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БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 16 октомври 2012 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 Решение за избиране на председател
на Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори
Президент на републиката
 Указ № 333 за освобождаване на Косьо Пройчев Китипов от длъжността
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Корея
 Указ № 334 за назначаване на Петър
Димитров Андонов за извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Корея
 Указ № 335 за назначаване на Пла
мен Георгиев Шукюрлиев – извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Китайската народна република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Корейската народно-демократична
република със седалище в Пекин
 Указ № 336 за назначаване на Константин Ташев Коджабашев – извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Кралство Испания, и
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Княжество
Андора със седалище в Мадрид
 Указ № 337 за назначаване на Василий
Христов Такев – извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Република Полша, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Република Латвия със седалище във Варшава
 Указ № 338 за назначаване на Любомир Тодоров Тодоров – извънреден и пъл
номощен посланик на Република България в Република Финландия, и за извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Република Естония със
седалище в Хелзинки
 Указ № 339 за назначаване на Чавдар
Младенов Николов – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия и в Република Колумбия, и за извънреден и пълномощен посланик на Ре-
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публика България в Република Перу със
седалище в Бразилия
Указ № 340 за назначаване на Христо
Георгиев Гуджев – извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Мексиканските съединени щати, и за
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Никарагуа със седалище в Мексико
Указ № 341 за назначаване на Христо
Георгиев Гуджев – извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Мексиканските съединени щати, и за
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Хондурас със седалище в Мексико
Указ № 342 за назначаване на Христо
Георгиев Гуджев – извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Мексиканските съединени щати, и за
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Белиз със седалище в Мексико
Указ № 343 за назначаване на Чавдар
Младенов Николов – извънреден и пълномощен посланик на Република България
във Федеративна република Бразилия и
в Република Колумбия, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Боливарска република Венесуела със седалище в Бразилия
Указ № 344 за назначаване на Максим Георгиев Гайтанджиев – извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Република Аржентина и в
Република Парагвай, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Източна република Уругвай
със седалище в Буенос Айрес
Указ № 345 за назначаване на Румен
Петров Петров – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Арабска република Египет, и за
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Судан
със седалище в Кайро
Указ № 346 за назначаване на Александър Борисов Олшевски – извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Държавата Кувейт, и за
извънреден и пълномощен посланик на
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Република България в Кралство Бахрейн със седалище в Кувейт
 Указ № 347 за назначаване на Александър Борисов Олшевски – извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Държавата Кувейт, и за
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Султаната Оман
със седалище в Кувейт
Конституционен съд
 Решение № 12 от 2 октомври 2012 г.
по конституционно дело № 4 от 2012 г.
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Министерски съвет
 Постановление № 243 от 10 октомври 2012 г. за изменение и допълнение
на 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.
15
Министерство
на вътрешните работи
 Наредба № Iз-2061 от 5 октомври
2012 г. за регистрацията и отчета
на бронираната, колесната, верижната техника, влекачите и специалната техника на Министерството на
вътрешните работи
15
Министерство
на земеделието и храните
 Наредба за изменение на Наредба
№ 43 от 2006 г. за реда за водене на
риболовен дневник
22
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 Наредба за изменение на Наредба № 8
от 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от
групите земеделски растения – зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло
22
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 23 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на
научни знания“ по Програмата за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
22
Министерство на образованието,
младежта и науката
 Наредба № 77 от 26 септември 2012 г.
за придобиване на квалификация по
професията „Библиотекар“
30
 Наредба № 78 от 26 септември 2012 г.
за придобиване на квалификация по
професията „Ветеринарен техник“
35
Министерство на културата
Министерство на вътрешните работи
Прокуратура
на Република България
 Инструкция № 1 от 5 октомври
2012 г. за взаимодействие между Министерството на културата, Министерството на вътрешните работи и
Прокуратурата на Република България
срещу престъпните посегателства,
имащи за предмет културни ценности 40

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Ваня Донева
Георгиева като народен представител от 8.
многомандатен избирателен район – Добрич.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 11 октомври 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9469

РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България и чл. 35б, ал. 4 от Закона за
независимия финансов одит
РЕШИ:
Избира Ваня Донева Георгиева за предсе
дател на Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 10 октомври 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
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 333
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Косьо Пройчев Китипов
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Републи
ка Корея.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 1 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9319

УКАЗ № 334
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Петър Димитров Андонов за
извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Република Корея.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 1 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9320

УКАЗ № 335
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Пламен Георгиев Шукюрли
ев – извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Китайската народна
република, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Корей
ската народно-демократична република със
седалище в Пекин.
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Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 1 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9321

УКАЗ № 336
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Константин Ташев Коджаба
шев – извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Кралство Испания,
и за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Княжество Андора със
седалище в Мадрид.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 1 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9322

УКАЗ № 337
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Василий Христов Такев – из
вънреден и пълномощен посланик на Ре
публика България в Република Полша, и
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Латвия със
седалище във Варшава.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 1 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9323
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УКАЗ № 338
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Н а зн ач а ва м Л ю б ом и р Тодор ов Тодо 
ров – извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Финландия,
и за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Естония със
седалище в Хелзинки.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 1 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9324

УКАЗ № 339
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
На знача ва м Ча вдар М л а денов Н и ко 
лов – извънреден и пълномощен посланик
на Република България във Федеративна ре
публика Бразилия и в Република Колумбия,
и за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Перу със
седалище в Бразилия.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 1 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9325

УКАЗ № 340
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Христо Георгиев Гуджев – из
вънреден и пълномощен посланик на Републи
ка България в Мексиканските съединени щати,
и за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Никарагуа
със седалище в Мексико.
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Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 1 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
9326

Подпечатан с държавния печат.

УКАЗ № 341
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Христо Георгиев Гуджев – из
вънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Мексиканските съединени
щати, и за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република Хондурас
със седалище в Мексико.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 1 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
9327

Подпечатан с държавния печат.

УКАЗ № 342
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Христо Георгиев Гуджев – из
вънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Мексиканските съединени
щати, и за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Белиз със седалище
в Мексико.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 2 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
9328

Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 343
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
На знача ва м Ча вдар М л а денов Н и ко 
лов – извънреден и пълномощен посланик
на Република България във Федеративна
републ ика Бразилия и в Република Колумбия,
и за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Боливарска република
Венесуела със седалище в Бразилия.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 2 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9329

УКАЗ № 344
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Максим Георгиев Гайтанджи
ев – извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Аржентина
и в Република Парагвай, и за извънреден и
пълномощен посланик на Република България
в Източна република Уругвай със седалище
в Буенос Айрес.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 2 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9330

УКАЗ № 345
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Румен Петров Петров – извън
реден и пълномощен посланик на Република
България в Арабска република Египет, и
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Судан със
седалище в Кайро.
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Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 2 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9331

УКАЗ № 346
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Александър Борисов Олшев
ски – извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Държавата Кувейт,
и за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Кралство Бахрейн със
седалище в Кувейт.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 2 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9332

УКАЗ № 347
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Александър Борисов Олшев
ски – извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Държавата Кувейт,
и за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Султаната Оман със
седалище в Кувейт.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 2 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9333
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КОНСТИТ У ЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 12
от 2 октомври 2012 г.

по конституционно дело № 4 от 2012 г.
Конституционният съд в състав: председа
тел: Евгени Танчев, членове: Емилия Друмева,
Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Геор
ги Петканов, Цанка Цанкова, Стефка Стоева,
Румен Ненков, Кети Маркова, при участието
на секретар-протоколиста Гергана Иванова
разгледа в закрито заседание на 2 октомври
2012 г. конституционно дело № 4 от 2012 г.,
докладвано от съдията Кети Маркова.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията на Република България.
Делото е образувано на 18.06.2012 г. по
искане на омбудсмана на Република България
на основание чл. 150, ал. 3 от Конституцията.
Конституционният съд е сезиран да установи
противоконституционност на чл. 417, т. 2 от
Гражданския процесуален кодекс (ГПК, обн.,
ДВ, бр. 59 от 2007 г.; последно изм., ДВ, бр. 49
от 2012 г.) поради противоречие с чл. 19, ал. 2
от Конституцията.
С искането се оспорва нормата на чл. 417,
т. 2 ГПК, с която процесуалният закон е регла
ментирал издаването на заповед за изпълнение
въз основа на документ или извлечение от
счетоводни книги, установяващи вземания на
държавните учреждения, общините и банките.
Вносителят поддържа, че при упражняване на
процесуалните си права визираните три групи
кредитори са поставени в привилегировано
положение спрямо останалите правни субекти,
което нарушава конституционните изисквания
законът да създава и гарантира на всички
граждани и юридически лица еднакви правни
условия за стопанска дейност, като предот
вратява злоупотребата с монополизма, нело
ялната конкуренция и защитава потребителя,
прогласени с чл. 19, ал. 2 от Основния закон.
Изложени са съображения, че законът урежда
едно по-благоприятно третиране на определена
категория кредитори, доколкото същите могат
да се ползват от оспорената облекчена про
цедура за удостоверяване на техните парични
вземания въпреки идентичните изисквания за
изграждане и поддържане на счетоводните сис
теми, които Законът за счетоводството поставя
пред всички участници в гражданския оборот.
Развита е тезата, че се нарушава и принципът
за равнопоставеност на държавните учреждения
и общините спрямо останалите правни субекти,
тъй като се касае до процесуални механизми
за събиране на техни частноправни вземания,
което не оправдава различното им третиране.
Отделно сезиращият орган счита, че в полза
на банките е въведена привилегия, водеща до
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създаването на различни правни условия в
една и съща сфера, предвид съществуването и
функционирането наред с банките и на небан
кови финансови институции с идентична на
банковата дейност. Атакува се и законотворчес
кият процес с аргумента, че липсват изрични
мотиви към внесения от Министерския съвет
в Народното събрание законопроект на ГПК,
изясняващи необходимостта от съществуването
на оспорения процесуален режим.
С определение от 4.07.2012 г. Конституцион
ният съд е допуснал искането за разглеждане
по същество. Със същото определение, както
и с последващо – от 3.09.2012 г., като заинте
ресувани страни в производството по делото
са конституирани: Народното събрание, Прези
дентът на Република България, Министерският
съвет, министърът на правосъдието, минис
търът на финансите, Върховният касационен
съд, главният прокурор, Висшият адвокатски
съвет, Националната агенция за приходите,
Агенцията за държавни вземания, Българската
народна банка, Комисията за финансов надзор,
Комисията за защита на конкуренцията, Наци
оналното сдружение на общините в Република
България, Асоциацията на държавните съдебни
изпълнители в България, Камарата на частните
съдебни изпълнители, Асоциацията на банките
в България, Съюзът на юристите в България,
Българската търговско-промишлена палата,
Българската стопанска камара, Националната
асоциация на българския бизнес, Институтът
за модерна политика, Комисията за защита
от дискриминация, Сдружение „Българска
национална асоциация „Активни потребители“
и Фондация „Център за правно съдействие и
европейски практики“.
От постъпилите по делото писмени стано
вища на заинтересуваните страни мотивирана
позиция за частичната основателност на ис
кането на омбудсмана и неговото уважаване
са изразили: Висшият адвокатски съвет – по
отношение на държавата и общините, а На
ционалната асоциация на българския бизнес,
Българската стопанска камара, Българската
търговско-промишлена палата, Центърът за
правно съдействие и европейски практики и
Сдружение „Българска национална асоциация
„Активни потребители“ са го подкрепили в
частта, отнасяща се за банките. В останалата
част са намерили искането за неоснователно.
Министерският съвет, министърът на право
съдието, министърът на финансите, Върховният
касационен съд, Националната агенция за при
ходите, Българската народна банка, Комисията
за финансов надзор, Асоциацията на банките в
България и Институтът за модерна политика, а
с известна условност – и Комисията за защита
на конкуренцията, са изложили аргументира
ни съображения, че искането на омбудсмана
е неоснователно и са изразили становище за
отхвърлянето му.
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Останалите конституирани страни не са
депозирали писмени становища по искането в
предоставения им срок.
Конституционният съд, като обсъди доводи
те в искането, с което е сезиран, изложените
съображения, становищата на страните и ре
левантната правна уредба, за да се произнесе,
взе предвид следното:
1. Съдът намира, че преди да се занимае
по същество с основателността на искането,
следва да обсъди неговата допустимост, още
повече че този въпрос изрично се поставя и
в част от постъпилите писмени становища на
страните (министъра на финансите, Асоциацията
на банките в България).
Омбудсманът съгласно чл. 150, ал. 3 от
Конституцията има право на инициатива за
образуване на производство пред Конституци
онния съд само в случаите, когато претендира
установяването на противоконституционност на
закон, с който се нарушават права и свободи на
гражданите. Той обаче аргументира позицията
си по настоящото дело в частта на искането си,
с която оспорва привилегирования режим на
банките в заповедното производство по чл. 417,
т. 2 ГПК, с конституционната норма на чл. 19,
ал. 2, поддържайки, че обсъжданият процесуа
лен регламент є противоречи. Изтъква, че по
този начин се създават различни правни усло
вия за осъществяването на стопанска дейност
в една и съща сфера с оглед съществуването
наред с банките и на небанкови финансови
институции по чл. 3 от Закона за кредитните
институции (ЗКИ).
За разлика от останалите субекти на иници
атива по чл. 150, ал. 1 от Конституцията омбуд
сманът е ограничен при упражняване на това
си правомощие и не може да оспорва закон, с
който се нарушават правата на едни юридически
лица за сметка на по-благоприятните условия
за развиване на стопанска дейност, които се
създават за други. Когато обаче се позовава
на нарушени права и свободи на гражданите,
какъвто очевидно е и случаят с релевирания в
искането довод – че се засягат основни права
на гражданите в стопанската сфера, най-общо
очертани с разпоредбите на чл. 19, ал. 1 и 2 от
Конституцията, той е оправомощен да сезира
Конституционния съд. Като процесуален закон
ГПК урежда правилата за защитата на субектив
ните граждански права, включително и за прину
дителното осъществяване на гражданскоправни
притезания. Изцяло извън неговия предмет остава
материалноправното регулиране на стопанската
дейност. В конкретния конституционен спор
обаче с оглед характера на атакувания текст
на ГПК е налице едно частично припокриване
на претендираното право на съдебна защита
на гражданите, установено с нормата на чл. 56
от Конституцията в заповедното производство,
от една страна, и, от друга – конституционните
изисквания на чл. 19, ал. 1 и 2, а именно законът
да създава и гарантира на всички граждани и
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юридически лица еднакви правни условия за
стопанска дейност, като предотвратява злоу
потребата с монополизма, нелоялната конку
ренция и защитава потребителя в условията на
свободната стопанска инициатива. Поначало
гражданинът може да бъде ситуиран като
страна в различни граждански или търговски
отношения, включително с държавни учрежде
ния, общини и банки, от които да произтичат
негови собствени права и задължения. В този
смисъл, когато претендира свое вземане срещу
визирания кръг субекти, гражданинът не може
да се ползва от механизмите на заповедното
производство, уредени по чл. 417, т. 2 ГПК, с
които другата страна в правоотношението раз
полага в качеството си на кредитор. Обратно,
когато той се окаже в позицията на длъжник
(например като потребител на банкови услуги,
включително в типичната хипотеза на кредито
получател по договор за банков кредит), срещу
него се насочва принудително изпълнение по
облекчената процедура, инициирана от визирания
кръг кредитори. Предмет на искането е поддър
жаната теза за накърняване на индивидуалното
право на защита на гражданите в изпълнителния
процес, чието възникване и развитие би могло
да е и в резултат на упражнявана стопанска
дейност. Очевидно е, че вносителят е избрал
по-широката възможна рамка, за да очертае
предмета на конституционна проверка и да
обоснове претенцията си. Предложената аргу
ментация дава основание да се заключи, че по
същество се оспорва процесуална норма, чиято
конституционосъобразност следва да бъде преце
нявана в контекста на конституционното право
на защита на гражданите, прогласено с чл. 56
от Конституцията. Правото на защита обаче
е иманентна част на по-широкото понятие за
дължимите правни условия в стопанската сфера
по смисъла на чл. 19, ал. 2 от Конституцията,
преценявани във всички аспекти на материал
ноправното и процесуалното законодателство.
Ето защо, като съобрази правилото на чл. 22,
ал. 1, изр. 2 от Закона за Конституционен съд
(ЗКС) и чл. 25, ал. 2 от Правилника за орга
низацията на дейността на Конституционния
съд (ПОДКС), съдът не намери основание да
ревизира извода си, приет с определението от
4.07.2012 г., а именно, че искането на омбуд
смана е допустимо и следва да бъде разгледано
по същество.
2. Като основание за противоречие с Кон
ституцията на разпоредбата на чл. 417, т. 2 ГПК
вносителят изтъква порок в законодателния про
цес, аргументиран с допуснато от компетентния
орган на законодателната власт нарушение на
чл. 28, ал. 3 от Закона за нормативните актове
(ЗНА). В искането се изтъква, че проектът на
ГПК, одобрен с решение на Министерския
съвет, не съдържа изрични мотиви, обоснова
ващи необходимостта от въвеждането на ата
куваната процесуална уредба. В правомощията
на Конституционния съд е да се произнася по
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искания за установяване на несъответствието
на конкретен закон с Конституцията, но не и с
друг закон, освен в хипотезата на чл. 4, ал. 1 от
Конституцията с оглед възможното нарушаване
на принципа за правовата държава. Преценен
на тази плоскост, доводът е неоснователен, тъй
като мотивите, придружаващи законопроекта,
одобрен с Решение № 342 от 11.05.2006 г. на
Министерския съвет, изцяло изпълняват крите
риите, стандартите и реквизитите, установени
по чл. 28, ал. 2, т. 1 – 5 ЗНА: съдържат изло
жение на причините, които налагат приемането
му; целите, които се поставят; финансовите
и други средства, необходими за прилагането
на новата уредба; очакваните резултати от
прилагането, включително финансовите, ако
има такива, както и анализ за съответствие с
правото на Европейския съюз. Действащото
законодателство, регулиращо нормотворческия
процес в държавата, не въвежда изисквания за
мотивирана обосновка на всяка отделна раз
поредба, съдържаща се в съответния проект,
какъвто подход е и практически немислим, още
повече, когато се касае за мащабни и обемни
законопроекти, какъвто несъмнено е този на
действащия ГПК, създаващ пълна кодификация
на материята на гражданското процесуално
право, с предметно съдържание, съвкупно
материализиращо вижданията на вносителя за
провеждане на радикална реформа в сферата
на гражданското съдопроизводство.
3. За да се прецени по същество съответстви
ето на оспорената разпоредба с Конституцията,
следва да се обсъди същността на заповедното
производство, неговото историческо развитие
и разновидности, приложното му поле, про
цесуалните права на страните, включително
правото на защита.
Уреденото по глава ХХХVІІ на действа
щия ГПК (обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила
от 1.03.2008 г.; последно изм., ДВ, бр. 49 от
2012 г.) и функционално свързано с изпълни
телния процес заповедно производство, макар
и непознато на отменения процесуален закон,
приет през 1952 г., не е новост за българската
гражданскопроцесуална традиция. То е било
въведено със Закона за заповедното съдопро
изводство (1897 г.), а впоследствие заповедта
за изпълнение, макар и със силно ограничено
приложно поле, е регламентирана със Закона
за гражданското съдопроизводство от 1934 г. В
по-късна редакция на същия закон (от 1942 г.)
с чл. 156а – чл. 156ч заповедното производство
получава по-прецизна правна регламентация с
обособени три дяла. За да осигури снабдяването
на кредитора с изпълнително основание, ГПК от
1952 г. (отм.) възприема изцяло различен модел
и философия на регулиране на изпълнително
то производство. Изключвайки заповедното
производство, цитираният процесуален закон
установява несъдебните (или извънсъдебните)
изпълнителни основания, като разширява кръга
на документите, въз основа на които се издава
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изпълнителен лист. С изменение от 1999 г. е въ
ведено т. нар. „Бързо производство“ – чл. 126ж
ГПК (отм.), което в известна степен съдържа
белезите на вид заповедно производство, но с
тази особеност, че издадената заповед подлежи
на изпълнение по административен ред.
Променените икономически условия, раз
личната обществено-политическа и социална
ситуация в Република България след 1989 г.,
съществено повлияни и от протичащите пози
тивни предприсъединителни процеси, финали
зирани с членството на страната в Европейския
съюз и безспорно налагащи съобразяване и с
европейските стандарти – чл. 6, т. 1 от Европей
ската конвенция за защита правата на човека
и основните свободи (ЕКПЧОС), съвкупно са
предпоставили приемането на съответстващи
на новите реалности законодателни решения.
Заповедното производство, регламентирано
с глава ХХХVІІ от действащия ГПК, с устано
вяването на съдебните изпълнителни основания
като принципно положение при процесуалното
регулиране на изпълнителното производство
вместо съществувалите при отменения ГПК
несъдебни такива, отстранява недостатъците на
предходния процесуален режим при гарантиране
в достатъчен обем на необходимите способи
и механизми за ефективното упражняване на
правото на защита на длъжника в синхрон със
задължителните стандарти на конвенцията.
По своята същност то е специално съдебно
производство, предназначено да създаде необ
ходимото валидно съдебно изпълнително осно
вание в случай на налично изискуемо вземане,
принадлежащо към някоя от категориите по
чл. 410 ГПК, което по дефиниция длъжникът
не оспорва, но и не изпълнява. Очертано найобщо, заповедното производство е факултативно,
едностепенно и строго формално производство
(вж. Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на
образци на заповед за изпълнение, заявление
за издаване на заповед за изпълнение и други
книжа във връзка със заповедното производство
(обн., ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 1 март
2008 г.) на министъра на правосъдието, издадена
на основание чл. 425 ГПК). В хипотезата на
презумптивно безспорни вземания в зависимост
от позицията на длъжника и собствените си
виждания за развитието на процеса, включително
и начина на предпочитаното удовлетворяване,
кредиторът решава дали да инициира тази ди
ференцирана процедура, или да се насочи към
общия исков процес, в рамките на който да
постигне осъдително решение, съдебна спогодба
по реда на чл. 234 ГПК, решение при призна
ние на иска (чл. 237 ГПК) или неприсъствено
решение (чл. 238 ГПК).
Двата модела на заповедното производство
според действащия ГПК са: общ (класически),
установяващ общите правила – чл. 410, и спе
циално заповедно производство – чл. 417 – 418.
Съобразно присъщото за гражданския процес
диспозитивно начало заявителят, легитимиран да
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търси защитата, следва изрично да формулира
предпочитаната форма на заповедно производ
ство или да заяви съдебно произнасяне при
условията на евентуалност.
Производства от типа на заповедното, уредено
по българския процесуален закон, с присъщи
те за различните правни системи специфични
особености в регламентацията са познати и на
редица европейски законодателства, като тези
на Австрия, Белгия, Франция, Германия, Испа
ния, Португалия, Гърция, Люксембург, Чешката
република, Швеция и др., а също и на Израел.
Уреденото с действащия ГПК заповедно
производство отговаря на европейските тенден
ции за опростяване и скъсяване на съдебните
процедури, прогласени и с Регламент (ЕО)
№ 1896/2006 г. на Европейския парламент
и на Съвета от 12.12.2006 г. за създаване на
процедура за европейска заповед за плащане,
особено по дела, по които не съществува дейст
вителен правен спор, а съдебната намеса се
налага единствено за да осигури снабдяването
на кредитора с изпълнително основание, даващо
му възможност да пристъпи към принудително
събиране на вземането си.
4. Оспорената уредба по чл. 417, т. 2 ГПК
систематично принадлежи към втория вариант
на заповедното производство съгласно приетото
от доктрината и съдебната практика условно
разграничение – т. нар. „специално“, или про
изводство по издаване на заповед за незабавно
изпълнение. Докато при общото (класическо)
заповедно производство по чл. 410 ГПК изпъл
нителният лист се издава едва след като запо
ведта за изпълнение влезе в сила, в хипотезата
на чл. 417 – 418 ГПК това става едновременно.
Различен е и кръгът на вземанията, подлежащи
на изпълнение (вж. чл. 410, ал. 1 и чл. 417,
т. 1 – 9 ГПК). Сравнителният анализ на посо
чените разпоредби показва възприетия от зако
нодателя различен критерий за диференциация
на категориите изискуеми вземания, за които е
приложимо заповедното производство във всяка
от двете му форми. По чл. 410, ал. 1, т. 1 – 2 ГПК
се претендират парични вземания, заместими
вещи или предаването на движима вещ, искът
за които би бил родово подсъден на районния
съд, т.е. до размер 25 000 лв. съгласно чл. 104,
т. 4 ГПК, но без да се държи сметка за прав
ното основание. Предметният обхват на втория
тип заповедно производство – по чл. 417 – 418
ГПК, се дефинира чрез изрично предвидените
в закона документи, без обаче да поставя как
вито и да било ограничения по отношение на
размера на вземането. Същественият относим
тук критерий вече е типът документ, на който
се основава искането за издаване на заповед за
незабавно изпълнение – същият задължително
следва да е от категорията по чл. 417, т. 1 – 9
ГПК, индивидуализиран съобразно своя автор,
правното основание за издаването му, особе
ната му форма, съдържание, реквизити и т.н.
Предвид така очертаната процесуална рамка,
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включително и съобразно придадената по силата
на закона формална доказателствена сила на
документите, визирани в чл. 417 ГПК, съдът
дължи произнасяне, като преценява дали самият
представен в производството документ е редовен
от външна страна, дали вземането е установено,
изискуемо и подлежащо на изпълнение, дали
изискуемостта е удостоверена надлежно, дали
претендираният от заявителя размер е иденти
чен с този, посочен в документа, на който се
основава претенцията, а така също налице ли
са други условия, поставящи изпълнението в
зависимост от насрещна престация, дължима
от кредитора, или от настъпването на други
обстоятелства, с които въпроси той поначало не
се занимава в производството по чл. 410 ГПК.
Различен е и обемът на предоставената
защита, способите и механизмите за нейното
упражняване предвид различните предпоставки
и възможните правни последици, които възник
ват във всяка от двете форми на заповедното
производство. В хипотезата на чл. 410 ГПК
депозирането от длъжника в срока по чл. 414,
ал. 2 ГПК на писмено възражение срещу връ
чената заповед за изпълнение, при това без да
се изисква излагането на мотиви, само по себе
си е достатъчно, за да възникне задължението
на съда по чл. 415, ал. 1 ГПК – да укаже на
заявителя да предяви иск за установяване на
вземането си. Ако последният не стори това
и не представи доказателства за заведено
гражданско дело, съдът обезсилва заповедта за
изпълнение, както и изпълнителния лист, ако
такъв е бил издаден при условията на чл. 418
ГПК. При условията на чл. 418, ал. 1 ГПК, за
разлика от процедурата по чл. 410 и сл. ГПК,
съгласно чл. 419, ал. 1 ГПК на обжалване с
частна жалба подлежи самото разпореждане
за незабавно изпълнение. Нормата на чл. 419,
ал. 2 ГПК въвежда изрични изисквания, огра
ничаващи основанието на жалбата единствено
до такива, изведени от актовете по чл. 417 ГПК.
Съществена отлика е, че в това производство
обжалването на разпореждането за незабавно
изпълнение по принцип не спира изпълнението
(чл. 419, ал. 3 ГПК), освен ако длъжникът не
представи съгласно чл. 420, ал. 1 ГПК надлежно
обезпечение за кредитора по реда на чл. 180 и
181 от Закона за задълженията и договорите
(ЗЗД) – чл. 420, ал. 1 ГПК, или по преценка на
съда – при наличието на представени убедителни
писмени доказателства – чл. 420, ал. 2 ГПК. И в
заповедното производство за издаване на заповед
за незабавно изпълнение по чл. 417 – 418 ГПК в
тежест на заявителя-кредитор е да предяви иск,
за да докаже съществуването на своето взема
не по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК, което обаче
не спира изпълнението, освен ако съдът не е
постановил обратното въз основа на някое от
основанията на чл. 420 ГПК. Длъжникът може
да се брани и с предявяването на отрицателен
установителен иск по чл. 424, ал. 1 ГПК, като
оспори вземането, основавайки претенцията си

