в местността Барище,
трета категория, съставляващо имот № 077020
по плана за земеразделяне, при съседи: имот
№ 077034 – лозе на наследници на Иван Русанов
Гюров, имот № 077019 – лозе на Христина Тодорова Вълчева и др., имот № 000322 – полски
път на община Пордим, и имот № 077021 – лозе
на „Серес“ – АД, върху който имот има следнитe ограничения: Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
Гор еоп ис а н и т е че т и ри и мо т а с а п ри до бити с нотариален акт № 185, том 26, дело
№ 5541/26.07.2010 г. по описа на СлВ – Плевен.
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84. – Нива 14 дка в местността Циригова
могила, трета категория, съставляваща имот
№ 024031 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 024022 – нива на наследници на Никола Михайлов Данков, имот
№ 024032 – нива на Ангел Петков Брязов, имот
№ 000420 – полски път на община Пордим, и
имот № 024005 – нива на наследници на Ангел
Митев Чакъров, който имот е образуван oт имот
№ 024006 и върху който имот има следните
oграничения: Електропровод 20 kV. На 10 м от
двете страни до крайните проводници или на
11 м oт оста на електропровода не могат да се
строят cгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност, придобит с нотариален
акт № 191, том 26, дело № 5548/26.07.2010 г. по
описа на СлВ – Плевен.
85. – Нива 4,096 дка в местност та Отвъд
шаварна, пета категория, съставляваща имот
№ 012001, по плана за земеразделяне, при граници (съседи): имот № 0 0 0251 – полск и път
на община Пордим, землищна градина, имот
№ 012 0 0 2 – н и ва на „С ер е с“ – А Д , и и мо т
№ 000834 – полски път на община Пордим.
86. – Зеленчукова култура 0,100 дка в местността Барище, шеста категория, съставляваща
имот № 067423 по плана за земеразделяне, при
граници (съседи): имот № 067424 – зеленчукова
култура на „Серес“ – АД, имот № 067235 – зеленчукова култура на Георги Павлов Таров,
и мо т № 0 672 36 – з е лен ч у кова к у л т у ра н а
Веселин Николов Богоев, имот № 067422 – зеленчукова култура на наследници на Макавея
Иванов Добрев, и имот № 000872 – полски път
на община Пордим.
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Го р е о п и с а н и т е д в а и м о т а с а п р и д о б и т и с но т ари а лен а к т № 194, т ом 2 6 , де ло
№ 5551/26.07.2010 г. по описа на СлВ – Плевен.
87. – Нива 10,792 дка в местността Под пожара, четвърта категория, съставляваща имот
№ 092007 по плана за земеразделяне, при граници
(съседи): имот № 092008 – нива на „Серес“ – АД,
и мо т № 092055 – н и ва на М и л чо Ата насов
Костов, имот № 092006 – нива на Венцислав
Любенов Михайлов, и имот № 000881 – полски
път на община Пордим, придобит с нотариален
акт № 5, том 27, дело № 5562/26.07.2010 г. по
описа на СлВ – Плевен.
В двумесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат по реда на чл. 29 ЗОПДИППД да предявят претенциите си върху описаното имущество.
4761
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 674,
ал. 2 ТЗ обявява, че свиква събрание на кредиторите на сдружение „Център за устойчиво
развитие на Община Тетевен“ (в несъстоятелност), БУЛСТАТ 110518750, със седа лище и
адрес на управление Тетевен, ул. Иван Вазов
42, в производство по несъстоятелност по т.д.
№ 41/2011 по описа на Ловешкия окръжен съд,
което ще се проведе на 28.06.2012 г. от 11,30 ч.
в зала № 102 на Съдебната палата – Ловеч,
при дневен ред съгласно чл. 677, ал. 1, т. 8 ТЗ:
определяне реда и начина за осребряване имуществото на длъжника, метода и условията на
оценка на имуществото, избор на оценители и
определяне на възнаграждението им.
5270

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 150-05-132 от 19.07.2011 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2011 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2012 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;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
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