С Т Р. 1 0

ДЪРЖАВЕН

на новооткрити обстоятелства или нови писмени
доказателства, имащи съществено значение за
делото, които не са могли да му бъдат известни
или не е могъл да се снабди с тях до изтичане на
срока за подаване на възражение. Друга форма
на защита, обслужваща длъжника, който е бил
лишен от възможността да оспори вземането,
е възражението пред въззивния съд по реда
на чл. 423 ГПК, основано на нарушения на
процесуалните правила относно връчването на
книжата, уведомяването, или в хипотезата на
невъзможност за подаване на възражение поради
непредвидени и непреодолими обстоятелства.
В този смисъл, анализирайки оспорената
процесуална уредба в нейната цялост, Конститу
ционният съд констатира, че в рамките на тази
диференцирана, ускорена, изцяло протичаща
като писмена процедура, съществено опросте
на в сравнение с исковия процес, законът е
осигурил много и различни способи, съдържа
щи изискуемите конституционни гаранции за
длъжника да упражни правото си на защита в
производството. По този начин е преодоляна
опасността да бъде реализирано евентуално
принудително изпълнение срещу лице, което
обективно не дължи претендираното в полза
на заявителя вземане при задължение, погасено
по давност, чрез плащане и т.н.
Заповедното производство в оспорения си
вариант – по чл. 417 – 418 ГПК (т.нар. в те
орията „модел с доказателства“), заместващ
съществувалите по отменения ГПК несъдебни
изпълнителни основания, е по-широко застъ
пеният в практиката, тъй като дава възмож
ност на онези кредитори, които разполагат с
някой от документите по чл. 417, т. 1 – 9 ГПК
и надлежно установяващи вземанията им, да
предпочетат обсъжданата процедура.
5. С искането, с което е сезиран Конститу
ционният съд, се оспорва единствено уредената
с чл. 417, т. 2 ГПК възможност държавните
учреждения, общините и банките да се възпол
зват от заповедното производство, като поискат
от компетентния съд издаването на заповед за
незабавно изпълнение въз основа на документ
или извлечение от счетоводни книги, с които
се установяват техни вземания. Поради това
е необходимо да се даде изричен отговор на
въпроса конституционно допустимо ли е опре
делена категория субекти да се ползват от една
по-облекчена процедура за удовлетворяване
на притезания, каквато законът не допуска за
останалите участници в гражданския оборот,
в т.ч. гражданите, на чиито накърнени права
омбудсманът основава искането си, съобразно
очертаните му от Конституцията параметри на
инициатива.
В частта си, отнасяща се за държавните уч
реждения и общините, оспорената разпоредба
намира приложение само за вземанията на
визираните субекти, възникнали от граждан
скоправни или търговски отношения. Техните
публични вземания по смисъла на чл. 162,
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ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс (ДОПК) дефинитивно са изключени от
обхвата на заповедното производство по ГПК,
тъй като подлежат на изпълнение по реда на
специалния закон.
До настоящия момент Конституционният съд
има последователна и непротиворечива практика
по въпроса, че основен и съществен критерий при
преценката за конституционност на предвидени
те в отделни закони форми на диференцирана,
в т.ч. и засилена правна защита, се оказва не
самият статус на субектите, а същината на въз
никналите правоотношения, предназначението на
собствеността, способите, осигуряващи гаранция
за ефективното осъществяване на публичните
функции на държавните учреждения и общините.
Както изрично е прието с Решение № 15 от 2010 г.
по к.д. № 9 от 2010 г., целта за гарантирането
на ефективното осъществяване на публичните
функции на държавните учреждения, общините
и субсидираните заведения, обективирана в раз
личните конкретни законодателни разрешения,
се вмества в общата конституционна рамка за
това, че осъществяването на държавната власт
от органите (чл. 1, ал. 2 КРБ), предвидени в
Конституцията и законите, е носеща конструк
ция на държавната организация и поради това
бюджетът на държавата трябва да осигурява
средства за функционирането є, като се съобра
зяват принципите на разделението на властите
(чл. 8) и местното самоуправление (чл. 2, ал. 1).
С посоченото решение са съобразени и разре
шенията, възприети с Решение № 17 от 1995 г.
по к.д. № 13 от 1995 г.; Решение № 16 от 2001 г.
по к.д. № 6 от 2001 г.; Решение № 6 от 1997 г.
по к.д. № 32 от 1996 г.; Решение № 3 от 2000 г.
по к.д. № 3 от 2000 г., от които позиции съдът
не намира основание да отстъпи и при произна
сянето си по настоящия конституционен спор. В
този смисъл при положение, че Конституцията
допуска отклонение от общите правила, когато
съответният закон регламентира специален ред
по отношение на задълженията на държавните
учреждения, за да бъде гарантирано изпълнени
ето на възложените им публични функции, то
на същото основание следва да се приеме, че
включването на държавните учреждения като
възможни субекти на инициатива за издаване
на заповед за изпълнение в заповедното произ
водство по чл. 417, т. 2 ГПК, когато става дума
за осъществяване на техни неудовлетворени
притезания, също не се оказва в противоречие с
Основния закон. Това е така, защото „съображе
нията за целесъобразност, както и наличието на
потребност от постигането на обществено-прио
ритетни и значими цели, каквито са бюджетното
осигуряване на изпълнението на държавните
функции, допускат различия в законодателните
решения, без това да противоречи на консти
туционния принцип на чл. 19, ал. 2“, както е
заключил Конституционният съд в предходно
производство със сходен предмет по к.д. № 9
от 2010 г. с цитираното Решение № 15 от 2010 г.
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Обстоятелството, че държавните учреждения по
дефиниция осъществяват дейността си в интерес
на широк и неограничен кръг лица, включи
телно на обществото като цяло, а присъщият
им основен предмет е нестопанска дейност, е
само едната страна на развитите в законодател
ството конкретни разрешения (преценявани от
публичноправна гледна точка). Същевременно
правната теория ги дефинира като юридически
лица с двойствено положение, които, от друга
страна, участват и в гражданския оборот като
равнопоставени гражданскоправни субекти, т.е.
като носители на субективни права и правни за
дължения. Участието на държавните учреждения
и общините в стопанската дейност не е правило
за разлика от останалите стопански субекти,
а представлява изключение от обичайната им
публична дейност, развива се инцидентно и по
необходимост, но остава подчинена на инте
ресите на цялото общество или в регионален
мащаб – за общините. Друга съществена особе
ност е, че държавните учреждения са бюджетно
финансирани, което предполага планирането и
управлението на предоставените им средства да
се извършва по правилата, предвидени в специ
ални нормативни актове: бюджетните закони,
Закона за финансовото управление и контрол
в публичния сектор, Закона за вътрешния одит
в публичния сектор, както и множеството
приложими подзаконови нормативни актове.
Сключват сделки с граждани и фирми по ред
и правила, съществено различаващи се от тези,
валидни за техните съконтрахенти (Закона за
обществените поръчки, Закона за концесиите и
др.). Финансовите параметри на участието на
държавните учреждения в гражданския оборот
по граждански и търговски сделки е в зависи
мост от предвидените им с бюджета приходи и
разходи, които подлежат на постоянен контрол
от Сметната палата и органите за финансов
одит, а от това следва, че именно предвиденият
с оспорената разпоредба на чл. 417, т. 2 ГПК
диференциран подход се оказва онзи необходим
процесуален механизъм, който осигурява бър
зото, ефективно и евтино събиране на техните
вземания, респ. попълването със средства на
съответния бюджет, без обаче да се оказва в
колизия с принципа за създаване на равни правни
условия на физическите и юридическите лица за
участието им в стопанска дейност в условията
на свободна стопанска инициатива, прогласен с
чл. 19, ал. 2 КРБ. Дори и самата Конституция с
нормата на чл. 18 в пет отделни алинеи допуска
различни хипотези на съществени отклонения
от принципа на свободната стопанска инициа
тива, свързана с определени суверенни права на
държавата, държавен монопол, предоставянето
на концесии, стопанисването и управлението
на държавните имоти в интерес на обществото,
детайлно доразвити в законодателството.
Конституционният съд в своята практика
многократно се е занимавал с уредбата на
чл. 19, ал. 2 от Конституцията, като от различни
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аспекти е формулирал оценката си на прин
ципната равнопоставеност на титулярите при
различните форми на собственост, но трайно
и последователно е отграничавал случаите на
необходимост от въвеждането на различни и
специфични правни режими на регулиране на
съществуващите в частноправното пространство
типове отношения.
В конкретния случай е налице легитимна
цел – защита на обществения интерес във връз
ка с изпълнението на публичните функции на
държавните учреждения, а различната законова
уредба, предвидена за събирането на техните
вземания по реда на заповедното производство,
обективира именно диференцирания подход на
законодателя изцяло в рамките на допустимата
целесъобразност, пропорционална на обслужва
ната цел. Постъпването на приходи в държав
ния или общинския бюджет по една ускорена
и облекчена процедура гарантира нормалното
функциониране на държавните учреждения и
общините и осъществяването на присъщите им
публични функции. Комплексно оценено, от
гледна точка на конституционосъобразност това
законодателно решение обезпечава постигането
и гарантирането на финансовата стабилност на
държавата и общините, осигуряваща цялостното
спокойно развитие на стопанска дейност от всич
ки частноправни субекти в конкурентна среда
и в условията на свободна стопанска инициати
ва. Ето защо облекченото, бързо и ефективно
провеждане на принудителното изпълнение в
полза на визираните субекти е в интерес и на
цялото общество.
Да се приеме обратното означава да се
признае абсолютният характер на обсъжданото
конституционно изискване, какъвто то несъмнено
няма, и същевременно да се отрекат държавното
регулиране, контролът и възможностите за въ
веждане на специфична правна регламентация,
обслужваща различните сфери на стопанството.
Следва да се акцентира и върху позицията на
Конституционния съд по к.д. № 5 от 2002 г.
(Решение № 5 от 2002 г.), който е приел, че
„многообразието и спецификата на различните
стопански сфери предпоставя потребност от
различни правни режими за ефикасно осъществя
ване на съответстващите им различни дейности“.
Със същото решение съдът е заключил, че
еднаквите правни условия следва да се отнасят
за всички частноправни субекти, осъществява
щи еднакви или сходни дейности в определена
сфера, но не означава непременно еднаквост
между всички многообразни стопански сфери.
В тази насока са и: Решение № 9 от 1999 г. по
к.д. № 8 от 1999 г., Решение № 30 от 1998 г. по
к.д. № 23 от 1998 г., Решение № 6 от 1997 г. по
к.д. № 32 от 1996 г., Решение № 12 от 1997 г.
по к.д. № 6 от 1997 г., Решение № 2 от 2000 г.
по к.д. № 2 от 2000 г.
Формирайки изводите си по съществото на
конкретния конституционен казус, Конституци
онният съд съобрази и приетото с Решение № 6
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от 2010 г. по к.д. № 16 от 2009 г., според което
„равенството пред закона не е еднаквост за
всички субекти на едно право или задължение.
Без диференциация не биха могли да се отчитат
обективните и субективни различия, изискващи
нееднаква правна уредба, за да се постигне
равенство пред закона. Въпросът за избора на
критерия при диференциране по групи на су
бектите е въпрос на социална, икономическа,
политическа целесъобразност, като критерият
следва да е закрепен в закона или да може да
бъде изведен от съответната правна уредба.“
6. Съображенията, изложени дотук, в преоб
ладаващата си част се отнасят и до правното
положение на общините, доколкото общинската
власт е вид административна публична власт.
Съгласно чл. 140 и 141 от Конституцията общи
ната има право на своя собственост, която да
използва в интерес на териториалната общност,
има самостоятелен бюджет и се подпомага
от държавата със средства от бюджета или
по друг начин. В този смисъл предвидената с
чл. 417, т. 2 ГПК процесуална възможност и
общините да се ползват от облекчената про
цедура за принудително събиране на техните
вземания като алтернатива на исковия процес
е конституционно защитима с оглед публични
те є функции и охраняването на обществения
интерес на местно ниво с всички аргументи,
отнасящи се за държавните учреждения.
За пълнота следва да се изтъкне, че с оспо
рената разпоредба на чл. 417, т. 2 ГПК законо
дателят е изразил доверието си в обективността,
достоверността и надеждността на вписванията,
съдържащи се в съставените и издадени от дър
жавните учреждения и общините документи и
извлечения от счетоводни книги, въз основа на
които същите могат да поискат от съда започ
ване и провеждане на заповедно производство.
В тази насока следва да се съобразява, че наред
с общите правила на Закона за счетоводството,
валидни за всички субекти, по отношение на
държавните учреждения и общините законодател
ството въвежда значително по-високи изисквания
и стандарти във връзка с извършваната от тях
финансово-счетоводна дейност и свързаното
с нея документиране. Предвид особеното им
правно положение спрямо тях действат редица
нормативни актове (част от които цитирани
по-горе), създаващи специфични предписания,
отнасящи се за счетоводните записвания, воде
нето на регистри, финансови отчети и т.н., при
условията на постоянен вътрешен и външен
одит. Всички тези завишени нормативни изис
квания към съдържанието и реквизитите на
съставяните документи и стриктният контрол
върху дейността на съответните длъжностни лица
създават изискуемите принципни гаранции за
длъжника, че неговите права и законни интере
си няма да бъдат компрометирани. В противен
случай той разполага с целия комплекс подробно
обсъдени по-горе различни способи за защита в
процеса, ефективното упражняване на които би
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елиминирало дори и минималния риск срещу
него незаконосъобразно да бъде реализирано
принудително изпълнение.
7. Съображенията, развити в искането,
основно се отнасят до банките и обосновават
лансираната от вносителя теза за отсъствие
то на конституционно основание за тяхното
включване в кръга на субектите – възможни
издатели на документите от категорията по
чл. 417, т. 2 ГПК. Ограничението по чл. 150,
ал. 3 от Конституцията изключва възможността
омбудсманът да инициира производство пред
Конституционния съд с довод, че с оспорената
разпоредба банките са поставени в по-благопри
ятно положение при събиране на вземанията си
в сравнение с други търговски дружества – фи
нансови институции със сходен предмет на
дейност. Поради това искането в тази си част
следва да бъде разгледано, а основателността
му по същество преценена в контекста на
дължимата оценка на обема и съдържанието
на правото на съдебна защита на длъжника,
в каквато процесуална позиция обичайно се
оказва гражданинът, и обратно – когато същият
в качеството на кредитор претендира събиране
то на свое вземане. Проблемът се оказва още
по-значим, със сериозен обществен и социален
отзвук, тъй като в практиката най-често бан
ките прибягват до процедурите на заповедното
производство, за да събират вземанията си от
неизправни длъжници по отпуснати кредити,
възползвайки се от този облекчен, опростен,
бърз и евтин процесуален ред.
Основният въпрос, който следва да получи
изричен и категоричен отговор с настоящото
произнасяне на Конституционния съд, е този за
наличието (респ. отсъствието) на конституционно
защитимо основание за включването на банките
сред субектите, визирани в чл. 417, т. 2 ГПК,
наред с държавните учреждения и общините.
Ако по отношение на първите две категории
надделяват съображенията, аргументирани найобщо с осъществяваната от тях публична дейност,
развивана в обществен интерес на национално
и регионално ниво, то формално погледнато
банките са акционерни търговски дружества,
създадени преимуществено с частен капитал, а
наред с тях съществуват и функционират и не
банкови финансови институции, които развиват
частично приближаваща се до тяхната дейност.
Легалната дефиниция за банка (кредитна
институция) се съдържа в разпоредбата на чл. 2,
ал. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ)
и е формулирана на базата на очертаване на
типичните белези, характеризиращи предмета
на банковата дейност. Банките са търговски
дружества, които имат изключителното право
по занятие да извършват публично привличане
на влогове или други възстановими средства
и същевременно да предоставят кредити или
друго финансиране за своя сметка и на собствен
риск. Регистрирани като акционерни дружества
и снабдени с лиценз за банкова дейност по съот
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ветния нормативно установен ред, със значително
завишени изисквания при учредяването си, те
осъществяват дейност, която законът не допуска
да се упражнява от нито един друг правен субект.
Правото да реализират и кредитни, и влогови
сделки (активни и пасивни банкови сделки) по
силата на закона е предоставено единствено на
банките. Нещо повече, извършването на такива
по занятие без съответно разрешение е крими
нализирано през 1995 г. (ДВ, бр. 50 от 1995 г.)
с приемането на нов престъпен състав с правна
квалификация по чл. 252 от Наказателния кодекс
(НК). Особено съществено е разграничението,
което следва да се направи при съпоставката
на същностните черти на банковата дейност с
тази, развивана от всички останали стопански
субекти, в т.ч. споменатите небанкови финансови
институции. Докато последните осъществяват
дейността си със собствени средства, един
ствено банките оперират с привлечените чрез
влогонабиране, с договори за депозитни смет
ки, разплащателни сметки и други финансови
средства на своите вложители, като отпускат
кредити, които управляват за собствена сметка
и риск, извършват платежни услуги – кредитни
преводи, директни дебити, издаване на банкови
карти и т.н., участват в платежния процес в
рамките на вътрешни и международни разпла
щания, поддържат и оперират със сметките на
своите клиенти – физически и юридически лица,
включително държавни учреждения, общини,
ведомства, фирми и предприятия. Доколкото
банките представляват част от финансовата
система на държавата, особен е както техният
правен статус, така и самият режим на осъщест
вяване на банкова дейност, които са подложени
на детайлно правно регулиране на законово и
подзаконово ниво. Осигуряването на засилена
защита на обществения интерес е нормативно
развито от законодателството, включително и
с издаването на множество отделни наредби на
БНБ в няколко различни направления: контрол
от страна на БНБ над персоналния състав на
банката; особен начин на управление и пред
ставителство – винаги от две лица; завишени
изисквания и контрол върху образователния и
квалификационния статус на персоналния състав
на управителните и контролните органи; осо
бени и завишени изисквания към съставяните
финансови отчети и счетоводни документи;
особени изисквания за отчитане на кредитите
и кредитните експозиции; спазване на изисква
нията за поддържане на капиталова адекватност
и за задължителни минимални резерви в БНБ;
спазване на съществуващите изисквания за
ликвидност на банките; специфични изисквания
за отчитане на провизии и кредитен риск; за
конодателно ограничение (чл. 2, ал. 4 ЗКИ) за
извършване на други сделки, извън визираните
по чл. 2, ал. 1 и 2 ЗКИ, определени като бан
кови; задължение по всяко време да разполагат
със значителен паричен ресурс, необходим за
обезпечаване на плащанията при поискване от
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вложителите; задължение за редовното, без пре
късване или забавяне изпълнение на заявените
платежни операции, задължение да участват в
националната платежна система – Система за
брутен сетълмент в реално време, поддържана
от БНБ. Макар и схематично изложен, цялост
ният преглед на нормативното регулиране на
банковата дейност формира извода на съда, че
държавата е въвела засилен системен контрол
върху всички дейности, изпълнявани от банки
те, именно в защита на обществения интерес,
включително и възлагайки на БНБ упражня
ването на постоянен надзор – чл. 2, ал. 6 от
Закона за БНБ.
В този смисъл не може да се търси иден
тичност между банковата дейност така, както
същата е дефинирана с чл. 2, ал. 1 ЗКИ и се
осъществява единствено от банките, и сделките,
изпълнявани от небанковите финансови институ
ции (по чл. 3 от същия закон), за да се отстоява
успешно тезата, че се касае за дейност в една
и съща сфера, най-малкото защото последните
нямат правото да извършват по занятие влого
во-кредитните сделки, характерни изключително
за банките. Нещо повече – самият закон (чл. 3,
ал. 1, т. 3 ЗКИ) изрично ограничава отпускането
на заеми от тези финансови институции само
до такива, които не са набрани чрез публично
привличане на влогове или други възстановими
средства, т.е. те могат да оперират единствено
със собствени средства и за разлика от банките,
са подчинени на регистрационен режим в БНБ,
но не и на лицензионен. Според закона те не
са поставени и под постоянния надзор от БНБ,
а отношенията им с Централната банка се из
черпват с подаването на периодични финансови
отчети за дейността.
Очертаният правен статус на банките, разгле
дан и оценен в съпоставка с този на небанковите
финансови институции, наред със специфични
те особености и факторите, характеризиращи
упражняваната дейност, предпоставят извода,
че евентуалните финансови затруднения на
банките, които биха могли да възникнат вслед
ствие натрупването на системно неизпълнявани
задължения към тях, застрашават изпълнение
то на платежните операции, обслужването на
клиентите, а при задълбочаването на подобни
процеси – и глобално правата на вложителите,
икономиката на страната, изпълнението на
държавния и общинските бюджети, водещи
до настъпването и на редица други негативни
обществени и социални последици. Подобен
обществено значим риск при финансовите
институции дори теоретично не би могъл да
възникне, доколкото засегнат би могъл да се
окаже единствено съответният търговец, но не
и гражданите и обществото като цяло.
Съображенията, изложени по-горе по отноше
ние на обективността, достоверността и надежд
ността на документите, изходящи от държавните
учреждения и общините, установяващи техни
вземания, изцяло се отнасят и за банките. В тази
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връзка е достатъчно да се спомене изобилната
нормативна база, регламентираща всеобхват
но банковото документиране и контрола над
него, каквато не съществува за никой друг от
участниците на финансовия пазар.
Ето защо Конституционният съд намира, че
с действащата процесуална норма на чл. 417,
т. 2 ГПК законодателят е приел акт, който
не нарушава Конституцията. По този начин
е изпълнил задължението си да осигури онзи
нормативен регламент, който, като съблюдава
конституционните принципи, включително
този за осигуряване на еднакви правни ус
ловия за развитие на стопанска дейност, и
се ръководи от обществения интерес, адек
ватно да регулира обществените отношения
в съответната сфера при отчитане на всички
релевантни фактори. Както вече се изтъкна,
след като липсва тъждество между правата,
задълженията, функциите и спецификата на
изпълняваната дейност на банките и на не
банковите финансови институции, и изобщо
между техния правен статус, няма причина и
да се предявяват изисквания за идентичност в
правното регулиране. Прогласеният с чл. 19,
ал. 2 от Конституцията принцип не е нарушен
с оспорената разпоредба на чл. 417, т. 2 ГПК,
тъй като от уредената с нея процедура за улес
нено и ускорено събиране на вземанията си
могат да се ползват всички банки, които се
идентифицират като обединената по еднакви
признаци група търговски субекти, осъщест
вяващи една и съща дейност и изпълняващи
критериите на легалната дефиниция за банка
(кредитна институция), дадена с текста на
чл. 2, ал. 1 ЗКИ, а не само някои от тях, в
какъвто смисъл Конституционният съд се е
произнасял многократно.
Предвид изложените съображения и в частта
си за банките оспорената норма не е противо
конституционна и защото обективира разумния
баланс между особения и уникален правен
статус на банките като търговски дружества,
отчита спецификата на възложените им функ
ции, завишените изисквания към дейността им
в различните направления, обезпечава необхо
димостта от засилена защита на обществения
интерес чрез осигуряването на стабилността на
банковата система и гарантирането на правата
на вложителите (при действието на Закона за
гарантиране на влоговете в банките).
Не може да бъде споделена позицията на
омбудсмана, че доколкото производството за
издаване на заповед за изпълнение въз основа
на документ възпроизвежда съществувалите
при действието на отменения ГПК несъдебни
изпълнителни основания, се оказва, че в съ
временното демократично общество с пазарна
икономика, основана на свободната стопанска
инициатива, се прилагат процедури, характерни
за тоталитарната система. Историческият пре
глед показва, че в различни форми заповедното
производство е част от българската процесуална
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традиция, съществувало е още по времето на
Царство България и е било регламентирано
както с цитираните по-горе общи процесуални
закони, така и със специалните банкови закони,
приети в периода 1927 – 1934 г., с които са
въведени едни значително облекчени процедури
за събиране вземанията на банковите инсти
туции: Закон за БНБ, Закон за Българската
земеделска и кооперативна банка, Закон за
организацията на ипотечния кредит, Закон за
защита на спестовните влогове при частните
банки, Закон за създаването на Българската
ипотекарна банка.
В част от постъпилите писмени станови
ща, подкрепящи искането на омбудсмана в
частта, касаеща банките (например Българска
стопанска камара, Сдружение „Българска на
ционална асоциация „Активни потребители“),
се излагат аргументи, че правата на длъжници
те, срещу които се предприема принудително
изпълнение, са компрометирани от неточни
и неясни изчисления на размера на дълга ос
новно по отношение на лихвите, определяни и
едностранно променяни от банката по силата
на правата є, съгласно общите условия на
съответния договор за банков кредит. Освен
че общите условия като част от договора са
известни на потребителя на банковата услуга,
който ги е приел, предметът на настоящия
конституционен спор е ограничен единствено
до диференцираното процесуално третиране на
банките във връзка с предвидената от закона
възможност да се ползват от опростената и
облекчена процедура на заповедното производ
ство за събиране на вземанията си. Липсва ос
нование обаче поставеният материалноправен
въпрос, касаещ формирането и съдържанието
на дължимата от кредитополучателя преста
ция по сключения договор за кредит, да бъде
обсъждан и решен в рамките на настоящия
конституционен спор, тъй като остава изцяло
извън предмета на заявената претенция за
противоконституционност на процесуалната
норма на чл. 417, т. 2 ГПК, а следователно
не би могъл и да я аргументира.
В заключение Конституционният съд на
мира, че оспореният чл. 417, т. 2 ГПК не
противоречи на Конституцията, поради което
искането на омбудсмана на Република България
като неоснователно следва да бъде отхвърлено.
По изложените съображения и на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията във връзка
с чл. 22, ал. 1 от Закона за Конституционен
съд Конституционният съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на омбудсмана на Репуб
лика България за установяване на противокон
ституционност на чл. 417, т. 2 от Гражданския
процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.;
последно изм., ДВ, бр. 49 от 2012 г.).
Председател:
Евгени Танчев
9372
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243
ОТ 10 ОКТОМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на 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. (обн., ДВ, бр. 34 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 41, 44, 61 и 68 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1 числото „103 000“ се
заменя със „113 000“.
§ 2. В приложението към чл. 1, т. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел А. „Програма/обекти“:
а) на ред 2 числото „10 960 000“ се заменя
с „15 960 000“;
б) на ред 2.1 числото „6 000 000“ се заменя
с „5 500 000“;
в) на ред 4 числото „2 500 000“ се заменя
с „3 000 000“;
г) ред 5.4 се изменя така:
„5.4. Лот 3 Път III-554 Нова Загора – Си
меоновград, участък 1: от км 0+000 до км
19+540, и участък 2: от км 47+450 до км
73+848					
740 000“;
д) създава се ред 5.6:
„5.6. Лот 23А Път II-62 „Кюстендил Обходен
път – Дупница“ от км 0+000 до км 37+465,
Път I-1 „Обходен път Дупница“ от км 326+939
до км 331+522				
740 000“;
е) на ред 6 числото „4 876 000“ се заменя
с „27 376 000“;
ж) създава се ред 6.5:
„6.5. Път I-2 Русе – Шумен от км 00+000
до км 109+000 		
10 000 000“;
з) на ред „Общо“ числото „103 000 000“ се
заменя със „113 000 000“.
2. В раздел Б. „Обекти и дейности за фи
нансиране при освобождаване на средства
от раздел А“:
а) създават се редове 27 и 28:
„27. Поддържане на пътната мрежа – подго
товка на пътищата за зимния период 3 000 000
28. Археология		
1 000 000“;
б) на ред „Общо“ числото „106 778 960“ се
заменя със „110 778 960“.
3. На ред „Всичко А + Б“ числото „109 778 960“
се заменя с „223 778 960“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от
3 октомври 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9439
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М И Н ИС Т ЕРС Т ВА
И Д РУ Г И ВЕ ДОМС Т ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № Iз-2061
от 5 октомври 2012 г.

за регистрацията и отчета на бронираната,
колесната, верижната техника, влекачите и
специалната техника на Министерството на
вътрешните работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят редът
за първоначална регистрация, промените в
регистрацията и отчетът на бронираната,
колесната, верижната техника, влекачите
и специалната техника на Министерството
на вътрешните работи (МВР), наричана понататък „техниката“.
Чл. 2. Всяка регистрация на техниката се
отразява в единен регистър, който се води
в дирекция „Управление на собствеността и
социални дейности“.
Чл. 3. Присвоеният при придобиването
регистрационен номер съпровожда и иденти
фицира техниката до бракуването є, промяна
на регистрацията є или до предаването є
извън МВР.
Г л а в а

в т о р а

ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ
Чл. 4. Техниката подлежи на задължителна
първоначална регистрация в дирекция „Уп
равление на собствеността и социални дей
ности“ в срок до 30 дни от придобиването є.
Чл. 5. (1) Техниката се регистрира по
идентификационен номер (VIN) и/или инвен
тарен номер, номер на двигател, вид, марка,
търговско наименование и други данни, по
сочени от производителя.
(2) При първоначална регистрация дирек
ция „Управление на собствеността и социални
дейности“ извършва:
1. идентификация на техниката;
2. проверка на представените документи;
3. проверка на техническата изправност
на техниката и нейното комплектоване.
(3) При първоначална регистрация се из
вършва преглед за техническата изправност
на техниката от комисия, назначена със за
повед на директора на дирекция „Управление
на собствеността и социални дейности“, в
която се включват членове по предложение
на ръководителя на структурата, която ще
използва техниката. В комисията задължи
телно се включват и служители с техническо
образование.

С Т Р. 1 6

ДЪРЖАВЕН

Чл. 6. (1) За всяка регистрирана техни
ка се издава свидетелство за регистрация
(приложение № 1).
(2) При изгубване, кражба или унищожа
ване на свидетелството за регистрация се
издава дубликат след подаване на писмено
заявление от ръководителя на съответна
та с т ру к т у ра до д и рек т ора на д и рек ц и я
„Управление на собствеността и социални
дейности“.
Чл. 7. (1) За всяка регистрирана техника
се предоставя регистрационен номер.
(2) Формата, размерите, шрифтът, както
и изискванията към табелите са съгласно
приложение № 2.
(3) Табелите с регистрационен номер се
монтират на местата, определени в прило
жение № 3.
(4) Регистрационните номера на техни
ката, на която не може да бъде поставена
табела, се изписват с боя върх у корп уса
съгласно приложение № 4.
(5) Табелите с регистрационен номер се
предоставят за ползване по реда за предос
тавяне на материални активи в МВР.
(6) При закрепването и изписването на
номера не трябва да се нарушават формата
на табелата, целостта на графиката и сим
волите на номера.
(7) Табелата с регистрационен номер на
електрокарите, мотокарите и ремаркетата се
поставя на задната част на корпуса.
(8) При загубване или неправомерно от
немане на табели с регистрационен номер
същите незабавно се обявяват за издирване
от ръководителя на структурата ползвател,
а техниката се регистрира с нов регистра
ционен номер.
(9) При първонача лна регист раци я на
техниката се издава знак за технически пре
глед (ЗТП) по образец (приложение № 5), с
който се определят месецът и годината за
представяне на първи периодичен техниче
ски преглед, но не по-късно от 1 година от
регистрацията.
Чл. 8. (1) При предоставяне на техника
от една структура в друга заедно с нея се
предават свидетелството за регист раци я,
знакът за техническия преглед и табелите
с регистрационния номер. В документа за
предоставяне задължително се вписва ре
гистрационният номер на техниката, номер
на рама и номер на двигател.
(2) При предаване на техниката извън
МВР табелите с регистрационния номер и
свидетелството за регистрация се връщат в
дирекция „Управление на собствеността и
социални дейности“ срещу отчетен документ
по реда за п редос та вя не на мат ериа л н и
активи в МВР.
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Г л а в а

т р е т а

ПРОМЯНА НА РЕГИСТРАЦИЯТА
Чл. 9. (1) Промяна на регистрацията се из
вършва при промяна в данните за техниката,
посочени в свидетелството за регистрация,
и/ или смяна на регистрационния номер.
(2) Промяната на регистрацията се из
вършва от дирекция „Управление на соб
ствеността и социални дейности“, като се
издава ново свидетелство за регистрация и
се предоставят нови табели.
(3) За промяна на регистрацията ръко
водителят на структурата, на която е пре
доставена техниката, представя следните
документи:
1. писмо за необходимостта от промяна
в срок до 14 дни от настъпването на осно
ванието;
2. копие от отчетния документ;
3. регистрационните табели (когато са
налични);
4. свидетелството за регистрация;
5. в слу чая по чл. 7, ал. 8 – документ,
от който да е видно, че регистрационните
табели са обявени за издирване.
Чл. 10. Ръководи тели те на ст ру к т у ри,
ползващи техника, чиято табела с регис
трационен номер е изгубена, открадната,
у н и щ ож ен а и л и п о в р ед ен а , у в ед о м я в ат
дирекция „Управление на собствеността и
социални дейности“ в срок не по- късно от
7 дни от установяването.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА
Чл. 11. (1) Регистрацията на техниката
се п рек ратява от ди рек ц и я „Уп равление
на собствеността и социални дейности“ по
предложение на ръководителя на съответната
структура при:
1. бракуване;
2. предаване на техниката извън МВР.
(2) При прекратяване на регистрацията
ръководителят на съответната структура по
сочва обстоятелствата, поради които се иска
прекратяването, и предоставя в дирекция
„Управление на собствеността и социални
дейности“ свидетелството за регистрация и
регистрационните табели.
(3) При прекратяване на регистрацията
регистрационните номера, поставени по реда
на чл. 7, ал. 4, се заличават от предаващата
структура.
(4) Сви детелст вото за рег ист раци я се
съхранява в дирекция „Управление на соб
ствеността и социални дейности“ в срок 5
години след прекратяване на регистрацията,
а регистрационните табели се унищожават,
за което се съставя протокол.
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Г л а в а

п е т а

ТАБЕЛИ С РЕГИСТРАЦИОННИ
НОМЕРА
Чл. 12. (1) Общият вид на регистраци
онните табели и размерите на буквите и
цифрите са посочени в приложение № 2.
(2) Регистрационният номер се състои от:
1. графично изображение на българския
идентифициращ код „BG“ с бели букви и
европейското знаме от дванадесет жълти
звезди на син фон;
2. буквен код за техниката на МВР – „СР“;
3. петцифрена комбинация на цифрите
от 0 до 9.
(3) Синята лента, символът „BG“ и зна
мето на Европейския съюз не се изписват
върху корпусите на техниката.
Г л а в а

ш е с т а

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
Чл. 13. (1) Свидетелството за регистрация
се издава по образец в две части (прило
жение № 1) от дирекция „Управление на
собствеността и социални дейности“.
(2) Час т п ърва на сви де т е лс т во т о з а
регистрация служи за идентифициране на
техниката и се съхранява в структурата, на
която е предоставена техниката.
(3) Ч ас т в т ора н а с ви де т е лс т в о т о з а
регистрация служи за идентифициране на
техниката и се носи от водача винаги при
ползване на техниката.
Г л а в а

с е д м а

ИНФОРМ АЦИОНЕН ФОНД И ОТЧЕТ
Ч л. 14. (1) Д и рек ц и я „Уп ра влен ие на
собственост та и социа лни дейности“ ор
ганизира воденето на отчет на техниката,
създаването на информационен фонд (ИФ)
на регистрираната техника и ползването на
информацията по отчета.
(2) Информацията по отчета на техниката
се съхранява на носители, гарантиращи пъл
но и точно запазване на данните за срок 5
години след прекратяване на регистрацията.
(3) Носителят на информацията е елек
тронен и/или хартиен.
(4) Данните на отчета в дирекция „Уп
равление на собствеността и социални дей
ности“ включват:
1. идентифицираща информация за тех
никата;
2. структурата, на която се води техни
ката в момента;
3. структурата, в която е била техниката;
4. данни за издирваната и снетата от
издирване техника;
5. данни за първоначалния технически
преглед.

ВЕСТНИК
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ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Спец иа л на т ех н и к а“ са колесн и т е
трактори, верижните трактори, булдозерите,
багерите, автогрейдерите, ескаваторите, мо
токарите, електрокарите, валяците, челните
товарачи, земекопните машини, самоходни
шасита, возими аг регати и дру га сходна
техника.
2 . „Рег ис т ра ц и я “ е а д м и н ис т рат и вно
разрешен ие за т ех н и к а о т сис т емата на
МВР да участва в пътното движение при
изпълнение на специфични задачи и включва
идентификация на техниката, издаване на
регистрационен номер и свидетелство за
регистрация.
3. „Дата на първата регистрация“ е датата,
на която техниката е регистрирана за първи
път в страната или в чужбина.
4. „Свидетелство за регистрация“ е доку
мент, издаван от дирекция „Управление на
собствеността и социални дейности“, който
удостоверява регистрацията на техниката.
5. „И ден т ифи к а ц и я“ е с ъвк у п нос т о т
действия, извършвани за:
а) сверяване данните на идентификаци
онните номера от документите с тези върху
техниката;
б) проверка за съответствие на всички
данни на представената техника с данните,
описани в документите за собственост и
произход.
6. „Идентификационен/инвентарен номер“
е подредена комбинация от цифри, букви и
знаци, поставена върху техниката от произ
водителя, с цел идентифицирането є.
7. „СР“ е буквен код за техника на МВР
и означава „Специална регистрация“.
ПРЕХОДНИ И ЗАК ЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 140, ал. 4 от Закона за движението по
пътищата.
§ 3. Бронираната, колесната, верижната
техника, влекачите и специалната техника,
която към датата на влизане в сила на на
редбата се намира в МВР и не подлежи на
регистрация по реда на Наредба № І-45 от
2000 г. за регистрацията, отчета, пускането
в движение и спирането от движение на
моторните превозни средства и ремаркетата,
теглени от тях и реда за предоставяне на
данни за регистрираните пътни превозни
средства (ДВ, бр. 31 от 2000 г.), се регистрира
по реда на тази наредба в срок до 1 година
от влизането є в сила.
За министър:
Веселин Вучков
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Приложение № 1
към чл. 6, ал. 1
(лицева страна)
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ BG
МИНИСТЕРСТВО НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

REPUBLIC OF BULGARIA
MINISTRY OF INTERIOR

(А) Регистрационен №

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

ЧАСТ І

REGISTRATION CERTIFICATE

PART I

CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

FEULLE I

(A)

ххххххххххххххххххххххх

(Е)

ххххххххххххххххххххххх

(D.2) Тип
(L) Брой оси

(Р.1) хххххххххххххххххххххххх

(S.1) Брой места за сядане + мястото на водача

(D.1) хххххххххххххххххххххххх

(G) Маса на превозното средство

(D.2) хххххххххххххххххххххххх

(F.1) Технически допустима максимална маса

хххххххххххххххххххххххх

(R) Цвят на техниката

(S.1) хххххххххххххххххххххххх

(В) Дата на първата регистрация

хххххххххххххххххххххххх

(С.1) Притежател на свидетелството за регистрация

(F.1) хххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххх

(В)

ххххххххххххххххххххххххх

(Р.2) Максимална мощност (kW)

(D.1) Марка и модел

(Р.3) ххххххххххххххххххххххх

(R)

(Р.5) Двигател №

(Р.1) Обем на двигателя (куб. см)

(Р.2) ххххххххххххххххххххххх

(G)

(Е) Идентификационен № (VIN)

(Р.3) Вид гориво

(Р.5) ххххххххххххххххххххххх

(L)

(обратна страна)

(І) Дата на издаване на свидетелството

(С.1) ххххххххххххххххххххххх
(І)

ххххххххххххххххххххххххх

Длъжностно лице, сверило данните при
първоначална регистрация
0000203

BG

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
REPUBLIC OF BULGARIA
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
MINISTRY OF INTERIOR
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

(A) ххххххххххххххххх
(Е) ххххххххххххххххх
(D.1) хххххххххххххххх
(D.2) хххххххххххххххх
(R) хххххххххххххххххх
(В) хххххххххххххххххх
(І) ххххххххххххххххххх

ЧАСТ ІI
PART II
FEULLE II

0 0 0 0 2 0 3

(С.2) Собственик на техниката
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Приложение № 2
към чл. 7, ал. 2
Образец на петцифрен контролен номер за автомобилна и верижна техника.

Размер на буквите и цифрите:

7

7

С Т Р. 2 0

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение № 3
към чл. 7, ал. 3
Разположение на регистрационни номера на
техниката.
I. Разположение на предни регистрационни
номера на техниката:
Колесна техника, влекачи и други:

Решетка на трактори:

9

№
по
ред

Вид техника

1
2

Размери,
мм
А

В

Колесна техника, влекачи и
друга сходна техника

140

85

Трактори

110

160

9

II. Разположение на задни регистрационни
номера на техниката.
Задни регистрационни номера се поставят на
местата, определени от производителя (където
конструктивно е мястото).

Приложение № 4
към чл. 7, ал. 4
Разположение на регистрационни номера за
верижната техника и други специални машини:
№
по
ред

10

10

Марки

Размери, мм
А

В

1

МТЛБ

30

25

2

МТЛБ – БСЕМ

30

25

3

БРДМ – 2

150

10

4

ТВ – 55 АМ

440

333
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Графично изображение на разположението на
предния регистрационен номер на МТЛБ – 4 – 1

ВЕСТНИК
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Графично изображение на разположението
на задния регистрационен номер на МТЛБ –
БСЕМ – 4 – 4

Заден номер

Преден номер
№
по ред

Марки

1

МТЛБ

Размери А, Размери В,
мм
мм
30

№
по ред

Марки

1

МТЛБ – БСЕМ

Размери А, Размери В,
мм
мм
60

20

Графично изображение на разположението на
предния регистрационен номер на БРДМ – 4 – 5

25

Графично изображение на разположението на
задния регистрационен номер на МТЛБ – 4 – 2

Преден номер
Заден номер
№
по ред

Марки

1

МТЛБ

Размери А, Размери В,
мм
мм
60

20

Графично изображение на разположението
на предния регистрационен номер на МТЛБ –
БСЕМ – 4 – 3

№
по ред

Марки

Размери А, Размери В,
мм
мм

1

БТР – 60 П

260

65

2

БТР – 60 ПБ

260

65

3

БТР – 60 ПА

260

65

4

БТР – ПАУ

260

65

5

БТР – ПУ – 12

260

65

6

„ЧАЙКА“

260

65

7

БРДМ – 2

150

10

Графично изображение на разположението на
задния регистрационен номер на БРДМ – 4 – 6

Преден номер
№
по ред

Марки

1

МТЛБ – БСЕМ

Размери А, Размери В,
мм
мм
60

20

С Т Р. 2 2
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Заден номер
№
по ред

Марки

Размери А, Размери В,
мм
мм

1

БТР – 60 П

60

70

2

БТР – 60 ПБ

60

70

3

БТР – 60 ПА

60

70

4

БРДМ – 1

100

170

5

БРДМ - 2

100

170

6

„ЧАЙКА“

60

70

7

БТР – ПАУ

60

70

Приложение № 5
9

към чл.
7, ал.
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ
Знак за технически преглед

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Знак за технически преглед0 0 0 0 0 0 1
0000001

Рег. №
Рег.
№
Марка:
BG
BG

Марка:
Дата:
Дата:
I
II
VII
I
VII

VIII
II
VIII

III
IX
III
IX

IV
X
IV
X

V
XI
V
XI

VI
XII
VI
XII

13
15
13
15

14
16
14
16

МВР
МВР
МВР
МВР
МВР
МВР
МВР
9395

Този знак се издава на основание чл. 7, ал. 9
от Наредба за регистрацията и отчета на
Този знак се издава
на основание
7, ал. 9
бронираната,
колесната,
верижнатачл.техника,
от
Наредбаиза
регистрацията
и отчета
на
влекачите
специалната
техника
на МВР.
бронираната, колесната, верижната техника,
влекачите и специалната техника на МВР.
Перфорациите указват месеца и годината за
представяне на техниката на периодичен
Перфорациите
указват месеца и годината за
технически
преглед.
представяне на техниката на периодичен
технически преглед.

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 43 от 2006 г.
за реда за водене на риболовен дневник (обн.,
ДВ, бр. 41 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 4 ал. 2 се отменя.
§ 2. В чл. 5, ал. 2 се правят следните из
менения:
1. В т. 1 думите „и държавните водоеми“
се заличават.
2. Точка 2 се отменя.
§ 3. В приложението към чл. 1, ал. 3, позиция
14 изречението „При извършване на риболов в
определена зона от рибностопански обект по чл. 3,
ал. 1, т. 2 и 3 ЗРА се попълват обозначенията
на зоната и нейните координати.“ се заличава.
За министър:
Светлана Боянова
9369
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Наредба за изменение на Наредба № 8 от
20 07 г. за процеду рите по сертификация
и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски
растения – зърнени, маслодайни и влакно
дайни, фуражни, зеленчукови, картофи и
цвек ло (обн., ДВ, бр. 29 от 2007 г.; изм.,
бр. 109 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. документи за изходния материал – сер
тификат и/или документ за търговия на се
мена от внос от трети страни, официалните
етикети за семена от категория базови от
пшеница, ечемик, тритикале и ориз, расти
телен паспорт/фитосанитарен сертификат,
за културите, за които се изисква такъв, и
документ за резултата от грунтов контрол,
ако има издаден такъв от Изпълнителната
агенция по сортоизпитване, апробация и
семеконтрол (ИАСАС);“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Цветан Димитров
9370

МВР
МВР
МВР

ВЕСТНИК

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2008 г.  за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Професионално обучение,
информационни дейности и разпространение
на научни знания“ по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 69 от 2008 г.; изм., бр. 56 от
2010 г., бр. 5 от 2011 г. и бр. 60 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 11 ал. 2 се изменя така:
„(2) Максимално допустимата помощ за
обучението на едно лице е:
1. 3422 лв. за обучение чрез курсове от
150 часа;
2. 684 лв. за обучение чрез курсове от 30
часа;
3. 410 лв. за обучение чрез информационни
дейности.“
§ 2. В ч л. 13, а л. 2 д у ми те „левовата
равностойност на 8000 евро“ се заменят с
„15 640 лв.“.
§ 3. В чл. 14, ал. 1, т. 1 думите „по чл. 18,
т. 1, 2, 4 и 5“ се заменят с „по чл. 18, т. 1,
2, 5 и 6“.
§ 4. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 4 буква „б“ се изменя така:
„б) специфичен професионален опит в
провеждане на обучение в областта на земе
делието или горите и/или висше образование
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в областта, и/или научна степен и/или научно
звание в областта, в която ще се провежда
обучението.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Към учебната програма се прилагат:
1. професионални автобиографии на лек
торите и копия на документи, доказващи
завършено висше образование, придобита
научна степен или научно звание или други
официални документи за доказване на про
фесионален опит в областта на темите от
учебната програма, по които са ангажирани
като преподаватели;
2. за всяка база за практическо обуче
ние – подробно представяне на капацитет
(брой ж ивотни, площ и/или дру ги пара
метри), основни производствени процеси,
механизация или оборудване, с което ще
се провежда практическото обучение или
ще се извършва демонстрация; в случай на
използване на собствена база се представя
документ за собственост;
3. декларации от преподавателите по об
разец съгласно приложение № 5а.“
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Лекторите, които провеждат обучени
ето чрез курсове и информационни дейности,
трябва да имат специфичен професионален
опит в провеждане на обучение в областта
на земеделието или горите и/или висше об
разование в областта, и/или научна степен,
и/или научно звание.
(6) Броят на учебните дни се определя в
зависимост от вида и продължителността на
конкретното обучение при минимален брой
6 учебни часа на ден.“
§ 5. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. управител на юридическо лице/едно
личен търговец или нает с трудов договор в
юридическо лице или едноличен търговец или
физическо лице, което е регистрирано като
земеделски производител по реда на Наредба
№ 3 от 1999 г. за създаване и поддържане
на регистър на земеделските производители
(ДВ, бр. 10 от 1999 г.);“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. у правител/едноличен т ърговец или
нает с трудов договор в юридическо лице/
едноличен търговец, което е собственик/
съсобственик или ползвател на гори и/или
земи от горския фонд.“
§ 6. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Допустими за финансова помощ
са следните разходи за всеки курс/информа
ционна дейност:
1. предварителни разходи за разработване
на учебната програма;
2. преки разходи за провеждане на обуче
нието, които включват:
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а) възнаграждения за преподавателите с
включени осигурителни вноски, задължи
телни с нормативен акт, в размер не повече
от 32 лв. на час;
б) пътни за преподавателите в размер не
повече от 18 лв. на 100 км или в размер не
повече от 250 лв. на 100 км за „организи
ран превоз“ или в размер на стойността на
представен разходооправдателен документ за
използван обществен транспорт;
в) пълен или полупансион или дневни
разходи за преподавателите в размер не по
вече от 39 лв.;
г) нощувки за преподавателите в размер
не повече от 58 лв. или при заявяване из
ползването на собствена/наета за обичайната
дейност леглова база – в размер не повече
от 10 лв.; броят на нощувките се определя
в зависимост от дните, в които ще бъде
ангажиран съответният преподавател, и при
спазване изискването на чл. 20, ал. 6;
д) наем на учебни помещения (вкл. ди
дактически материали и оборудване) или
в случаите на заявяване използването на
собствена/наета за обичайната дейност учебна
база – разходи за едно учебно място на ден в
размер не повече от 1,20 лв. за учебно място,
като броят на учебните места е съгласно пла
нирания брой обучаеми в учебна група или
курс или семинар или информационна сесия
и при спазване изискването на чл. 20, ал. 6;
е) оси г у ря ва не на у чебн и мат ериа л и,
свързани с обучението, които могат да бъдат:
канцеларски материали, разходи за копиране
на учебни материали по учебната програма
на конкретния курс или информационна дей
ност, както и до един брой учебно помагало
на обучаем от вида на справочната учебна
литература (наръчник, справочник, албум
или агрокалендар);
ж) разходи за издаване на брошури, съо
бразени с обосновката на информационната
дейност, само в случаите по чл. 6, ал. 2;
з) пътни за обучаваните в размер не повече
от 18 лв. на 100 км или в размер не повече
от 250 лв. на 100 км за „организиран превоз“
или в размер на стойността на представен
разходооправдателен документ за използван
обществен транспорт;
и) пълен или полупансион за обучаваните
в размер не повече от 39 лв.;
к) нощувки за обучаваните в размер не
повече от 58 лв. или при заявяване използ
ването на собствена/наета за обичайната
дейност леглова база – в размер не повече
от 10 лв. за нощувка; броят на нощувките се
определя в зависимост от планирания брой
обучаеми в учебна група или курс или семи
нар или информационна сесия, съответната
продължителност на дадено обучение и при
спазване изискването на чл. 20, ал. 6;
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л) разходи за работно облекло в случай
на провеж дане на практическо обу чение
чрез курсове, с изключение на практическо
обучение, провеждано в зала;
3. административни разходи за органи
зация и управление на обучението, които
могат да бъдат:
а) разходи за доставка на телефонни ус
луги в размер не повече от 30 лв. на месец;
б) разходи за доставка на интернет услуги
в размер не повече от 30 лв. на месец;
в) разходи за възнаграждение на екипа,
организиращ и администриращ учебния про
цес и отчетността на документите, свързани
с обучението;
г) разходи за нощувки на екипа, органи
зиращ и администриращ у чебни я процес
и отчетността на документите, свързани с
обучението, в размер не повече от 58 лв. или
при заявяване използването на собствена/
наета за обичайната дейност леглова база – в
размер не повече от 10 лв. за нощувка; броят
на нощувките се определя в зависимост от
дните, в които ще бъде ангажирано лицето
в администрирането на съответното обуче
ние, както и при спазване изискването на
чл. 20, ал. 6;
д) разходи за пълен или полупансион или
дневни разходи на екипа, организиращ и ад
министриращ учебния процес и отчетността
на документите, свързани с обучението, в
размер не повече от 39 лв.;
е) пътни за екипа, организиращ и адми
нистриращ учебния процес и отчетността на
документите, свързани с обучението, в размер
не повече от 18 лв. на 100 км или в размер
не повече от 250 лв. на 100 км при „органи
зиран превоз“ или в размер на стойността
на представен разходооправдателен документ
за използван обществен транспорт;
ж) пощенски разходи.
(2) Разходите по ал. 1, т. 1 се извършват
не по-рано от една година преди датата на
подаване на заявлението за подпомагане и
не могат да надвишават 5 % от стойността
на разходите по т. 2.
(3) Разходите по ал. 1, т. 2, буква „ж“ не
могат да надвишават 10 % от останалите
допустими преки разходи по ал. 1, т. 2.
(4) Разходите по ал. 1, т. 3 са на стойност
до 20 % от общата стойност на одобрените
преки разходи по ал. 1, т. 2.
(5) В случай че са представени разходо
оправдателни документи за използван об
ществен транспорт, то за тях не се прилага
ограничението по чл. 22, ал. 1, т. 2, букви
„б“ и „з“ и т. 3, буква „е“.
(6) Разходи за невъзстановим данък върху
добавената стойност.“
§ 7. Член 23 се изменя така:
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„Чл. 23. Недопустими за финансова помощ
са разходите за:
1. закупуване на обзавеждане, оборудване,
превозни средства;
2. закупуване на земя и сгради;
3. банкови такси, разходи за гаранции,
изплащане и рефинансиране на лихви;
4. плащания в брой, с изк лючение на
транспортни разходи за гориво, билети за
общес т вен т ра нспор т и д невн и ра зход и,
изплатени по заповеди за командировка на
лицата по граждански договори;
5. издаване на брошури, които не съот
ветстват на изискванията на чл. 49;
6. вода, топло- и електроенергия;
7. закупуване на учебници, учебни помага
ла или учебна литература, издадени за целите
на обучението в професионални гимназии
или висши училища;
8. дейности, за които е установено изкуст
вено създадени условия за получаване на
помощта с цел осъществяване на предимство
в противоречие с целите на мярката;
9. разходи за осигурителни вноски и за
страховки на преподавателите и на екипа,
администриращ учебния процес и отчетност
та на документите, свързани с обучението,
които не са задължителни с нормативен акт;
10. закупуване и/или създаване на софтуер;
11. обучавани лица, които са преминали
обучение по същата тема в обучаваща орга
низация, финансирана по ПРСР за периода
2007 – 2013 г.;
12. полупансион в размер, по-голям от
определения лимит, в размер не повече от
39 лв. и над относителния дял на форми
ращите го компоненти: закуска – до 30 %,
обяд – до 35 %, и вечеря – до 35 %;
13. „организи ран п ревоз“ на п репода
вателите, обу чаваните и екипа до базата
за теоретично или практическо обучение,
предоставени от лица, които не притежават
лиценз за превоз на пътници;
14. дневни за преподаватели и членовете
на екипа в случаите, когато учебните заня
тия се провеждат в същото населено място,
където е постоянният/настоящият адрес на
преподавателите/членовете на екипа;
15. нощувки за преподаватели и членовете
на екипа в случаите, когато учебните заня
тия се провеждат в същото населено място,
където е постоянният/настоящият адрес на
преподавателите/обучаваните/членовете на
екипа.“
§ 8. В чл. 27, ал. 1 думите „В срок до пет
месеца“ се заменят „В срок до три месеца“.
§ 9. В чл. 32 ал. 1 се изменя така:
„(1) Одобреният проект се изпълнява в
рамките на обявения времеви график, но за
не повече от 24 месеца съгласно чл. 17, ал. 1.“
§ 10. В чл. 37 ал. 2 се изменя така:
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„(2) При подаване на заявката за плащане
ползвателят на помощта прилага докумен
ти съгласно приложение № 13, приложение
№ 13а, приложение № 13б и отчет за из
вършено обучение за всеки курс или ин
формационна дейност по образец съгласно
приложение № 14.“
§ 11. В чл. 46, ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. ползвателят на помощта е представил
декларация и/или документ с невярно съдър
жание и/или изкуствено е създал условия,
необходими за получаване на помощта, с цел
осъществяване на предимство в противоречие
с целите на мярката;“.
§ 12. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. „Административни проверки“ са про
верки съгласно условията и разпоредбите по
чл. 11 и чл. 24 от Регламент (ЕС) 65/2011.“
2. Точка 13 се изменя така:
„13. „Изкуствено създадени условия“ е вся
ко установено условие по смисъла на чл. 4,
т. 8 от Регламент (ЕС) № 65/2011.“
3. Създава се т. 14:
„14. „Пол у па нсион“ е оси г у ря ва не на
закуска и/или обяд и/или вечеря с относи
телен дял на отделните компоненти, както
следва: закуска – до 30 %, обяд – до 35 %, и
вечеря – до 35 %, от определения лимит в
размер на не повече от 39 лв.“
§ 13. Приложение № 2 към чл. 14, ал. 1,
т. 1 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 14, ал. 1, т. 1
Списък на професиите и специалностите съ
гласно Списък на професиите за професионално
образование и обучение за институциите по
чл. 14, ал. 1, т. 1
Наименование
на професията
Икономист

Наименование и код
на специалността

Земеделско стопанство –
3451103
Техник-растение-	
Полевъдство – 6210101
въд
Зеленчукопроизводство –
6210102
Трайни насаждения –
6210103
Селекция и семепроизводство – 6210104
Тютюнопроизводство –
6210105
Гъбопроизводство –
6210106
Растителна защита
и агрохимия – 6210107
Техник в
Лозаровинарство –
лозаровинарството 6210201
Растениевъд
Растениевъдство –
6210301
Техник-животновъд Говедовъдство – 6210401
Овцевъдство – 6210402

ВЕСТНИК
Наименование
на професията
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Наименование и код
на специалността
Свиневъдство – 6210403
Птицевъдство – 6210404
Зайцевъдство – 6210405
Пчеларство и бубарство –
6210406
Коневъдство и конна
езда – 6210407
Животновъд
Животновъдство –
6210501
Фермер
Земеделец – 6210601
Производител на селскостопанска продукция –
6210602
Работник в
Зеленчукопроизводство –
растениевъдството 6211101
Трайни насаждения –
6211102
Тютюнопроизводство –
6211103
Гъбопроизводство и билки,
етеричномаслени и медоносни култури – 6211104
Работник в жи-	
Говедовъдство и
вотновъдството
биволовъдство –
6211201
Овцевъдство и козевъдство – 6211202
Свиневъдство – 6211203
Птицевъдство – 6211204
Зайцевъдство – 6211205
Пчеларство – 6211206
Бубарство – 6211207
Кинолог
Отглеждане на кучета –
6211301
Специализирано обучение
и селекционно развъждане
на кучетата – 6211301
Техник на селско-	 Механизация на селското
стопанска техника стопанство – 6210701
Монтьор на селско-	 Механизация на селстопанска техника ското стопанство –
6210801
Лозаровинар
Лозаровинарство –
6210901
Техник-лесовъд
Горско и ловно стопанство – 6230101
Горско стопанство и дърводобив – 6230102
Техник-механизатор Механизация на горското стопанство –
6230301
Механизатор на
Механизация на горското
горска техника
стопанство – 6230301
Лесовъд
Горско стопанство –
6230401
Работник в горско-	 Лесокултурни дейности –
то стопанство
6230601
Дърводобив – 6230602
Ветеринарен тех-	
Ветеринарен техник –
ник
6400101
Ветеринарен лаборант –
6400201“
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§ 14. В приложение № 4 към чл. 19, т. 2
в таблица „Проектобюджет на курс/инфор
мационна дейност (1)“ се правят следните
изменения:
1. В колона „Разходи (2)“, вид, ред „А 1“ в
изречението „Разходи за възнаграждения за
преподаватели (хонорари)“ думата „хонорари“
се заличава.
2. В колона „Единица мярка“, ред „А 5“
в изречението „На /ден/месец/ курс/инфор
мационна дейност“ думите „ден/месец“ се
заличават.
3. В ред „Г 11“ „Административни разходи
за организация и управление на обучение
то – до 20 % от преките разходи“, в колона
4 „Единица м ярка“ се добавя „На к у рс/
информационна дейност“.
§ 15. Създава се приложение № 5а към
чл. 20, ал. 2, т. 3
„Приложение № 5а
към чл. 20, ал. 2, т. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ К АТО ПРЕПОДАВАТЕЛ
По мярка „Професионално обучение, инфор
мационни дейности и разпространение на научни
знания“ от ПРСР за периода 2007 – 2013 г.
Долуподписаният/ата ...................................
...............................................................................
(име, презиме, фамилия)
Заявявам своето съгласие за участие като
преподавател по тема, подтема:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
(изписват се наименованията на темите, подтемите съгласно представената учебна програма)
За .....................................................................
...............................................................................
...............................................................................
(изписва се наименовието на обучаващата
организация)
Дата: ……………..
Декларатор: ………………
гр. …………………
(подпис)“

§ 16. В приложение № 6 към чл. 26, ал. 1 в
секция З „Списък на изискваните документи“
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 10 се изменя така:
„10. Удостоверение за наличие или липса
на изиск уеми публични задъл жени я към
държавата, издадено от съответната терито
риална дирекция на НАП не по-рано от един
месец от датата на подаване на заявлението
за подпомагане.“
2. Точка 17 се изменя така:
„17. Копие от документи за собственост или
документ за предоставено право на ползване
за обучителната дейност на организацията,
доказващи наличието на материално-техни
ческа и/или леглова база.“
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3. Създава се точка 17а:
„17а. Копие от документи за наем или други
документи, доказващи правото на ползване
на материално-техническа база, в която ще
се проведе теоретичното и/или практическо
то обучение за периода на провеждането на
курса/информационната дейност.“
§ 17. В приложение № 8 към чл. 26, ал. 1
„Документи при подаване на заявление за
подпомагане“ се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 10 се изменя така:
„10. Удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-рано от един месец от датата
на подаване на заявлението за подпомагане
(за ЮЛ по ЗЮЛНЦ).“
2. Точка 18 се изменя така:
„18. Копие от документи за собственост или
документ за предоставено право на ползване
за обичайната дейност на организацията,
доказващи наличието на материално-техни
ческа и/или леглова база.“
3. Създава се т. 18а:
„18а. Копие от документи за наем или други
документи, доказващи правото на ползване
на материално-техническа база, в която ще
се проведе теоретичното и/или практическо
то обучение за периода на провеждането на
курса/информационната дейност.“
4. Създава се точка 20:
„20. Удостоверение, издадено от съот
ветния окръжен съд, че кандидатът не е в
производство по ликвидация, не е в открито
производство по несъстоятелност или не е
обявен в несъстоятелност, издадено не порано от един месец от датата на подаване
на заявлението за подпомагане (за ЮЛ по
ЗЮЛНЦ).“
§ 18. В п ри ложение № 10 к ъм ч л. 34,
ал. 1 след изречението „Записва се темата
на курса/информационната дейност, брой
часове, период на провеждане, обучаваща
организация“ се добавя „Декларирам, че към
момента на кандидатстване за включване в
настоящия курс/информационна дейност не
съм преминал/а обучение по същата тема
в обучаваща организация, финансирана по
ПРСР за периода 2007 – 2013 г. Известна
ми е наказателната отговорност по чл. 313
НК за предоставени от мен неверни данни
и документи.“
§ 19. В п ри ложение № 11 к ъм ч л. 34,
ал. 2 в „Списък на документите, доказващи
обстоятелствата по чл. 21 към заявление за
включване в обучение“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. В случаите по чл. 21, т. 2 (управител
в юридическо лице/едноличен търговец, ре
гистриран като земеделски производител).“
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2. Точка 3 се изменя така:
„3. В случаите по чл. 21, т. 2 (нает с трудов
договор от юридическо лице или едноличен
търговец или физическо лице, което е реги
стрирано като земеделски производител).“
3. В т. 3.1 след думите „от юридическото“
се добавят „или едноличния търговец или
физическото“.
4. В т. 3.2 след думите „на юридическото“
се добавят „или едноличния търговец или
физическото“.
5. Точка 5 се изменя така:
„5. В случаите по чл. 21, т. 4 (управител
в юридическо лице или едноличен търговец,
което е собственик/съсобственик или полз
вател на гори и/или земи от горския фонд).“
6. Точка 6 се изменя така:
„6. В случаите по чл. 21, т. 4 (нает с трудов
договор в юридическо лице или едноличен
търговец, което е собственик/съсобственик
или ползвател на гори и/или земи от гор
ския фонд).“
§ 20. В приложение № 13 към чл. 37, ал. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. Удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-рано от един месец от датата
на подаване на заявката за плащане (за ЮЛ
по ЗЮЛНЦ).“
2. Точка 7 се изменя така:
„7. Удостоверение за наличие или липса
на изиск уеми п ублични задъл жени я към
държавата, издадено от съответната терито
риална дирекция на НАП не по-рано от един
месец от датата на подаване на заявката за
плащане.“
3. Точки 10 и 11 се заличават.
4. Създава се т. 11а:
„11а. Оборотна ведомост за балансови
сметк и (подсметк и с под ход ящи номера,
отразяващи разходите за финансиране по
подпомаганите дейности).“
5. В т. 16 думата „лекторски“ се заменя
с „граждански“.
6. Създава се т. 16а:
„16а. Рекапит улацията за извършените
разходи за възнаграждения и осигурителни
вноски (лични вноски и вноски за сметка
на работодател я) по г ра ж данск и догово
ри – представя се във вид на справка, заве
рена от счетоводителя и ръководителя на
получателя на помощта.“
7. В т. 17 думите „прикрепено към всяка
фактура“ се заличават.
8. Точка 19 се изменя така:
„19. Снимков материал, удостоверяващ
проведеното теоретично и практично обу
чение, който може да се представи и на
електронен носител.“
9. Създават се т. 21, 22, 23 и 24:
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„21. Удостоверение, издадено от съот
ветния окръжен съд, че ползвателят не е в
производство по ликвидация, не е в открито
производство по несъстоятелност или не е
обявен в несъстоятелност, издадено не порано от един месец от датата на подаване на
заявката за плащане (за ЮЛ по ЗЮЛНЦ).
22. Разходооправдателни документи за
изплатени пътни на преподавателите, обу
чаваните и екипа – разходни касови ордери/
платежно нареждане с банково извлечение,
ведно с Декларация (приложение № 13а по
образец) с опис на документите, въз основа
на които е извършено плащането (в случай
на заявяване на такива разходи).
23. Разходооправдателни доку менти за
доказване използването на собствена учебна
база – Дневник на присъстващите (приложе
ние № 15 по образец) (в случай на заявяване
на такива разходи).
24. Разходооправдателни доку менти за
доказване използването на собствена леглова
база – Декларация за използване на собствена
леглова база (приложение № 13б по образец)
ведно с приложение към нея (в случай на
заявяване на такива разходи).“
§ 21. Създава се приложение № 13а към
чл. 37, ал. 2.
„Приложение № 13а
към чл. 37, ал. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
с опис на документите, въз основа на които е
извършено плащането на пътни на преподава
телите, обучаваните, екипа
Аз, долуподписаният (та) .............................
...............................................................................
(име, презиме, фамилия)
с л.к. № ..............., издадена от ......... на ..........,
ЕГН ........................., адрес: ................................
...............................................................................
...............................................................................,
в качеството си на ..............................................
...............................................................................
...............................................................................
(представляващ ползвателя на
помощта по договор №....... с ДФЗ)
на ..........................................................................
(наименование на организацията)
с ЕИК ................................................
ДЕКЛАРИРАМ, че представляваната от мен
организация е изплатила пътни на преподавате
лите, обучаваните, екипа на база представени
разходооправдателни документи (факту ри за
гориво с фискален бон, билети), описани в при
ложението, неразделна част от тази декларация.
Известна ми е наказателната отговорност
по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни
данни.
Дата: ....................
Декларатор: ...................
гр. .........................
(подпис)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
към декларация с опис на документите, въз основа на които е извършено плащането на пътни на
преподавателите, обучаваните, екипа
Трите
имена

ЕГН

Фактура/ Фактура/
билет №
билет,
дата

Стойност
по факту
ра/билет

Разходен
касов ордер
(РКО),
номер и дата

Стойност на
изплатените
разходи по РКО

Пътни на
препода
вателите

Общо
Пътни на
обучава
ните

Общо
Пътни
на
екипа

Общо
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни.
Дата: ........................
Декларатор: .......................
гр. ............................
(подпис)“

§ 22. Създава се приложение № 13б към чл. 37, ал. 2:
„Приложение № 13б
към чл. 37, ал. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
за използване на собствена/наета за обичайната дейност леглова база
Аз, долуподписаният (та) ........................................................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия)
с л.к. № ....................................., издадена от ............................................. на ................................................. ,
ЕГН ..................................................., адрес: .......................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ,
в качеството си на .............................................................................................................................................
(представляващ ползвателя на помощта по Договор №...... с ДФЗ)
на ..........................................................................................................................................................................
(наименование на организацията)
с ЕИК ................................................
ДЕКЛАРИРАМ, че в собствената/наетата за обичайната дейност леглова база на представляваната
от мен организация са реализирани действително нощувките от лицата, описани в приложението,
неразделна част от тази декларация.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни.
Дата: ........................
Декларатор: .......................
гр. ............................
(подпис)“
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ПРИЛОЖЕНИЕ
към декларация за използване на собствена/наета за обичайната дейност леглова база
Трите имена

ЕГН

*Реализира
Общо **Цена на
ни нощувки нощувки нощувка
за периода
(бр.)
(лв.)
от ...........
до ...........

Обща
сума
(лв.)

Подпис на
нощувалия

Нощувки
на пре
подава
телите

Общо
Нощувки
на обу
чаваните

Общо
Нощувки
на
екипа

Общо
*В случай че съответните реализирани нощувки са с прекъсване, посочват се всички периоди (от дата
до дата, и т.н.).
**Разходите, посочени в колона цена, не могат да надвишават одобрените по Договор с ДФЗ и нормативно
определения лимит при използване на собствена/наета за обичайната дейност леглова база .

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни.
Дата: ........................
Декларатор: .......................
гр. ............................
(подпис)“

§ 23. В приложение № 14 към чл. 37, ал. 2 „Отчет за извършено обучение“ в Раздел А: Съ
държание на проведеното обучение в колоните „Теория“ и „Практика“ текстът „бр. подтеми“
се заменя с „наименование подтема“.
§ 24. Навсякъде в наредбата думите „разплащателна агенция (ОРА)“ и „ОРА“ се заменят
съответно с „Дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ и „Областна дирекция на Държавен
фонд „Земеделие“.
Заключителна разпоредба
§ 25. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Светлана Боянова

9371
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

описанието на професията, целите на обуче
нието, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.

НАРЕДБА № 77
от 26 септември 2012 г.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Сергей Игнатов

за придобиване на квалификация по професията „Библиотекар“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държав
ното образователно изискване (ДОИ) за при
добиването на квалификация по професията
322010 „Библиотекар“ от област на образова
ние „Журналистика, масова комуникация и
информация“ и професионално направление
322 „Библиотечно-информационни науки и
архивистика“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изис
кване за придобиването на квалификация по
професията 322010 „Библиотекар“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изиск вани ята за придобиването на трета
степен на професионална квалификация за
специалността 3220101 „Библиотекознание“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рам
ковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3 и 6 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебен план и учебни
програми за обучението по специалността
по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 322010 „Библиотекар“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по про
фесията „Библиотекар“ определя общата,
отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка за професията, как
то и задължителната чуждоезикова подготовка
по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължи
телна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компе
тенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и вхо
дящото минимално образователно равнище,

Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Библиотекар“
Професионално направление:
322

Библиотечно-информационни науки и
архивистика

Наименование на професията:
322010

Библиотекар

Специалност:

Степен на професио
нална квалификация

3220101 Библиотекозна Трета
ние
1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално обра
зователно равнище за ученици и лица, навършили
16 години
За придобиване на трета степен на професио
нална квалификация по професията „Библиоте
кар“ от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО
(утвърден от министъра на образованието и на
уката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.,
изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 8.01.2004 г.,
Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед
№ РД-09-255 от 9.04.2004 г., Заповед № РД-09274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от
29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г.,
Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед
№ РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-091803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от
18.05.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г.,
Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г. и Заповед
№ РД-09-638 от 23.05.2012 г.) входящото мини
мално образователно равнище е:
– за ученици – завършен седми клас при срок
на обучение 5 години или завършено основно
образование при срок на обучение 4 години
(рамкова програма В);
– за лица, навършили 16 години – завърше
но средно образование или придобито право за
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явяване на държавни зрелостни изпити (рамкова
програма Е).
Съгласно Закона за обществените библиотеки
библиотекарят в обществена библиотека трябва
да има висше образование със степен „бакалавър“
или „магистър“ и професионална квалифика
ция или средно образование и професионална
квалификация. В тази връзка и в съответствие
със Закона за професионалното образование и
обучение изходящото образователно равнище за
професия библиотекар, трета степен на профе
сионална квалификация, е средно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Библиотекар“ с
придобиване на трета степен на професионална
квалификация не се изисква обучаваните да
притежават квалификация или професионален
опит по други сродни професии.
Ако за обучение по професията „Библиотекар“
с придобиване на трета степен на професионална
квалификация кандидатстват лица, завършили
курсове за обучение за придобиване на профе
сионална квалификация по част от професията,
или лица, които притежават професионален
опит по тази професия, се организира надграж
дащо обучение. Съдържанието на обучението се
определя след сравняване на компетенциите и
резултатите от ученето, описани в Държавното
образователно изискване (ДОИ) за придобиване
на квалификация по професията.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, лично
стни качества, особености на условията на труд,
оборудване и инструменти, изисквания за упраж
няване на професията, определени в законови
и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)
Библиотекарят извършва трудовата си дейност
във всички типове библиотеки или културни
институции, като спазва утвърдените законови и
подзаконови нормативни актове, регламентиращи
дейността му.
Библиотекарят планира, организира и отчита
дейността на библиотеката и предоставя инфор
мация за целите на статистиката, отчетността и
други видове изследвания. Той осигурява ефек
тивна организация на труда чрез прилагане на
съществуващите нормативни актове, инструкции
и указания. Поддържа финансовата и отчетната
документация на библиотеката въз основа на
държавните стандарти в областта на библиотеч
но-информационната дейност.
Изпълнява работа по осигуряване на библи
отечните процеси според профила и библиотеч
ната технология (комплектуване, обработка на
библиотечния фонд, организация и използване
на каталозите и другите елементи на справочнобиблиографския апарат, използване на автомати
зираните бази данни, организация и съхраняване
на фондовете, справочно-библиографско и инфор
мационно обслужване на читателите и абонамент
на периодични традиционни и електронни изда
ния). Всички дейности се извършват съобразно
целите на библиотеката и потребностите на
нейните ползватели. Обработването на новопос
тъпилите библиотечни документи – регистриране
и класифициране – се извършва въз основа на
действащите стандарти и класификационни схе
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ми. Организира и съхранява библиотечния фонд.
Извършва вторичен подбор и отчисляване на
библиотечните документи. Поддържа справочния
апарат на библиотеката (справочен фонд, система
от традиционни и/или електронни каталози и
картотеки). Извършва справочно-библиографско и
информационно обслужване. Инициира дейности
по разпространение на библиотечно-информаци
онна грамотност сред потребителите.
Библиотекарят обсл у ж ва читателите във
всички звена на библиотеката с всички видове
информационни носители и по линията на меж
дубиблиотечното заемане. След допълнителна
квалификация той може да извършва анализи,
наблюдения и проучвания с цел оптимизиране
на библиотечно-информационната дейност, да
инициира прилагането и да използва информаци
онните технологии в дейността на библиотеката.
В обществените библиотеки той извършва
планиране и провеждане на тематични лекции,
срещи с автори и други събития, като съставя
графици за тяхното провеждане, осъществява
постоянна връзка с местни и неправителствени
организации, средни, висши училища и други
обществени институции. Разработва тематичноекспозиционни планове на изложби, маршрути,
заявява необходимост от техническо оборудване
и зали. Съвместно с местни организации участва
в осъществяването на национални и междуна
родни проекти.
Библиотекарят, който работи в училищна
библиотека, подпомага учебно-възпитателната
дейност в училището чрез изработване на тема
тични подбори на документи по предметите, пре
подавани в училището (в книжен и в електронен
вариант). Поддържа тематични (традиционни или
електронни) картотеки според спецификата на
читателските интереси. Осъществява постоянна
връзка с ръководството и с педагогическия състав
на училището и участва в работата на педаго
гическия съвет в случаите, когато се разглежда
работата на библиотеката. Провежда обучение
на учениците от всички класове по програмата
за библиотечна информационна грамотност.
Библиотекарят съдейства на ръководството на
училището при организиране на извънкласните
дейности на училището.
Библиотекарят носи отговорност за извършване
на основните библиотечни дейности, включващи
покупка, обработка, съхранение и обслужване
с библиотечни документи в зависимост от до
говореното в длъжностната му характеристика.
Сътрудничи за изпълнението на краткосрочни и
дългосрочни задачи на библиотеката качествено
и в срок. Отговаря за опазване на личните данни
на потребителите и за спазване на технологичната
дисциплина и вътрешния ред. Той отговаря за
материалната база, за поверените му библиотеч
ни фондове. Носи финансова отговорност за тях
в съответствие с българското законодателство.
Отговаря за правилното съхраняване на библио
течния фонд, което се изразява в съблюдаване на
нормите за съхранение (отчита физико-химичните
фактори: температура, влажност, проветривост,
осветеност, запрашеност, водо- и пожарна защита,
електромагнитна защита; биологичните фактори:
микроорганизми, насекоми, гризачи), и се грижи
за повишаване на неговата биоустойчивост чрез
дезинфекция, дератизация и др. Когато работи
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с технически средства, спазва инструкциите и
носи отговорност за безопасно обслужване и
предотвратяване на аварии и инциденти.
При изпълнение на технологичните библи
отечни дейности много важно е библиотекарят
да притежава организационни качества, добри
комуникативни умения, способности за работа
в екип и толерантност във взаимоотношенията
с потребителите и персонала на библиотеката,
да проявява инициативност и самостоятелност
при вземане на решения. Той трябва да умее да
общува с различни типове читатели, да проявя
ва коректност, да предотвратява конфликти, да
създава добра и оперативна организация и да
определя приоритетите в работата си, да проявява
наблюдателност, прецизност и отговорност, да
спазва етичните норми.
Работното време на библиотекаря е с нормална
продължителност в съответствие с Кодекса на
труда и според възможностите на библиотеката
за осигуряване на двусменен режим на работа.
Условията на труд в библиотеката се отлича
ват с някои особености, като: запрашена среда,
изкуствено осветление, недостатъчно отопление,
ограничена проветривост, необходимост от използ
ване на стълба при достигане на високи стелажи
и пренасяне на големи обеми книги.
Работната среда на библиотекаря включва
библиотечни стелажи, бюра, маси и столове, ка
таложни шкафове, изложбени витрини, щандове
и други инструменти за презентация на части
от библиотечния фонд, хардуер (компютри и
периферни устройства), аудио-визуална техника.
Законовите и подзаконовите нормативни доку
менти, които засягат упражняването на професи
ята „Библиотекар“, са: Законът за обществените
библиотеки, Законът за задължително депозиране
на печатни и други произведения, Законът за
закрила и развитие на културата, Законът за кул
турното наследство, Законът за счетоводството,
Законът за обществените поръчки, Законът за
данък добавена стойност, Законът за защита на
потребителите, Законът за защита на личните
данни, Законът за народните читалища, Стандар
тът за библиотечно-информационно обслужване,
държавните стандарти в областта на библиотеч
но-информационната дейност и документация,
Наредба на Министерството на културата за
запазване на библиотечните фондове.
2.2. Възможности за продължаване на профе
сионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професи
онална квалификация по професията „Библио
текар“, могат да повишават професионалната си
квалификация, като посещават семинари, курсове
и други форми за допълнителна квалификация.
2.3. Възможности за професионална реали
зация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД 2011), утвър
дена със Заповед № РД-01-931 на министъра на
труда и социалната политика от 27.12.2010 г. , изм.
и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г.,
РД-01-426 от 30.05.2011 г., РД-01-529 от 30.06.2011 г.,
РД-01-952 от 29.12.2011 г. и РД-01-586 от 6.07.2012 г.
Придобилите трета степен на професионална
квалификация по професията „Библиотекар“
могат да постъпват на работа на длъжности
(професии) от НКПД 2011 от единична група 2622
„Библиотекари и сродни на тях специалисти“ и
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от единична група 3433 „Технически персонал
в галерии, музеи и библиотеки“, както и други
длъжности, допълнени при актуализиране на
НКПД.
Библиотекарите могат да работят като изпъл
нители във всички видове и типове библиотеки,
в читалища, музеи, архиви и други културни ин
ституции, в документалните отдели на редакции,
издателства, периодични издания и в други медии
и фирми в областта на книготърговията, както
и в неправителствени организации.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължи
телна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· умее да формулира проблеми, да задава и
отговаря на потребителски въпроси;
· притежава добра езикова и комуникативна
култура;
· установява и поддържа делови отношения
на работното си място;
· умее да намира информация в интернет,
да работи с програмни продукти и продукти за
създаване на документи;
· умее да работи в екип, като участва активно
при разпределение на задачите, да съдейства на
членовете на екипа при изпълнението им и да
търси помощ от тях; да носи отговорност;
· познава трудовото законодателство, опреде
лящо неговия статут, права и задължения;
· демонстрира творчески идеи, подходи и
умения;
· владее чужд език на ниво А1 – А2 според
определението им в Европейската езикова рамка,
позволяващ му да осъществява устна и писмена
комуникация с потребителите;
· спазва професионалната етика;
· съзнава необходимостта от повишаване на
своята квалификация и целенасочено да планира
участието си в различни форми за продължаващо
професионално усъвършенстване;
· познава, спазва и прилага правилата за
здравословни и безопасни условия на труд.
3.2. Цели на обучението по отрасловата за
дължителна професионална подготовка – единна
за всички професии от професионално направ
ление „Библиотечно-информационни науки и
архивистика“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава структурата и организацията на
библиотечната система и правомощи ята на
длъжностните лица;
· познава и прилага нормативните документи
за работа в библиотеката, правилата за изготвя
не, обработване и съхраняване на документи и
информация;
· организира ефективно работното си време
и задачи;
· познава и прилага правилата за работа с
устройствата от дадена компютърна система;
· работи с библиотечна док у ментаци я и
стандарти;
· прилага необходимите софтуер и технологии
в зависимост от поставените му задачи;
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· познава основните видове интернет при
ложения;
· познава различни мултимедийни формати;
· работи с офис техника – компютър, телефон,
факс, скенер, копирна машина, мултимедия;
· притежава базови знания и умения за работа
с отчетна документация, свързана с изпълнява
ните административни дейности в библиотеката;
· осъзнава необходимост та от прилагане
на лицензионните споразумения за софтуерни
продукти.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Библиотекар“ задължителна про
фесионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· прави план и отчет за извършената работа;
· води календарен план-график на мероприя
тията, отразени в културния календар;
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· познава структурите на администрацията и
правомощията є;
· притежава умения за водене на делова ко
респонденция;
· създава, съхранява и опазва фондовете на
библиотеката;
· разкрива библиотечните фондове чрез тра
диционни и електронни каталози и други методи;
· извършва библиотечно, справочно-биб
лиографско и информационно обслужване на
читателите;
· инициира дейности по разпространение на
библиотечно-информационна грамотност сред
потребителите;
· провежда екскурзии в библиотеката, срещи
с автори и други събития;
· разработва планове за витрини и изложби
и ги осъществява.

4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професията „Библиотекар“

1. Познава, спазва и при
лага правилата за здра
вословни и безопасни
условия на труд

1.1. Прилага инструкциите за здравословни и безопасни условия на труд
1.2. Обслужва правилно и безопасно технологичното оборудване и офис
техниката
1.3. Поддържа хигиена на работното място и на технологичното оборудване
в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания
1.4. Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.5. Участва в дейностите по провеждане на първоначален и периодичен
инструктаж по безопасност на труда на библиотекарите и служителите в
библиотеката
1.6. Не замърсява с работата си околната среда (спазва правилата за унищо
жаване на техника, вторични суровини и др.)
1.7. Разпознава рискови ситуации и може да предприема необходими действия
за опазване на персонала и имуществото на библиотеката

2. Притежава езикова и 2.1. Познава и използва основните знаци при невербална комуникация
комуникативна култура 2.2. Познава и използва основните техники за устно общуване
2.3. Познава и използва основните правила и техники за съставяне на текст
(правила за правопис; избор на стил, организиране и структуриране на
текст, подреждане на написаното, използване на таблици, графики, диагра
ми, статистически данни, цитати или друга допълваща текста информация;
подреждане и оформяне на текст и др.)
3. Умее да намира ин
формация в интернет,
работ и с п рог рамни
продукти и продукти за
създаване на документи

3.1. Владее техниките, използвани при текстовата обработка на документи
3.2. Владее техниките за представяне на информация (изготвя презентации
с текст и изображение)
3.3. Усвоява основни правила и техники за писане на делова кореспонденция
3.4. Усвоява основните правила и техники за изготвяне на таблици

Специфични за специалност 3220101 „Библиотекознание“
Организация на библиотечната работа
4. Познава структурата
и организацията на биб
лиотечната система и
правомощията на длъж
ностните лица

4.1. Описва структурата и организацията на библиотечната мрежа в страната
4.2. Познава структурата, организацията и йерархията на ведомствената
структура
4.3. Познава правата и задълженията по длъжностни характеристики на
персонала в организацията
4.4. Познава изискванията на Кодекса на труда във връзка с договорните
отношения между работодател и служител
4.5. Опазва личните данни на потребителите и спазва технологичната дис
циплина и вътрешния ред
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

5. Познава и прилага
нормативните докумен
ти за работа в библи
отеката, правилата за
изготвяне, обработване
и съхраняване на до
кументи и информация

5.1. Умее да съставя документи за дейността на библиотеката: правилник на
библиотеката, правила за обслужване на читатели
5.2. Поддържа различните типове библиотечна документация (инвентарна
книга, книга за движение на библиотечния фонд, актове за отчисления и др.)
5.3. Умее да работи с различни държавни стандарти в областта на библио
течно-информационната дейност и документация, стандарт за библиотечноинформационно обслужване
5.4. Прилага основни правни и счетоводни изисквания за запазване на биб
лиотечните фондове
5.5. Познава и прилага основните изисквания, необходими за съхраняване
на библиотечните фондове

6. Изготвя годишен план 6.1. Систематизира библиотечните дейности в годишния план на библиотеката
и отчет за работата на с посочване на отговорности, срокове и обем на работата
библиотеката
6.2. Изготвя календарен план-график на мероприятия, отразени в културния
календар
6.3. Изготвя отчет за работата на библиотеката и го предоставя за целите
на статистиката, отчетността и други потребности от информация на ръко
водството
Създаване, съхраняване и опазване на фондовете
7. Комплектува библио 7.1. Познава правилата и процесите за комплектуване на библиотечни доку
течни документи
менти чрез покупка, дарения, книгообмен, участие в проекти
7.2. Проучва различни възможности и източници на информация за ком
плектуване (издателски планове, електронни и традиционни книжарници,
панаири на книгата и др.)
7.3. Преценява необходимостта от докомплектуване и обогатяване на налич
ния фонд
8. Обработва и каталоги 8.1. Владее основните правила и изисквания за обработка на библиотечните
зира библиотечния фонд документи (стандарти)
8.2. Познава системата на каталогизиране, сигниране и подреждане, специ
фични за всяка библиотека
8.3. Поддържа системата от традиционни и/или електронни каталози в биб
лиотеката
9. Подрежда и съхранява 9.1. Владее принципите на поредно-форматното, азбучно-систематичното
библиотечния фонд
или тематичното подреждане на фондовете, специфично за всяка библиотека
9.2. Прилага различни техники за ефективно разкриване на библиотечния
фонд (указателни табели, разделители, сигнатурни надписи и др.)
9.3. Осъществява регулярно пренареждане и/или прочистване на фонда според
потребителското търсене
9.4. Познава процеса на инвентаризация на фондовете
10. Опазва библиотечния 10.1. Спазва изискванията за правилното съхраняване на библиотечния фонд
фонд
10.2. Съблюдава нормите за влажност, проветряване, осветление, дезинфек
ция, дератизация и други
10.3. Познава технологията на отчисляване на библиотечни документи по
различни признаци
Обслужване на читателите
11. Библиотечно обслуж 11.1. Изработва правила за обслужване на читателите, като определя сроко
ва читателите
вете и вида на материалите, които читателите могат да заемат
11.2. Изработва и осъществява програми за работа с читатели деца
11.3. Изработва и осъществява програми за работа с възрастни читатели
11.4. Организира изложби, витрини и други събития
12. Справочно обслужва 12.1. Провежда справочни интервюта по зададени от читателите въпроси
читателите
12.2. Извършва устни фактографски и тематични справки в зависимост от
заявките на потребителите
12.3. Издирва полезна и практична информация, необходима на гражданите
на населеното място
12.4. Упътва читателите при търсене на документи и/или информация в
библиотеката
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

13. Организира културни 13.1. Организира и провежда тематични лекции, срещи с автори и други
прояви в библиотеката събития в зависимост от типа на библиотеката
13.2. Организира различни школи и/или клубове по интереси в зависимост
от интересите на гражданите
13.3. Осъществява постоянна връзка с местни и неправителствени организации,
учебни заведения и други обществени институции и участва в организираните
от тях културни мероприятия
13.4. Съвместно с местни организации участва в осъществяването на наци
онални и международни проекти
5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Основно оборудване на учебния кабинет за
обучение по теория: работно място на всеки
обучаван (работна маса и стол), работно място
на обучаващия (работна маса и стол), компю
тър, връзка с интернет, учебна дъска, шкафове,
гладка свободна стена за окачване на табла,
мултимедиен екран, други средства за обучение
и дидактическа техника.
Основно оборудване на учебния кабинет за
обучение по практика (в частта є за придобиване
на информационни умения): работно място на
всеки обучаван (работна маса и стол) с компю
тър с подходящи програмни продукти за тексто
обработка, електронни таблици, бази данни,
програмни продукти за делова кореспонденция,
библиотечни софтуери, достъп до интернет; учебна
дъска; шкафове; гладка свободна стена за окачване
на табла; мултимедиен екран; принтер; скенер;
мултимедия; телефон; факс; работно място на
обучаващия (работна маса и стол).
Учебни помагала за обучение по теория и
практика: демонстрационни макети и модели;
онагледяващи табла; учебни видеофилми; про
грамни продукти, демонстрационни модели, пър
вични счетоводни документи и отчетни форми,
използвани в библиотечната практика, и др.
5.2. Учебна база за практика
Ролята на учебна база по практика се възлага
на библиотеката в населеното място, където се
извършва обучението. В този смисъл практиче
ските условия се изпълняват в реална среда, като
обучаваните обслужват действителни читатели
под ръководството на отговорника за практиката.
Заданията се формулират от преподавателите по
специфичната за професията задължителна про
фесионална подготовка и се проверяват от тях. На
място в библиотеката обучаваните се наблюдават
и подпомагат от експерт/и по характерните за
съответната библиотека работни процеси.
6. Изисквания към обучаващите
Право да преподават теория и практика по
професията „Библиотекар“ – трета степен на
професионална квалификация, имат лица с обра
зователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ от професионални направления
„Обществени комуникации и информационни
науки“, „Информатика и компютърни науки“,
„Комуникационна и компютърна техника“ от
Класификатора на областите на висше образо
вание и професионалните направления, приет
с ПМС № 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от
2002 г.; посл. изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.), със
специалност, съответстваща на учебния предмет,

който преподават, и с квалификация или профе
сионален опит в разработването и внедряването
на приложения за интернет.
Наблюдаващите практическите занятия е
препоръчително да са експерти от практиката
с дългогодишен стаж и опит по характерните
за съответния тип библиотека работни процеси
(комплектуване, обработка на библиотечния фонд,
организация и използване на каталозите и другите
елементи на справочно-библиографския апарат,
използване на автоматизираните бази данни, орга
низация и съхраняване на фондовете, справочнобиблиографско и информационно обслужване на
читателите и абонамент на периодични издания)
и да притежават образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“.
Препоръчително е на всеки три години обуча
ващите да преминават курс за усъвършенстване
на професионалната квалификация.
9020

НАРЕДБА № 78
от 26 септември 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Ветеринарен техник“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Дър
жавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по профе
сията 640010 „Ветеринарен техник“ от област
на образование „Ветеринарна медицина“ и
професионално направление 640 „Ветеринарна
медицина“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по профе
сията 640010 „Ветеринарен техник“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изиск вани ята за придобиването на трета
степен на професионална квалификация за
специалността 6400101 „Ветеринарен техник“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рам
ковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3 и 6 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебен план и учебни
програми за обучението по специалността
по чл. 2.
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Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване
на професията 640010 „Ветеринарен техник“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професи
ята „Ветеринарен техник“ определя общата,
отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка за професията, как
то и задължителната чуждоезикова подготовка
по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължи
телна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компе
тенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се фор
мира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и вхо
дящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обуче
нието, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Ветеринарен техник“
Професионално направление:
640

Ветеринарна медицина

Наименование на професията:
640010

Ветеринарен техник

Специалност:

Степен на професио
нална квалификация:

6400101 Ветеринарен
техник

Трета

ВЕСТНИК
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1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за вход я що м и н и ма л но
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на трета степен на профе
сионална квалификация по професията „Ве
теринарен техник“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на
образованието и науката със Заповед № РД09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед
№ РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от
22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г.,
Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от
30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г.,
Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед
№ РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от
13.06.2011 г., Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г.
и Заповед № РД-09-638 от 23.05.2012 г.) входящото
минимално образователно равнище е:
– за ученици – завършен седми клас при срок
на обучение 5 години или завършено основно
образование при срок на обучение 4 години
(рамкова програма В);
– за лица, навършили 16 години – завършено
средно образование или придобито право за
явяване на държавни зрелостни изпити (рамкова
програма Е).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Ветеринарен
техник“ с придобиване на трета степен на профе
сионална квалификация не се изисква кандидатът
да притежава по-ниска степен на професионална
квалификация или професионален опит по друга
сродна професия.
За лица с професионален опит или проведено
професионално обучение, свързано с професията,
е необходимо надграждащо обучение, включващо
усвояване на компетенции, които кандидатът
за обучение не притежава. Съдържанието на
обучението се определя след сравнение на ком
петенциите и резултатите от ученето, описани
в държавните образователни изисквания (ДОИ)
за придобиване на квалификация по професии.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, лич
ностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Ветеринарният техник може да работи във
ферми, където полага грижи за лечение и про
филактика на различни видове животни, във
ветеринарни клиники, амбулатории, лаборатории.
Друга възможност е да работи във вивариуми,
в лаборатории, обслужващи изследователските
институти, университети, болници и други ор
ганизации. Ветеринарните техници могат да се
грижат за животните в зоологическите градини,
както и за дивеча в резерватите или местата на
тяхното естествено обитаване. В своята работа
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те се ръководят от указанията и съветите на
ветеринарния лекар и извършват дейностите
под негов контрол.
Основните трудови дейности на ветеринарния
техник са свързани със:
· извършване на манипулации, предписани от
ветеринарния лекар, под чийто контрол работи;
· вземане на проби за лабораторно изследване;
· извършване на нормално и ортопедично
подковаване;
· полагане на грижи за естетичния вид на
животните;
· дезинфекция, дезинсекция, дератизация,
дезодорация на животновъдни обекти и обекти
за преработка на месо и мляко и девастация на
пасища – след завършен специализиран курс;
· първични и вторични прегледи на живот
ните под контрола на ветеринарния лекар, без
поставяне на окончателна диагноза;
· изкуствено осеменяване на селскостопански
и домашни животни;
· дейности по селекция и репродукция в об
ластта на изкуственото осеменяване по указание
на контролните органи;
· фиксиране на животни и прилагане на вете
ринарномедицински препарати (ВМП) (подкожно,
мускулно и венозно инжектиране на ВМП);
· определяне на необходимите терапевтични
методи при отделните болести, тяхното правил
но използване за поставяне на точна диагноза
и лечение.
За да извършват профилактика и лечение в
животновъдна ферма и да изпълняват всички
основни лечебно-профилактични дейности, пред
писани от ветеринарния лекар, ветеринарните
техници трябва да могат да работят в екип, да
осъществяват ефективна комуникация с други
лица и да поемат отговорност за своята работа,
да поддържат конструктивни работни взаимо
отношения, като проявяват съобразителност,
гъвкавост, лоялност и дисциплинираност.
Част от работното време на ветеринарния
техник протича на открито при разнообразни
климатични условия, свързани с вариране на
температурите, влажността и др. В някои случаи
ветеринарният техник работи в сгради с вредни
газове и механични замърсители, с опасност от
алергични заболявания, което налага да ползва
предпазно облекло и лични защитни средства.
Работното време на ветеринарния техник е с
нормална продължителност, но предвид специ
фиката при грижите за животните е възможно
то да бъде удължено до късно през нощта, както
и да се работи и през почивните, и през праз
ничните дни от годината.
2.2. Възможности за продължаване на про
фесионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професио
нална квалификация по професията „Ветеринарен
техник“, могат да продължат обучението си за
придобиване на четвърта степен на професио
нална квалификация по професията „Фермер“,
специалност „Управление на растениевъдни и
животновъдни ферми“, като част от професио
налната подготовка се зачита.
2.3. Възможности за професионална реали
зация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД 2011),
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у т върдена със Заповед № РД- 01-931 на ми
нистъра на труда и социалната политика от
27.12.2010 г., изм. и доп. със заповеди № РД-01-204
от 28.02.2011 г., РД-01-426 от 30.05.2011 г., РД01-529 от 30.06.2011 г., РД-01-952 от 29.12.2011 г.
и № РД-01-586 от 6.07.2012 г.
Придобилите трета степен на квалификация
по професията „Ветеринарен техник“ могат да
постъпват на работа на длъжности (професии)
от единична група 3240 „Ветеринарни техници
и асистенти“ от НКПД 2011, както и на други
длъжности, допълнени при актуализиране на
НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължи
телна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава, спазва и прилага правилата за
здравословни и безопасни условия на труд;
· умее да опазва околната среда;
· познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда, разбира договорните отношения между
работодател и работник;
· участва активно при изпълнение на задачите,
съдейства на членовете на екипа и търси помощ
от тях; отнася се с чувство на отговорност при
изпълнение на задачата, която му е възложена;
· осъществява ефективни работни взаимоот
ношения с колеги и с ветеринарния лекар;
· разбира своята роля в дейността на фирмата
или фермата, в която работи, съзнава необходи
мостта от повишаване на квалификацията си;
· умее да намира информация с помощта на
компютър, работи с текстообработваща програма;
· ползва специализирана литература, вклю
чително и на чужд език.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задъл
жителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Ветеринарна медицина“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава и спазва изискванията на норма
тивните документи, регламентиращи дейностите
в областта на животновъдството, ветеринарната
медицина и опазването на околната среда;
· намира и ползва информация в техническа
и технологична документация и в интернет,
свързана с практикуването на професията;
· познава и прилага изискванията на евро
пейското и националното законодателство за
контрол и управление на качеството, хигиената
и хранителната безопасност;
· познава биологичните особености и про
вежда лечение и профилактика на различните
видове животни;
· спазва изискванията за хуманно отношение
към животните.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Ветеринарен техник“ задължителна
професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
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· дава препоръки за балансирано хранене и
за спазване на хигиенните изисквания, свързани
със здравословното състояние на животните;
· следи за осигуряване на условия за про
филактика и опазване здравето на животните;
· организира репродуктивната дейност на
животните и извършва манипулациите, свързани
с тази дейност;
· провежда профилактика и лечение на живот
ните съобразно тяхното здравословно състояние;
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· осигурява условия за развъждане на жи
вотните, подбор на животни за разплод и за
бракуване;
· прослед ява произхода и проду ктивните
качества на животните;
· извършва идентификация на животните и
въвежда данни в компютризираната информа
ционна система за въвеждане на данни за иден
тифицираните животни, техните собственици и
регистрираните животновъдни обекти.

4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професията „Ветеринарен техник“

1. Спазва правилата
за здравословни и
безопасни условия на
труд и опазва околна
та среда при изпъл
нение на служебните
си задължения

1.1. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на рабо
та – заразни и незаразни заболявания и др.
1.2. Ползва лични предпазни средства и специална работна екипировка при
извършване на манипулации и др.
1.3. Спазва изискванията за събиране на отпадните продукти и биологичните
отпадъци на определените за целта места съгласно нормативната уредба
1.4. Оказва долекарска помощ при възникнали инциденти в животновъдните
обекти и в обектите за преработка на месо и мляко
1.5. Спазва предпазните мерки за предотвратяване на рисковете при работа и
третиране на болни и наранени животни

2. Спазва изисква 2.1. Познава изискванията на Кодекса на труда по отношение на трудовата дис
нията на трудовото циплина, спазването на работното време, задължителните почивки, отпуските
законодателство
2.2. Познава видовете договори за полагане на труд, формите на заплащане,
правата и задълженията си
2.3. Описва структурата на различните видове фирми и организации
2.4. Описва структурата, съдържанието и различните видове трудови договори,
заявления за отпуски, постъпване и напускане на работа
3. Умее да работи 3.1.
в екип
3.2.
3.3.
3.4.

Организира и координира при необходимост работата на работен екип
Умее да разпределя задачи между отделни членове на работния екип
Осъществява конструктивна комуникация в работния екип
Анализира изпълнението на задачите от работния екип

4. Ползва чужд език 4.1. Ползва чужд език на ниво, позволяващо му да контактува в работна ситуация
4.2. Чете и разбира текстове на чужд език, свързани с професионалната сфера
4.3. Ползва чужд език при търсене на актуална информация от интерактивни
източници
4.4. Ползва терминология на латински език в своята професионална дейност
Специфични за специалност 6400101 „Ветеринарен техник“
5. Осъществява про
филактика на здра
вословно т о с ъс т о 
яние на животните

5.1. Познава минималните ветеринарномедицински изисквания за защита и
хуманно отношение към животните
5.2. Наблюдава поведението на животните и констатира отклонения в здраво
словното им състояние
5.3. Полага грижи за болните и наранените животни – дава лекарствени средства
в предписаните от ветеринарен лекар дози и лекарствени форми (твърди, течни,
мазила и пр.) и в съответствие с дадените от него указания
5.4. Приготвя разтвори за третиране на животните против външни паразити
5.5. Извършва различните видове манипулации – къпане, обмиване, напръскване,
напрашване и др.
5.6. Извършва противопаразитно третиране
5.7. Стриктно изпълнява предписанията, издадени от държавните ветеринарно
медицински органи

6. Планира, анали
зира и отчита резул
татите от дейността
н а в е т е ри н а рн и т е
лечебни заведения

6.1. Извършва ежедневен контрол на аптечната книга и амбулаторния дневник
6.2. Регистрира на хартиен или електронен носител данните на стопанина и
болното животно
6.3. Анализира състоянието и набелязва мерки за подобрение на здравословното
състояние на животните в района
6.4. Извършва медицинско-асистентските задължения (мускулно, венозно, под
кожно инжектиране на лекарствени средства, термометриране, продължаване и
приключване на лечението, назначено от ветеринарния лекар)
6.5. Подготвя ежедневни и периодични отчети за извършената работа
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7. Извършва деваста 7.1. Познава причинителите на инфекциозни заболявания и тяхната етиология
ция на пасища
7.2. Познава причинителите на паразитните заболявания, тяхната морфология,
биологичния цикъл на развитие
7.3. Познава ветеринарномедицинските препарати (ВМП) за третиране на жи
вотните
7.4. Умее да дозира и прилага ВМП – пръскане, обеззаразяване и обезпаразитяване
7.5. Разяснява карентните срокове за мляко, месо и помещения
7.6. Използва лични предпазни средства за дезинфекция, дезинсекция, дерати
зация и дезакаризация
8. Извършва дезин
фек ци я на ж иво 
тновъдни обекти и
обекти за преработка
на продукти от жи
вотински произход

8.1. Познава причинителите на инфекциозни заболявания и тяхната епизоотология
8.2. Познава причинителите на паразитните заболявания, тяхната морфология,
биологичния цикъл на развитие
8.3. Познава ВМП практики за третиране на животните
8.4. Умее да дозира и прилага ВМП за третиране – пръскане, обеззаразяване и
обезпаразитяване
8.5. Разяснява карентните срокове за мляко, месо и помещения
8.6. Използва лични предпазни средства за дезинфекция, дезинсекция, дерати
зация и дезакаризация
8.7. Извършва дезинфекция, дезинсекция и дератизация във фермата, предписани
от ветеринарния лекар, в зависимост от вида на обекта
8.8. Познава средствата и съоръженията за приготвяне и прилагане на ВМП
8.9. Спазва изискванията за безопасност при използване на ВМП

9. Извършва първи
чен и вторичен пре
глед под контрола на
ветеринарния лекар

9.1. Снема анамнеза
9.2. Познава плана за изследване при различните видове заболявания и използва
видовете терапевтични методи и техники – термометриране, аускултация, пал
пация, перкусия и начин на прилагане на ВМП
9.3. Извършва инспекция на здравния статус на животното
9.4. Информира ветеринарния лекар за констатирано отклонение от здравослов
ното състояние на животното
9.5. Изпълнява инструкцията на ветеринарния лекар относно диагнозата и те
рапията на болното животно
9.6. Проследява здравословния статус на животното в резултат на проведеното
лечение
9.7. Познава и различава клиничните признаци при заболяванията
9.8. Спазва законовите разпоредби за хуманно отношение към животните

10. Прилага съвре
менни практики във
ветеринарните ам
булатории, к лини
ки и животновъдни
обекти

10.1. Периодично се информира от специализирани издания, интернет, посеще
ния на изложения, обучения и др. за новите технологии, препарати, машини и
инструменти, прилагани във ветеринарномедицинската практика
10.2. Поддържа контакти с браншовите организации, фирмите, обслужващи ве
теринарномедицинската дейност, и институциите, имащи отношение към него
10.3. Участва в специализирани курсове, насочени към продължаващото профе
сионално обучение и професионално развитие

5. Изисквания към материалната база
5.1. Обучение по теория
Обу чението по теори я се осъществява в
учебни кабинети. Обзавеждането и оборудва
нето на учебния кабинет включват: работно
място на преподавателя (работна маса и стол),
работно място на всеки обучаван (работна маса
и стол), учебна дъска – по възможност бяла,
мебели (предимно шкафове за различни цели),
гладка свободна стена за окачване на нагледни
материали, видео и учебни видеофилми, екран
за прожектиране, мултимедия, компютър, ди
дактически средства за обучение.
Обу чението по теори я на професи ята се
осъществява в институциите от системата на
ПОО – професионални гимназии и центрове
за професионално обучение (ЦПО), които тряб
ва да притежават специализирани кабинети
по: „А натоми я и физиологи я“, „Пчеларство
и мик робиолог и я“, „Патолог и чна анатоми я
и патологична физиология“, „Фармакология“,
„ А к у шерс т во и г и неколог и я“, „Х и ру рг и я и
ортопедия“, „Заразни болести“, „Ветеринарно-

санитарна експертиза и технология на продукти
от животински произход“, „Вътрешни незаразни
болести и паразитология“ и др.
5.2. Обучение по практика
Обучението по практика на професията се
осъществява в лабораторни комплекси, ферми,
част ни кабинет и и ветеринарномедицинск и
клиники, млеко- и месопреработвателни фирми
и предприятия.
Необходимо е учебното заведение да има
сключени договори за провеждане на учебната
практика по специалността „Ветеринарен техник“.
За провеждане на обучението по практика
обучаващата институция трябва да разполага със:
Лаборатори я по анатоми я и физиологи я,
обору д ва на със: ма кет и, модел и, ма к ро - и
микропрепарати.
Лаборатория по микробиология, заразни и
тропически болести, оборудвана с лабораторна
техника – термостат, ексикатори, везни; хра
нителни среди, оцветителни разтвори, макро-,
микро- и трайни препарати, съоръжения за де
зинфекция и др.
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Лаборатория по патологична анатомия и
патологична физиология, оборудвана с маса, ин
струментариум за извършване на аутопсия, лични
предпазни средства, хладилни камери, макро
скопски препарати, уреди за стерилизация и др.
Лаборатория по фармакология, оборудвана с
лекарствени средства, табла, везни, каталог за
лекарствените продукти и др.
Лаборатория по акушерство и гинекология,
оборудвана с маса, фантом, инструментариум
за акушерска помощ, пособия за изкуствено
осеменяване и др.
Лаборатория по хирургия и ортопедия, обо
рудвана с маса, хирургични и ортопедични ин
струменти, превързочни материали, препарати за
дезинфекция, мивки с топла вода и др.
Лаборатория по ветеринарно-санитарна екс
пертиза и технология на продукти от животин
ски произход, оборудвана с маса, лабораторно
оборудване (термостат, центрофуга, микроскоп,
везни, трихинолоскоп и компресорно стъкло за
трихинолоскопиране и др.).
6. Изисквания към обучаващите по теория и
практика
Право да преподават по теория и практика по
професията „Ветеринарен техник“ – трета степен
на професионална квалификация, имат лица с об
разователно-квалификационна степен „магистър“
от професионално направление „Ветеринарна ме
дицина“ от Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления,
приет с ПМС № 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64
от 2002 г.; изм., бр. 94 от 2005 г.), или „доктор“
на ветиринарномедицинските науки.
Препоръчително е на всеки три години обу
чаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания и умения.
9021

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ПРОКУРАТУРА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИНСТРУКЦИЯ № 1
от 5 октомври 2012 г.

за взаимодействие между Министерството на
културата, Министерството на вътрешните работи и Прокуратурата на Република България
срещу престъпните посегателства, имащи за
предмет културни ценности
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази инструкция се урежда взаи
модействието между органите и/или оправомо
щените лица на Министерството на културата
(МК), Министерството на вътрешните работи
(МВР) и Прокуратурата на Република Бълга
рия (ПРБ) срещу престъпните посегателства,
имащи за предмет културни ценности.
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(2) Органите и оправомощените лица по
ал. 1 осъществяват взаимодействието си при
запазване на тяхната независимост и функции,
определени в действащото законодателство.
Чл. 2. Ръководството на взаимодействието
и контрола по прилагането на инструкцията
се упражняват от ръководителите на ведом
ствата по чл. 1, ал. 1.
Раздел II
Ред и начини за осъществяване на взаимодействието
Чл. 3. Взаимодействието по чл. 1 се осъ
ществява чрез:
1. създаване на постоянно действаща меж
дуведомствена комисия;
2. определяне на служители за контакт;
3. създаване на съвместни екипи;
4. определяне на лица, които могат да
предоставят експертна помощ;
5. оказване на съдействие с цел установя
ване, предотвратяване и противодействие на
престъпни посегателства, имащи за предмет
културните ценности;
6. обмен на информация;
7. провеждане на съвместни обучителни и
квалификационни мероприятия.
Чл. 4. (1) За координация на дейностите
по тази инструкция се създава постоянно
действаща междуведомствена комисия със
заповед на министъра на културата, министъра
на вътрешните работи и главния прокурор на
Република България.
(2) В състава на постоянно действащата
междуведомствена комисия участват проку
рор от Върховната касационна прокуратура,
служители от главните дирекции на МВР с
дейности по противодействие на престъпле
нията с предмет културни ценности и пред
ставители на съответните специализирани
дирекции на МК.
(3) Задачите на междуведомствената ко
мисията са:
1. разглеждане, обработка и анализ на ин
формация за престъпни посегателства, имащи
за предмет културни ценности;
2. анализ на риска за целите на взаимо
действието;
3. координация на дейността по взаимо
действие на структурите по чл. 1, ал. 1;
4. планиране и участие в съвместни обу
чителни и квалификационни мероприятия;
5. иницииране на нормативни промени,
свързани с престъпни посегателства с предмет
културните ценности.
(4) Организацията на дейността на комиси
ята се определя със заповедта по ал. 1.
(5) Междуведомствената комисия изготвя
общ годишен доклад за взаимодействието до
ръководителите на ведомствата по чл. 1, ал. 1.
Чл. 5. (1) За целите на взаимодействието
по тази инструкция министърът на културата,
министърът на вътрешните работи и главният
прокурор със свои заповеди определят длъж
ностни лица – служители за контакт, осъ
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ществяващи дейности по противодействие на
престъпленията с предмет културни ценности.
(2) Всеки от органите по ал. 1 изпраща
издадената заповед до другите са сведение.
(3) Членовете на постоянно действащата
междуведомствена комисия поддържат актуа
лен списък на определените служители за
контакт.
Чл. 6. Служителите за контакт:
1. подпомагат общата координация и органи
зация на взаимодействието по тази инструкция;
2. обменят постъпила информация, включи
телно и информация от регистрите на МК, във
връзка с осъществяване на взаимодействието
по тази инструкция;
3. взаимодействат оперативно по конкретни
случаи и/или при извършване на проверки.
Чл. 7. (1) При необходимост и по искане на
министъра на културата или на директорите
на Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“ (ГДБОП) и Главна дирекция
„Национална полиция“ (ГДНП) и директо
рите на областни дирекции на МВР могат да
се създават съвместни екипи за извършване
на проверки.
(2) За всеки конкретен случай органите по
ал. 1 издават заповеди, в които се определят:
1. обектите на проверка;
2. участващите в проверката длъжностни
лица;
3. техническите средства по обезпечаване
на проверката;
4. срокът и начинът на извършване на
проверката;
5. срокът за докладване на резултатите.
(3) Информацията за извършените провер
ки се предоставя на Главната прокуратура на
Република България.
Чл. 8. (1) За целите на взаимодействието
министърът на културата в сътрудничество с
националните и регионалните музеи утвържда
ва списък от лица за представяне на експертна
помощ чрез изготвяне на становище за кул
турната и научната стойност на дадена вещ,
предхождащо назначаването на експертиза.
(2) В списъка на лицата по ал. 1 за всеки
отделен експерт се посочва област на опазване
на културното наследство.
(3) Дейността по ал. 1 се осъществява
вк лючително за времето през почивните
дни и официалните празници, както и извън
установеното работно време. Разходите във
връзка с предоставената експертна помощ в
извън работно време се заплащат съобразно
установеното в законодателството.
Чл. 9. (1) Органите на МВР оказват съдей
ствие на органите на МК при осъществяване
на техните правомощия:
1. в случай че проверявано лице откаже да
осигури достъп до обект – културна ценност;
2. при необходимост от установяване на
адрес на проверявано лице, което се укрива
или не може да бъде намерено на неговия
адрес за кореспонденция;
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3. при необходимост от охрана на кон
тролните органи на МК;
4. в други предвидени в закон случаи.
(2) За оказване на съдействие по ал. 1 се
отправя писмено или устно искане до органите
на МВР, което следва да бъде мотивирано.
Когато искането е устно, в двудневен срок от
оказване на съдействието се изготвя протокол.
Чл. 10. Министерството на културата и
ПРБ си взаимодействат чрез препращане
на материалите от Прокуратурата на МК,
при прекратяване и спиране на наказателно
производство, за търсене на административ
нонаказателна отговорност и/или за отне
мане на специални технически средства и
земекопна техника.
Чл. 11. (1) При осъществяване на дейност
та си по спазване на Закона за културното
наследство (ЗКН) и при достатъчно данни
за нарушения и за престъпни посегателства
с предмет културните ценности органите на
МК уведомяват ПРБ и МВР.
(2) При изпращане на уведомленията по
ал. 1 се предоставя информация за водените
в МК регистри, както и всяка друга инфор
мация във връзка с искането.
(3) Уведомленията се адресират до компе
тентната прокуратура или до компетентните
структури на МВР.
Чл. 12. При образу ване, прекратяване
и спиране на наказателно производство за
престъпления с предмет културни ценности
органите на Прокуратурата уведомяват МК.
Чл. 13. При изготвяне на проекти на нор
мативни актове, свързани с опазването на
културното наследство, МК уведомява ПРБ и
МВР и при необходимост изисква експертно
становище.
Чл. 14. За подобряване на взаимодействи
ето по тази инструкция могат да се провеж
дат съвместни обучения за обмяна на опит
и други квалификационни мероприятия в
областта на противодействие на престъпните
посегателства, имащи за предмет културни
ценности.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В тримесечен срок от влизане в сила
на тази инструкция се издава заповедта по
чл. 4, ал. 1 и заповедите по чл. 5, ал. 1.
§ 2. Инструкцията е съгласувана с ми
нистъра на финансите и с председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“.
§ 3. Инструкцията се издава на основа
ние § 17 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗКН.
За министър на културата:
Георги Стоев
Министър на вътрешните работи:
Цветан Цветанов
Главен прокурор:
Борис Велчев
9334
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-28-170
от 26 септември 2012 г.
На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, т. 3 от
Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разработване на Европейската фармакопея от 22 юли
1964 г., допълнена с Протокол № 134 от 1 ноември
1992 г. и ратифицирана със Закона за ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на Европа
за разработване на Европейската фармакопея
(ДВ, бр. 55 от 2004 г.), резолюции АР-СРН (12) 1
и АР-СРН (12) 2 на Съвета на Европа и чл. 12,
ал. 3 и 4 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина нареждам:
1. Изменям т. 2 на Заповед № РД-09-256 от  
15.05.2010 г. (ДВ, бр. 40 от 2010 г.), изменена със
Заповед № РД-28-241 от 29.07.2011 г. (ДВ, бр. 63
от 2011 г.), както следва:
„2. Текстовете в основните два тома на седмото
издание на Европейската фармакопея (7.0) влизат
в сила от 1 януари 2011 г. Допълнение 7.1 влиза
в сила от 1 април 2011 г., допълнение 7.2 – от 1
юли 2011 г., допълнение 7.3 – от 1 януари 2012 г.,
допълнение 7.4 – от 1 април 2012 г., допълнение
7.5 – от 1 юли 2012 г., допълнение 7.6 – от 1 януари 2013 г., допълнение 7.7 – от 1 април 2013 г.,
и допълнение 7.8 – от 1 юли 2013 г.“
2. Заповедта да се публикува и на страницата
на Изпълнителната агенция по лекарствата в
интернет.

9442

Министър:
Д. Атанасова

ЗАПОВЕД № РД-28-171
от 26 септември 2012 г.
На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, т. 3 от
Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разработване на Европейската фармакопея от 22
юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134 от 1
ноември 1992 г. и ратифицирана със Закона за
ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на
Европа за разработване на Европейската фармакопея (ДВ, бр. 55 от 2004 г.), Резолюция АР-СРН
(12) 4 на Съвета на Европа и чл. 12, ал. 3 и 4 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина нареждам:
1. Определям 1 април 2013 г. за дата на отпадане на територията на Република България на
монографията за Дифлунизал (0818), съставляваща
част от Европейската фармакопея.
2. Заповедта да се публикува и на страницата
на Изпълнителната агенция по лекарствата в
интернет.

9443

Министър:
Д. Атанасова

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 287
от 4 септември 2012 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Тервел – Бонево“,
разположена в землищата на гр. Тервел и с. Бонево, община Тервел, област Добрич
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от  Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 от Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно решение по т. 26 от протокол № 31 от заседанието на
Министерския съвет на 22 август 2012 г. разрешавам
на ЕТ „Зорница – Зорница Бучукова“ – гр. Тервел,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията
под ЕИК 124054630, със седалище и адрес на управление: гр. Тервел, област Добрич, ул. Димитър
Дончев 22, да извърши за своя сметка проучване
на строителни материали, подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства,
в площ „Тервел – Бонево“, разположена в землищата
на гр. Тервел и с. Бонево, община Тервел, област
Добрич, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,154 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните
работи, както и добивът за технологични изпитания
се определят в работната програма и договора за
проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Тервел – Бонево“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
9301

X (m)
4744730
4744675
4744205
4744240
4744420

Y (m)
9595610
9595915
9595820
9595550
9595520
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РАЗРЕШЕНИЕ № 291
от 18 септември 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Генчовия бунар“,
разположена в землищата на с. Железино и с. Нова
ливада, община Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно
решение по т. 30 от протокол № 32 от заседанието
на Министерския съвет на 29 август 2012 г. разрешавам на „Викинг“ – ЕООД, Кърджали, титуляр
на разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
108569442, със седалище и адрес на управление
Кърджали – 6600, район „База Петрол“, административна сграда на „Темпо транспорт“, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Генчовия бунар“, разположена в землищата на
с. Железино и с. Нова ливада, община Ивайловград,
област Хасково, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,3 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните
работи, както и добивът за технологични изпитания
се определят в работната програма и договора за
проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
За министър:
Е. Харитонова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки, опре
делящи границите на площ „Генчовия бунар“
Координатна система 1970 г.

9302

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

X (m)
4528965
4528890
4528965
4529020
4528180
4528375
4528350
4528690
4528835

Y (m)
9458930
9459515
9459536
9459913
9459670
9459375
9459540
9459450
9459125

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3   

РАЗРЕШЕНИЕ № 292
от 18 септември 2012 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Плоски“,
разположена в землището на с. Плоски, община
Сандански, област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно
решение по т. 12 от протокол № 33 от заседанието
на Министерския съвет на 5 септември 2012 г.
разрешавам на „Имелманстрой“ – АД, Благоевград, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 200180657, със седалище
и адрес на управление гр. Сандански 2800, ул.
Васил Кънчев 4, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Плоски“, разположена
в землището на с. Плоски, община Сандански,
област Благоевград, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,89 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката, енергетиката
и туризма.
За министър:
Е. Харитонова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Плоски“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9303

X (m)
4483304
4483457
4482355
4481982
4482278
4482778

Y (m)
8493296
8494089
8493763
8493722
8493095
8493153
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РАЗРЕШЕНИЕ № 293
от 21 септември 2012 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Дора“, разположена в
землищата на с. Садовица и с. Загорско, община
Момчилград, област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за
подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно решение по т. 26 от протокол № 29 от заседанието на
Министерския съвет на 25 юли 2012 г. разрешавам
на „Си Жи груп“ – ЕООД, Кърджали, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
108692579, със седалище и адрес на управление
Кърджали 6600, промишлен район „Летище“, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Дора“, разположена в землищата на с. Садовица
и с. Загорско, община Момчилград, област Кърджали, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,577 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координати на граничните є точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както правата и задълженията на титуляря
се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване
и добивът за технологични изпитания са определени
в работна програма, неразделна част от договора
за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки, опре
делящи границите на площ „Дора“
Координатна система 1970 г.

9304

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

X (m)
4531215
4531200
4531055
4530700
4530730
4530400
4530258
4530075
4530295
4530730
4530990

Y (m)
9412200
9412445
9412730
9412735
9412580
9412560
9412538
9412315
9412150
9411980
9411990

ВЕСТНИК

БРОЙ 79

РАЗРЕШЕНИЕ № 294
от 21 септември 2012 г.
за търсене и проучване на твърди горива, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за
подземните богатства, в площ „Новачево“, разположена в землищата на с. Жълт бряг, с. Боров дол,
с. Бяла паланка, община Твърдица, и с. Градско,
с. Новачево, с. Бяла и с. Въглен, община Сливен,
област Сливен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение по
т. 25 от протокол № 32 от заседанието на Министерския съвет на 29 август 2012 г. разрешавам на
„Ка Инвест“ – ООД, Плевен, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията под ЕИК 114680461,
със седалище и адрес на управление –   Плевен,
бул. Русе 31, да извърши за своя сметка търсене и
проучване на твърди горива, подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства,
в площ „Новачево“, разположена в землищата на
с. Жълт бряг, с. Боров дол, с. Бяла паланка, община Твърдица, и с. Градско, с. Новачево, с. Бяла
и с. Въглен, община Сливен, област Сливен, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 36,26 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за
търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на геоложките търсещопроучвателни работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма
и договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване
с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ „Новачево“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

X (m)
4665676
4667115
4667115
4667885
4669025
4670719
4670729

Y (m)
9472350
9472350
9471685
9471050
9471050
9476597
9478050

БРОЙ 79
№
8.
9.
10.

ДЪРЖАВЕН
X (m)
4669887
4670036
4668820

Y (m)
9478058
9484257
9484232

9305
РАЗРЕШЕНИЕ № 295
от 21 септември 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Матилда“, разположена в землището на с. Кобилино, община
Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение по
т. 26 от протокол № 32 от заседанието на Министерския съвет на 29 август 2012 г. разрешавам на
„Натурал Стоун“ – ООД,   Ивайловград, титуляр
на разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
201681233, със седалище и адрес на управление
Ивайловград, ул. 6 септември 10, да извърши за
своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Матилда“, разположена в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 0,36 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните
работи, както и добивът за технологични изпитания
се определят в работната програма и договора за
проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ „Матилда“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
9306

X (m)
4528681
4528674
4528001
4527997
4528460

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5   

РАЗРЕШЕНИЕ № 296
от 21 септември 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Плевун – 1“,
разположена в землището на с. Плевун, община
Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 53, а л. 4 във връзка с
чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от
Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2
от преходните и заключителни разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и
протоколно решение по т. 29 от протокол № 32 от
заседанието на Министерския съвет на 29 август
2012 г. разрешавам на „Крами Билд“ – ЕООД,
София, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 175287017, със седалище
и адрес на управление София, бул. Княгиня
Мария-Луиза 145, ет. 3, ап. 10, да извърши за
своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Плевун – 1“, разположена в землището на с. Плевун, община Ивайловград, област Хасково, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,34 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Плевун – 1“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Y (m)
9464851
9465501
9465501
9465162
9464892
9307

X (m)
4526640
4526640
4525800
4525680
4526010
4526070
4526550

Y (m)
9465490
9466000
9466110
9465820
9465780
9465700
9465560

С Т Р. 4 6

ДЪРЖАВЕН

РАЗРЕШЕНИЕ № 303
от 27 септември 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Грамадата“,
разположена в землището на с. Влахи, община
Кресна, област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно
решение по т. 11 от протокол № 33 от заседанието
на Министерския съвет на 5 септември 2012 г.
разрешавам на „Бултера строй груп“ – ЕООД,
Благоевград, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 101758885, със седалище и
адрес на управление Благоевград 2700, ул. Джеймс
Баучер 13, да извърши за своя сметка проучване
на скалнооблицовъчни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Грамадата“, разположена
в землището на с. Влахи, община Кресна, област
Благоевград, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,35 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
опред елящи границите на площ „Грамадата“
Координатна система 1970 г.

9308

№

X (m)

Y (m)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4496120
4496250
4495300
4495300
4495550
4495750

8489814
8490000
8490400
8490000
8489900
8489680

ВЕСТНИК

БРОЙ 79

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-38(1)
от 2 октомври 2012 г.
На основание чл. 156, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 4,
ал. 2 от Устройствения правилник на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър (АГКК),
приет с ПМС № 302 от 2004 г., посл. изм., ДВ,
бр. 58 от 2012 г., във връзка с жалба с вх. № 06-39
от 25.09.2012 г. на областния управител на област
София, след като се запознах с подадената по
реда на чл. 49, ал. 2 от Закона за кадастъра и
имотния регистър (ЗКИР) жалба вх. № 06-39 от
25.09.2012 г. срещу Заповед № РД-18-38 от 10 юли
2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 68
от 2012 г.), с която се одобряват кадастралната
карта и кадастралните регистри на Столична
община (СО), район „Студентски“ (без територията на поземлените имоти, одобрени със Заповед
№ 300-5-70 от 5.09.2003 г. и Заповед № РД-18-28 от
25.07.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК),
и приложените към нея нови писмени доказателства, установих, че в кадастралния регистър на
недвижимите имоти (КРНИ) за имотите, предмет
на жалбата, е записан като собственик и областният управител на област София. От представените
към жалбата нови писмени доказателства се констатира, че за имотите, предмет на жалбата, има
предоставени права за стопанисване и управление
на други държавни органи и организации, както и
права на физически и юридически лица, които на
основание чл. 30, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 1
и чл. 24, ал. 2 ЗКИР следва да бъдат отразени в
кадастралната карта и в кадастралния регистър
на недвижимите имоти.
Създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на ЗКИР е взаимносвързан процес, поради което производството
по одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри относно имотите, посочени
в жалбата на областния управител на област
София, следва да се проведе от етапа приемане
на кадастралната карта и кадастралните регистри
по чл. 45 ЗКИР.
Във връзка с гореизложеното и на основание
чл. 49, ал. 1 ЗКИР и чл. 156, ал. 1 АПК оттеглям Заповед № РД-18-38 от 10.07.2012 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, с която са одобрени кадастралната
карта и кадастралните регистри  за територията
на район „Студентски“, Столична община, в частта
є, касаеща индивидуализираните в жалба с вх.
№ 06-39 от 25.09.2012 г. на областния управител на
област София имоти с идентификатори, посочени в
списъка от приложението, неразделна част от тази
заповед. Връщам административното производство
по отношение на имотите, посочени в списъка от
приложението, неразделна част от тази заповед,
на етапа на приемане на кадастрална карта и
кадастрални регистри по чл. 45 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от съобщаването є на заинтересуваните
лица по реда на Административнопроцесуалния
кодекс пред Административния съд – София-град.
Изпълнителен директор:
Ал. Лазаров
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

С Т Р. 4 7

СПИСЪК НА КАДАСТРАЛНИТЕ ИДЕНТИФИКАТОРИ ПО
Приложение
ЗАПОВЕД
РД-18-38(1)/02.10.2012
г.
Списък на кадастралните идентификатори по Заповед № РД-18-38(1) от 2.10.2012 г.
1600.100
1600.100.1
1600.100.2
1600.100.3
1600.100.4
1600.100.5
1600.100.6
1600.100.7
1600.1000
1600.1001
1600.1002
1600.1041
1600.1043
1600.1043.1.1
1600.1043.1.2
1600.1043.1.3
1600.1043.1.4
1600.1043.1.5
1600.1043.1.6
1600.1043.1.7
1600.1043.1.8
1600.1043.2
1600.1043.3
1600.1044
1600.1044.1.1
1600.1044.1.2
1600.1044.1.3
1600.1044.1.4
1600.1044.1.5
1600.1044.1.6
1600.1044.1.7
1600.1044.1.8
1600.1044.2
1600.1044.3
1600.1051
1600.1051.4
1600.108
1600.108.1.1
1600.108.1.2
1600.108.1.3
1600.108.1.4
1600.108.2
1600.110
1600.113
1600.1141
1600.116
1600.1175.2.53
1600.1178.1.34
1600.1178.1.39
1600.1178.1.4
1600.1178.1.55
1600.1178.1.9

1600.1179
1600.1179.1.6
1600.1195
1600.122
1600.125
1600.129
1600.129.1.1
1600.129.1.2
1600.129.1.3
1600.129.1.4
1600.129.1.5
1600.129.1.6
1600.129.1.7
1600.129.1.8
1600.129.1.9
1600.129.2.1
1600.129.2.2
1600.129.2.3
1600.129.2.4
1600.129.2.5
1600.129.2.6
1600.129.2.7
1600.129.2.8
1600.129.3.1
1600.129.4
1600.13
1600.132
1600.1324
1600.1325
1600.1326
1600.1333
1600.1358
1600.1358.1.10
1600.1358.1.12
1600.1358.1.27
1600.1358.1.31
1600.1358.1.7
1600.1358.2.16
1600.1358.2.18
1600.1358.2.23
1600.1358.2.24
1600.1358.2.29
1600.137
1600.139
1600.1395
1600.140
1600.1415
1600.1422
1600.1469
1600.1473
1600.1495
1600.1496

1600.1506
1600.1507
1600.1508
1600.1509
1600.1527
1600.155
1600.1607
1600.163
1600.1639
1600.1639.1.1
1600.1639.1.10
1600.1639.1.2
1600.1639.1.3
1600.1639.1.4
1600.1639.1.5
1600.1639.1.6
1600.1639.1.7
1600.1639.1.8
1600.1639.1.9
1600.1639.2
1600.1639.3
1600.1639.4
1600.164
1600.1649
1600.1650
1600.1664
1600.1665
1600.1680
1600.1690
1600.1691
1600.1692
1600.1693
1600.1696
1600.17
1600.1700
1600.1701
1600.1702
1600.1704
1600.172
1600.173
1600.1749
1600.1750
1600.1765
1600.1766
1600.1786
1600.1787
1600.180
1600.1824
1600.183
1600.184
1600.185
1600.1865

1600.1868
1600.1869
1600.188
1600.1924
1600.1948
1600.1949
1600.1950
1600.1994
1600.2000
1600.2022
1600.2023
1600.2026
1600.203
1600.206
1600.2073
1600.2078
1600.209
1600.210
1600.211
1600.2197
1600.2198
1600.2200
1600.221
1600.222
1600.2231
1600.2234
1600.2247
1600.226
1600.2277
1600.236
1600.2405
1600.2425
1600.2430
1600.2535
1600.2536
1600.2548
1600.2584
1600.2586
1600.2602
1600.2603
1600.2606
1600.2625
1600.2646
1600.2652
1600.2677
1600.2686
1600.2688
1600.2717
1600.2718
1600.2719
1600.2720
1600.2721
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1600.2744
1600.2745
1600.2752
1600.2754
1600.2789
1600.28
1600.2825
1600.2826
1600.2841
1600.2842
1600.2855
1600.2925
1600.2932
1600.2933
1600.2964
1600.2966
1600.2974
1600.2975
1600.2976
1600.2986
1600.2987
1600.3007
1600.3133
1600.3134
1600.3135
1600.3138
1600.3139
1600.3158
1600.3176
1600.3318
1600.3319
1600.3320
1600.3321
1600.3343
1600.3357
1600.337
1600.3386
1600.3387
1600.3388
1600.3414
1600.3437
1600.3491
1600.35
1600.3503
1600.3504
1600.3505
1600.3506
1600.3530
1600.36
1600.3621
1600.3622
1600.3623

1600.3648
1600.3655
1600.3656
1600.3696
1600.3697
1600.3698
1600.3703
1600.3704
1600.3746
1600.3747
1600.3768
1600.3770
1600.3771
1600.3788
1600.3791
1600.3792
1600.3794
1600.3795
1600.3796
1600.3797
1600.3798
1600.3812
1600.3813
1600.3814
1600.3839
1600.4000
1600.4046
1600.4047
1600.4048
1600.4051
1600.412
1600.4123
1600.4125
1600.4130
1600.4131
1600.4132
1600.4144
1600.4145
1600.4166
1600.4190
1600.4191
1600.4197
1600.4198
1600.4218
1600.4239
1600.43
1600.4330
1600.4370
1600.44
1600.4410
1600.4411
1600.4412

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

С Т Р. 4 8

1600.4426
1600.4427
1600.4428
1600.4429
1600.4430
1600.4431
1600.4432
1600.4433
1600.4434
1600.4437
1600.4438
1600.4442
1600.4445
1600.45
1600.452
1600.4631
1600.4632
1600.4635
1600.4637
1600.4643
1600.4645
1600.4645.1.10
1600.4645.1.11
1600.4645.1.12
1600.4645.1.13
1600.4645.1.14
1600.4645.1.15
1600.4645.1.16
1600.4645.1.17
1600.4645.1.18
1600.4645.1.19
1600.4645.1.2
1600.4645.1.20
1600.4645.1.21
1600.4645.1.22
1600.4645.1.23
1600.4645.1.24
1600.4645.1.25
1600.4645.1.26
1600.4645.1.27
1600.4645.1.28
1600.4645.1.29
1600.4645.1.3
1600.4645.1.30
1600.4645.1.31
1600.4645.1.32
1600.4645.1.33
1600.4645.1.34
1600.4645.1.35
1600.4645.1.36
1600.4645.1.37
1600.4645.1.38

СПИСЪК НА КАДАСТРАЛНИТЕ ИДЕНТИФИКАТОРИ ПО
ЗАПОВЕД
г.
Д Ъ Р Ж А ВРД-18-38(1)/02.10.2012
ЕН ВЕСТНИК
1600.4645.1.39
1600.4645.1.4
1600.4645.1.5
1600.4645.1.6
1600.4645.1.7
1600.4645.1.8
1600.4645.1.9
1600.4645.2
1600.4645.3
1600.4647
1600.4647.1.1
1600.4647.1.10
1600.4647.1.2
1600.4647.1.3
1600.4647.1.4
1600.4647.1.5
1600.4647.1.6
1600.4647.1.7
1600.4647.1.8
1600.4647.1.9
1600.4647.2
1600.4648
1600.4648.1.1
1600.4648.1.2
1600.4648.1.3
1600.4648.1.4
1600.4648.1.5
1600.4648.1.6
1600.4648.1.7
1600.4648.1.8
1600.4648.2.1
1600.4648.2.2
1600.4648.2.3
1600.4648.2.4
1600.4648.2.5
1600.4648.2.6
1600.4648.2.7
1600.4648.2.8
1600.4648.4
1600.4648.5.1
1600.4648.6
1600.4649
1600.4651
1600.4652
1600.4653
1600.4655
1600.4656
1600.4657
1600.4669
1600.4673
1600.4674
1600.4675

1600.4676
1600.4677
1600.4678
1600.4679
1600.4680
1600.4681
1600.4685
1600.4686
1600.4687
1600.4688
1600.4689
1600.4690
1600.47
1600.492
1600.493
1600.500
1600.57
1600.57.1.1
1600.57.1.3
1600.57.2
1600.57.3
1600.57.4
1600.57.5
1600.57.6
1600.57.7
1600.58
1600.58.1.1
1600.58.1.10
1600.58.1.2
1600.58.1.3
1600.58.1.4
1600.58.1.5
1600.58.1.6
1600.58.1.7
1600.58.1.8
1600.58.1.9
1600.58.2
1600.59
1600.59.1.1
1600.59.1.10
1600.59.1.2
1600.59.1.3
1600.59.1.4
1600.59.1.5
1600.59.1.6
1600.59.1.7
1600.59.1.8
1600.59.1.9
1600.59.2.1
1600.67
1600.7
1600.76

1600.76.1.1
1600.76.1.2
1600.76.1.3
1600.76.1.4
1600.76.1.5
1600.76.1.6
1600.76.1.7
1600.76.1.8
1600.76.2.1
1600.76.2.2
1600.76.2.3
1600.76.2.4
1600.76.2.5
1600.76.2.6
1600.76.2.7
1600.76.2.8
1600.76.3
1600.76.4
1600.77
1600.77.1.1
1600.77.1.2
1600.77.1.3
1600.77.1.4
1600.77.1.5
1600.77.1.6
1600.77.1.7
1600.77.1.8
1600.77.2.1
1600.77.2.2
1600.77.2.3
1600.77.2.4
1600.77.2.5
1600.77.2.6
1600.77.2.7
1600.77.2.8
1600.77.3
1600.77.4
1600.77.5
1600.77.6
1600.8
1600.80
1600.92
1600.942
1600.942.1.1
1600.942.1.2
1600.942.1.3
1600.942.1.4
1600.942.1.5
1600.942.1.6
1600.942.1.7
1600.942.1.8
1600.942.2.1

Стр. 2 от 7

1600.942.2.10
1600.942.2.2
1600.942.2.3
1600.942.2.4
1600.942.2.5
1600.942.2.6
1600.942.2.7
1600.942.2.8
1600.942.2.9
1600.942.3
1600.943
1600.943.1.1
1600.943.1.2
1600.943.1.3
1600.943.1.4
1600.943.1.5
1600.943.1.6
1600.943.1.7
1600.943.1.8
1600.943.1.9
1600.943.2.1
1600.943.2.2
1600.943.2.3
1600.943.2.4
1600.943.2.5
1600.943.2.6
1600.943.2.7
1600.943.2.8
1600.943.3.1
1600.943.4
1600.944
1600.944.1.1
1600.944.1.2
1600.944.1.3
1600.944.1.4
1600.944.1.5
1600.944.1.6
1600.944.1.7
1600.944.1.8
1600.944.1.9
1600.944.2
1600.945
1600.952
1600.952.1
1600.958
1600.958.1
1600.960
1600.980
1600.981
1601.1053
1601.1108
1601.1243

БРОЙ 79

1601.1243.1
1601.1356
1601.1357
1601.1358
1601.1403
1601.1459
1601.1469
1601.1470
1601.1471
1601.1488
1601.1515
1601.1600
1601.1725
1601.1726
1601.1727
1601.1769
1601.1829
1601.19
1601.1948
1601.20
1601.2051
1601.2053
1601.21
1601.22
1601.22.1
1601.2452
1601.2623
1601.2626
1601.2638
1601.2643
1601.27
1601.27.1
1601.2700
1601.2706
1601.2729
1601.2793
1601.2794
1601.2969
1601.3038
1601.3040
1601.3128
1601.3195
1601.3196
1601.3197
1601.3217
1601.3439
1601.3531
1601.3577
1601.3596
1601.3597
1601.3680
1601.3817

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

БРОЙ 79

1601.3868
1601.4002
1601.4030
1601.4071
1601.4101
1601.4172
1601.4208
1601.4347
1601.4491
1601.4589
1601.4613
1601.4621
1601.4625
1601.4631
1601.4637
1601.4637.3
1601.4637.5
1601.4637.6
1601.4639
1601.4639.3
1601.4639.6
1601.4650
1601.4652
1601.4652.1
1601.4652.10
1601.4652.11
1601.4652.12
1601.4652.13
1601.4652.2
1601.4652.3
1601.4652.4
1601.4652.6
1601.4652.7
1601.4652.8
1601.4652.9
1601.4655
1601.4655.1
1601.4655.2.1
1601.4656
1601.4656.1
1601.4657
1601.4658
1601.4659
1601.4660
1601.4663
1601.4666
1601.4677
1601.4677.1.1
1601.4678
1601.4678.1.2
1601.4679
1601.4679.1

СПИСЪК НА КАДАСТРАЛНИТЕ ИДЕНТИФИКАТОРИ ПО
ЗАПОВЕД
г.
Д
Ъ Р Ж А В РД-18-38(1)/02.10.2012
ЕН ВЕСТНИК
1601.4688
1601.4691
1601.4695
1601.4722
1601.4722.1
1601.4722.10
1601.4722.11
1601.4722.12
1601.4722.13
1601.4722.14
1601.4722.15
1601.4722.16
1601.4722.17
1601.4722.18
1601.4722.19
1601.4722.2
1601.4722.20
1601.4722.21
1601.4722.22
1601.4722.23
1601.4722.24
1601.4722.3
1601.4722.4
1601.4722.5
1601.4722.6
1601.4722.7
1601.4722.8
1601.4722.9.1
1601.4738
1601.4738.1
1601.4743
1601.4743.1
1601.4743.2
1601.4743.3
1601.4746
1601.4747
1601.4748
1601.4749
1601.4750
1601.4758
1601.4759
1601.4760
1601.4761
1601.4762
1601.4763
1601.4764
1601.4770
1601.4771
1601.4772
1601.4773
1601.4774
1601.4775

1601.4784
1601.4785
1601.4786
1601.4787
1601.4788
1601.4789
1601.4790
1601.4791
1601.4792
1601.4793
1601.4794
1601.4795
1601.4797
1601.4798
1601.4801
1601.4802
1601.4812
1601.4813
1601.4816
1601.4821
1601.4828
1601.4837
1601.4838
1601.4840
1601.4848
1601.4853
1601.4854
1601.4964
1601.4978
1601.4994
1601.4994.22
1601.4994.5
1601.4995
1601.4995.1
1601.4995.2
1601.4995.3
1601.4996
1601.4997
1601.4998
1601.4998.10
1601.4998.11
1601.4998.12
1601.4998.13
1601.4998.14
1601.4998.15
1601.4998.16
1601.4998.17
1601.4998.18
1601.4998.19
1601.4998.6
1601.4998.7
1601.4998.8

1605.1001
1601.4998.9
1605.1001.1.5
1601.4999
1605.1018
1601.4999.4
1605.1020
1601.5000
1605.1021
1601.5001
1601.5003.20 1605.1022
1601.5003.21 1605.1023
1601.5003.23 1605.1024
1605.1025
1601.5004
1605.1026
1601.5005
1605.1027
1601.5006
1605.1035
1601.5006.1
1605.110
1601.5012
1605.1112
1601.5012.1
1605.112
1601.5012.2
1605.1143
1601.5012.3
1605.116
1601.5013
1605.117
1601.619
1605.118
1601.919
1605.1206
1601.920
1605.1221
1601.926
1605.1222
1601.933
1605.1244
1601.964
1605.1245
1601.964.1
1605.1246
1601.964.2
1605.1319
1601.964.3
1605.132
1601.964.4
1605.1320
1602.6026
1605.1321
1602.6072
1602.6072.1.1471605.1322
1605.1329
1602.6114
1602.6148.2.4 1605.134
1602.6148.5.1461605.134.1
1605.135
1603.3785
1603.3785.1.26 1605.1359
1605.1362
1603.51
1605.1371
1603.5783
1603.5783.1.1091605.1396
1603.5783.1.1331605.1396
1605.1430
1603.5792.1
1603.5809.3.4 1605.1431
1605.1432
1604.738
1605.1460
1604.738.1
1605.1461
1604.738.10
1605.1462
1604.738.11
1605.1463
1604.738.12
1605.1464
1604.738.13
1605.1472
1604.738.3
1605.1502
1604.738.6
1605.1504
1604.738.7
1605.1526
1604.738.8
1605.157
1604.738.9

Стр. 3 от 7

С Т Р. 4 9

1605.158
1605.159
1605.162
1605.163
1605.1652
1605.1653
1605.1715
1605.1717
1605.1721
1605.1722
1605.1726
1605.1727
1605.1728
1605.1729
1605.1742
1605.1743
1605.1763
1605.1783
1605.1800
1605.1803
1605.1848
1605.1856
1605.1873
1605.1876
1605.1877
1605.1878
1605.1881
1605.1882
1605.1883
1605.1901
1605.1902
1605.1903
1605.1904
1605.1905
1605.1914
1605.1915
1605.1916
1605.1926
1605.1937
1605.1955
1605.1957
1605.1962
1605.1968
1605.1969
1605.1984
1605.2013
1605.2027
1605.2028
1605.2029
1605.2030
1605.2044
1605.2065

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

С Т Р. 5 0

1605.2082
1605.2084
1605.2085
1605.2161
1605.2162
1605.2163
1605.2201
1605.2202
1605.2212
1605.2213
1605.2235
1605.2243
1605.2246
1605.2281
1605.2300
1605.2300.1
1605.2300.10
1605.2300.11
1605.2300.12
1605.2300.13
1605.2300.14
1605.2300.15
1605.2300.16
1605.2300.17
1605.2300.18
1605.2300.19
1605.2300.2
1605.2300.20
1605.2300.21
1605.2300.22
1605.2300.23
1605.2300.24
1605.2300.25
1605.2300.26
1605.2300.27
1605.2300.28
1605.2300.29
1605.2300.3
1605.2300.30
1605.2300.31
1605.2300.32
1605.2300.33
1605.2300.34
1605.2300.35
1605.2300.36
1605.2300.4
1605.2300.5
1605.2300.6
1605.2300.7
1605.2300.8
1605.2320
1605.2323

СПИСЪК НА КАДАСТРАЛНИТЕ ИДЕНТИФИКАТОРИ ПО
ЗАПОВЕД
РД-18-38(1)/02.10.2012 г.
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
1605.2326
1605.2327
1605.2337
1605.2408
1605.2409
1605.2410
1605.2422
1605.2423
1605.2441
1605.2443
1605.2492
1605.2525
1605.2544
1605.2556
1605.2563
1605.2564
1605.2567
1605.2568
1605.2569
1605.2570
1605.2571
1605.2572
1605.2573
1605.2604
1605.2621
1605.2622
1605.2631
1605.2632
1605.2633
1605.2644
1605.2645
1605.2650
1605.2654
1605.2703
1605.2713
1605.2738
1605.2746
1605.2749
1605.2753
1605.2758
1605.2759
1605.2818
1605.2819
1605.2820
1605.2821
1605.2838
1605.2839
1605.2839.1.10
1605.2839.1.13
1605.2839.1.16
1605.2839.1.17
1605.2839.1.2

1605.2839.1.22
1605.2839.1.23
1605.2839.1.24
1605.2839.1.4
1605.2839.1.6
1605.2840
1605.2860
1605.2863
1605.2887
1605.2888
1605.2895
1605.2906
1605.2907
1605.2931
1605.2934
1605.2950
1605.2951
1605.2963
1605.2973
1605.2981
1605.2982
1605.2983
1605.3000
1605.3023
1605.3042
1605.3043
1605.3061
1605.3062
1605.3072
1605.3073
1605.3094
1605.3101
1605.3129
1605.3131
1605.3166
1605.3224
1605.3225
1605.3248
1605.3261
1605.3285
1605.3286
1605.3289
1605.3314
1605.3315
1605.3316
1605.3317
1605.3343
1605.3364
1605.3391
1605.3401
1605.3402
1605.3403

1605.3430
1605.3450
1605.3451
1605.3458
1605.3468
1605.3469
1605.3473
1605.3510
1605.3532
1605.3540
1605.3541
1605.3542
1605.3543
1605.3606
1605.3679
1605.3706
1605.3750
1605.3786
1605.3865
1605.4029
1605.4038
1605.4043
1605.4055
1605.4056
1605.4057
1605.4058
1605.4059
1605.4060
1605.4068
1605.4098
1605.4118
1605.4119
1605.4193
1605.4212
1605.4213
1605.4214
1605.4215
1605.4216
1605.4246
1605.4250
1605.4251
1605.4282
1605.4324
1605.4325
1605.4326
1605.4327
1605.4328
1605.4329
1605.4340
1605.4366
1605.4400
1605.4407
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1605.4408
1605.4436
1605.4490
1605.4510
1605.4525
1605.4532
1605.4533
1605.4564
1605.4600
1605.4602
1605.4603
1605.4604
1605.4624
1605.4641
1605.4642
1605.4646
1605.4647
1605.4647.2
1605.4662
1605.4664
1605.4664.1.1
1605.4664.1.10
1605.4664.1.11
1605.4664.1.12
1605.4664.1.13
1605.4664.1.14
1605.4664.1.15
1605.4664.1.16
1605.4664.1.17
1605.4664.1.18
1605.4664.1.19
1605.4664.1.2
1605.4664.1.20
1605.4664.1.21
1605.4664.1.22
1605.4664.1.23
1605.4664.1.24
1605.4664.1.3
1605.4664.1.4
1605.4664.1.5
1605.4664.1.6
1605.4664.1.7
1605.4664.1.8
1605.4664.1.9
1605.4665
1605.4667
1605.4667.1.1
1605.4669
1605.4670
1605.4671
1605.4672
1605.4673

БРОЙ 79

1605.4675
1605.4676
1605.4680
1605.4690
1605.4693
1605.4693.1.2
1605.4696
1605.4699
1605.4702
1605.4702.2
1605.4702.3
1605.4705
1605.4708
1605.4714
1605.4723
1605.4723.1
1605.4725
1605.4726
1605.4727
1605.4728
1605.4730
1605.4730.1
1605.4730.2.2
1605.4730.3
1605.4732
1605.4737
1605.4738
1605.4740
1605.4751
1605.4751.1.1
1605.4752
1605.4752.1
1605.4753
1605.4754
1605.4754.1.1
1605.4754.1.2
1605.4755
1605.4756
1605.4757
1605.4765
1605.4766
1605.4767
1605.4777
1605.4778
1605.4779
1605.4782
1605.4796
1605.4809
1605.4810
1605.4811
1605.4814
1605.4818
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1605.4818.2
1605.4819
1605.4819.1
1605.4820
1605.4820.1.1
1605.4824
1605.4825
1605.4830
1605.4834
1605.4847
1605.4849
1605.4850
1605.4851
1605.4856
1605.4856.1
1605.4857
1605.4859
1605.4860
1605.4863
1605.4864
1605.4865
1605.4866
1605.4867
1605.4868
1605.4873
1605.4875
1605.4878
1605.4879
1605.4890
1605.4891
1605.4896
1605.4899
1605.4900
1605.4901
1605.4902
1605.4906
1605.4941
1605.4942
1605.4943
1605.4945
1605.4946
1605.4947
1605.4952
1605.4954
1605.4955
1605.4968
1605.4969
1605.4977
1605.4985
1605.4989
1605.4991
1605.4992

СПИСЪК НА КАДАСТРАЛНИТЕ ИДЕНТИФИКАТОРИ ПО
ЗАПОВЕД
РД-18-38(1)/02.10.2012
г.
ДЪРЖАВ
ЕН ВЕСТНИК
1605.755
1605.883
1605.887
1605.941
1605.993
1605.995.1
1605.995.2
1605.996
1605.997
1606.10
1606.100
1606.1007
1606.101
1606.102
1606.103
1606.1045
1606.1045.1.1
1606.1045.1.2
1606.1045.1.3
1606.1045.1.4
1606.1045.1.5
1606.1045.1.6
1606.1045.1.7
1606.1045.1.8
1606.1045.2.1
1606.1045.2.2
1606.1045.2.3
1606.1045.2.4
1606.1045.2.5
1606.1045.2.6
1606.1045.2.7
1606.1045.2.8
1606.1045.3.1
1606.1045.3.2
1606.1045.3.3
1606.1045.3.4
1606.1045.3.5
1606.1045.3.6
1606.1045.3.7
1606.1045.3.8
1606.1045.4
1606.1045.5
1606.1045.6
1606.1045.7
1606.1045.8
1606.1045.9
1606.1048
1606.1048.1.1
1606.1048.1.2
1606.1048.1.3
1606.1048.1.4
1606.1048.1.5

1606.1048.1.6
1606.1048.1.7
1606.1048.1.8
1606.1048.2.1
1606.1048.2.2
1606.1048.2.3
1606.1048.2.4
1606.1048.2.5
1606.1048.2.6
1606.1048.2.7
1606.1048.2.8
1606.1048.3
1606.1048.4
1606.1048.5
1606.1048.6
1606.1049.1.1
1606.1049.1.2
1606.1049.1.3
1606.1049.1.4
1606.1049.1.5
1606.1049.1.6
1606.1049.1.7
1606.1049.1.8
1606.1049.10
1606.1049.11
1606.1049.12
1606.1049.13
1606.1049.14
1606.1049.15
1606.1049.16
1606.1049.2.1
1606.1049.2.2
1606.1049.2.3
1606.1049.2.4
1606.1049.2.5
1606.1049.2.6
1606.1049.2.7
1606.1049.2.8
1606.1049.3.1
1606.1049.3.2
1606.1049.3.3
1606.1049.3.4
1606.1049.3.5
1606.1049.3.6
1606.1049.3.7
1606.1049.3.8
1606.1049.4
1606.1049.5
1606.1049.6
1606.1049.7
1606.1049.8
1606.1049.9

1606.1065.1.1
1606.1065.1.2
1606.1065.1.3
1606.1065.1.4
1606.1065.1.5
1606.1065.1.6
1606.1065.1.7
1606.1065.1.8
1606.1065.2.1
1606.1065.2.2
1606.1065.2.3
1606.1065.2.4
1606.1065.2.5
1606.1065.2.6
1606.1065.2.7
1606.1065.2.8
1606.1065.3
1606.1065.4
1606.1065.5
1606.1065.6
1606.1065.7
1606.1065.8
1606.1065.9
1606.1066.1.1
1606.1066.1.2
1606.1066.1.3
1606.1066.1.4
1606.1066.1.5
1606.1066.1.6
1606.1066.1.7
1606.1066.1.8
1606.1066.10
1606.1066.11
1606.1066.12
1606.1066.13
1606.1066.2.1
1606.1066.2.2
1606.1066.2.3
1606.1066.2.4
1606.1066.2.5
1606.1066.2.6
1606.1066.2.7
1606.1066.2.8
1606.1066.3.1
1606.1066.3.2
1606.1066.3.3
1606.1066.3.4
1606.1066.3.5
1606.1066.3.6
1606.1066.3.7
1606.1066.3.8
1606.1066.4
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1606.1066.5
1606.1066.6
1606.1066.7
1606.1066.8
1606.1066.9
1606.1068.1
1606.11
1606.1148
1606.119
1606.12
1606.1236
1606.1260
1606.1265
1606.1273
1606.1317
1606.1318
1606.1327
1606.1337
1606.1338
1606.1342
1606.1398
1606.1399
1606.1419
1606.1447
1606.1451
1606.1454
1606.1487
1606.150
1606.1503
1606.1503.4.50
1606.1503.4.51
1606.1503.4.52
1606.1503.4.53
1606.1503.5.58
1606.1503.5.59
1606.1503.5.60
1606.1503.5.61
1606.151
1606.152
1606.1528
1606.154
1606.155
1606.156
1606.157
1606.158
1606.1719
1606.1720
1606.1724
1606.1734
1606.1755
1606.1844
1606.1891
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1606.1892
1606.1927
1606.1928
1606.1979
1606.2003
1606.2004
1606.2095
1606.2103
1606.2104.1.1
1606.2104.1.2
1606.2104.1.3
1606.2104.1.4
1606.2104.1.5
1606.2104.1.6
1606.2104.1.7
1606.2104.1.8
1606.2104.10
1606.2104.11
1606.2104.12
1606.2104.13
1606.2104.14
1606.2104.15
1606.2104.16
1606.2104.17
1606.2104.18
1606.2104.19
1606.2104.2.1
1606.2104.2.2
1606.2104.2.3
1606.2104.2.4
1606.2104.2.5
1606.2104.2.6
1606.2104.2.7
1606.2104.2.8
1606.2104.20
1606.2104.3.1
1606.2104.3.2
1606.2104.3.3
1606.2104.3.4
1606.2104.3.5
1606.2104.3.6
1606.2104.3.7
1606.2104.3.8
1606.2104.4.1
1606.2104.4.2
1606.2104.4.3
1606.2104.4.4
1606.2104.4.5
1606.2104.4.6
1606.2104.4.7
1606.2104.4.8
1606.2104.5
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1606.2104.6
1606.2104.7
1606.2104.8
1606.2104.9
1606.2107
1606.2109
1606.2109.1
1606.2109.2
1606.2109.3
1606.2109.4
1606.2109.5
1606.2110
1606.2208
1606.2299
1606.2311
1606.2338
1606.2339
1606.2438
1606.2439
1606.2440
1606.2514
1606.2524
1606.2662
1606.2670
1606.2671
1606.27
1606.2702
1606.2715
1606.2725
1606.2795
1606.2823
1606.29
1606.2922
1606.2940
1606.2955
1606.2971
1606.2972
1606.3060
1606.3103
1606.3186
1606.3187
1606.3188
1606.3269
1606.3282
1606.3284
1606.3298
1606.3488
1606.35
1606.36
1606.3605
1606.3699
1606.37

СПИСЪК НА КАДАСТРАЛНИТЕ ИДЕНТИФИКАТОРИ ПО
ЗАПОВЕД
г.
Д Ъ Р Ж А ВРД-18-38(1)/02.10.2012
ЕН ВЕСТНИК
1606.3700
1606.38
1606.3831
1606.4
1606.4014
1606.4039
1606.4110
1606.4111
1606.4112
1606.4113
1606.4114
1606.412
1606.4163
1606.4164
1606.4176
1606.4183
1606.4185
1606.4186
1606.4192
1606.4302
1606.4303
1606.4304
1606.4322
1606.4367
1606.4368
1606.4443
1606.4726
1606.4727
1606.4728
1606.4729
1606.5000
1606.562
1606.61
1606.66
1606.67
1606.68
1606.7.1
1606.71
1606.72
1606.75
1606.79
1606.8
1606.80
1606.81
1606.85
1606.87
1606.9
1606.94
1606.948
1606.982
1606.982.1.1
1606.982.1.3

1606.984
1606.985
1606.985.1.1
1606.985.1.10
1606.985.1.2
1606.985.1.3
1606.985.1.4
1606.985.1.5
1606.985.1.6
1606.985.1.7
1606.985.1.8
1606.985.1.9
1606.985.2.1
1606.985.2.2
1606.985.2.3
1606.985.2.4
1606.985.2.5
1606.985.2.6
1606.985.2.7
1606.985.2.8
1606.985.2.9
1606.985.3.1
1606.985.4
1606.985.5
1606.985.6
1606.985.7
1606.986
1606.986.1.1
1606.986.1.2
1606.986.1.3
1606.986.1.4
1606.986.1.5
1606.986.1.6
1606.986.1.7
1606.986.1.8
1606.986.2.1
1606.986.2.2
1606.986.2.3
1606.986.2.4
1606.986.2.5
1606.986.2.6
1606.986.2.7
1606.986.2.8
1606.986.3
1606.986.4
1606.986.5
1606.986.6
1606.987
1606.987.1.1
1606.987.1.2
1606.987.1.3
1606.987.1.4

1606.987.1.5
1606.987.1.6
1606.987.1.7
1606.987.1.8
1606.987.2.1
1606.987.2.2
1606.987.2.3
1606.987.2.4
1606.987.2.5
1606.987.2.6
1606.987.2.7
1606.987.2.8
1606.987.3.2
1606.987.4
1606.987.6
1606.990
1606.990.1.1
1606.990.1.2
1606.990.1.3
1606.990.1.4
1606.990.1.5
1606.990.1.6
1606.990.1.7
1606.990.1.8
1606.990.1.9
1606.990.2.1
1606.990.2.2
1606.990.2.3
1606.990.2.4
1606.990.2.5
1606.990.2.6
1606.990.2.7
1606.990.2.8
1606.990.3.1
1606.990.3.2
1606.990.3.3
1606.990.3.4
1606.990.3.5
1606.990.3.6
1606.990.3.7
1606.990.3.8
1606.990.3.9
1606.990.4
1606.990.5.1
1606.991
1606.991.1.1
1606.991.1.10
1606.991.1.2
1606.991.1.3
1606.991.1.4
1606.991.1.5
1606.991.1.6
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1606.991.1.7
1606.991.1.8
1606.991.1.9
1606.991.2
1607.1540
1607.189.1.1
1607.189.1.2
1607.189.1.3
1607.189.1.4
1607.189.1.5
1607.189.1.6
1607.189.1.7
1607.189.1.8
1607.189.10
1607.189.11
1607.189.12
1607.189.13
1607.189.14
1607.189.15
1607.189.16
1607.189.17
1607.189.18
1607.189.19
1607.189.2.1
1607.189.2.10
1607.189.2.11
1607.189.2.12
1607.189.2.2
1607.189.2.3
1607.189.2.4
1607.189.2.5
1607.189.2.6
1607.189.2.7
1607.189.2.8
1607.189.2.9
1607.189.20
1607.189.21
1607.189.22
1607.189.23
1607.189.3.1
1607.189.3.2
1607.189.3.3
1607.189.3.4
1607.189.3.5
1607.189.3.6
1607.189.3.7
1607.189.3.8
1607.189.4.1
1607.189.4.2
1607.189.4.3
1607.189.4.4
1607.189.4.5
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1607.189.4.6
1607.189.4.7
1607.189.4.8
1607.189.5.1
1607.189.5.2
1607.189.5.3
1607.189.5.4
1607.189.5.5
1607.189.5.6
1607.189.5.7
1607.189.5.8
1607.189.7
1607.189.8
1607.189.9
1607.220.1.1
1607.220.1.2
1607.220.1.3
1607.220.1.4
1607.220.1.5
1607.220.1.6
1607.220.1.7
1607.220.1.8
1607.220.10
1607.220.11
1607.220.12
1607.220.13
1607.220.14
1607.220.15
1607.220.16
1607.220.17
1607.220.18
1607.220.19
1607.220.2.1
1607.220.2.2
1607.220.2.3
1607.220.2.4
1607.220.2.5
1607.220.2.6
1607.220.2.7
1607.220.2.8
1607.220.3.1
1607.220.3.2
1607.220.3.3
1607.220.3.4
1607.220.3.5
1607.220.3.6
1607.220.3.7
1607.220.3.8
1607.220.4.1
1607.220.4.2
1607.220.4.3
1607.220.4.4
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1607.220.4.5
1607.220.4.6
1607.220.4.7
1607.220.4.8
1607.220.5
1607.220.6
1607.220.7
1607.220.8
1607.220.9
1607.33.1.1
1607.33.1.2
1607.33.1.3
1607.33.1.4
1607.33.1.5
1607.33.1.6
1607.33.1.7
1607.33.1.8
1607.33.10
1607.33.11
1607.33.12
1607.33.13
1607.33.14
1607.33.15
1607.33.16
1607.33.17
1607.33.18
1607.33.19
1607.33.2.1
1607.33.2.2
1607.33.2.3
1607.33.2.4
1607.33.2.5
1607.33.2.6
1607.33.2.7
1607.33.2.8
1607.33.3.1
1607.33.3.2
1607.33.3.3
1607.33.3.4
1607.33.3.5
1607.33.3.6
1607.33.3.7
1607.33.3.8
1607.33.4.1
1607.33.4.2
1607.33.4.3
1607.33.4.4
1607.33.4.5
1607.33.4.6
1607.33.4.7
1607.33.4.8
1607.33.5

СПИСЪК НА КАДАСТРАЛНИТЕ ИДЕНТИФИКАТОРИ ПО
ЗАПОВЕД
Д Ъ Р Ж А РД-18-38(1)/02.10.2012
В Е Н В Е С Т Н И К г.
1607.33.6
1607.33.7
1607.33.8
1607.33.9
1608.109
1608.127
1609.1065
1609.1855
1609.1885
1609.1906
1609.1920
1609.1959
1609.1963
1609.1981
1609.1988
1609.2034
1609.2137
1609.2297
1609.2301
1609.2301.1
1609.2301.2
1609.2301.3
1609.2301.4
1609.2302
1609.2424
1609.2722
1609.3189
1609.3516
1609.4927
1610.6056
1610.6057
1610.6058
1611.4832.1
1611.4832.10
1611.4832.11
1611.4832.12
1611.4832.13
1611.4832.14
1611.4832.15
1611.4832.16
1611.4832.17
1611.4832.18
1611.4832.19
1611.4832.2
1611.4832.20
1611.4832.21
1611.4832.22
1611.4832.3
1611.4832.4
1611.4832.5
1611.4832.6
1611.4832.7
Стр. 7 от 7

1611.4832.8
1611.4832.9
1611.5292
1611.5293
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД № РД-40-77
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС и чл. 99,
т. 2 във връзка с чл. 100 АПК, заявление с вх.
№ 1124-00-100/65 от 5.09.2012 г. от адв. Иван
Йовнев Илиев, пълномощник на Вла димир
Любомиров Златин и Иван Любомиров Златин,
с което е представен нотариален акт № 25, том
ІІ, рег. № 1410, дело № 208 от 2004 г., вписан в
Службата по вписванията с вх. рег. № 30240, акт
№ 73, том LXLVІ, дело № 23273 от 2004 г., от който
е видно, че описаните в Заповед № РД-40-39 от
12.04.2012 г. на кмета на Столичната община за
отчуждаване на поземлен имот по реда на глава
ІІІ от Закона за общинската собственост собственици на поземлен имот ПИ № 1383, кв. 11, м.
Кръстова вада, м. Южен парк – ІV част, които
понастоящем не се легитимират като такива,
във връзка с провеждане на отчуждителна процедура за изграждане на обект: „Трасе на главен
канализационен колектор – клон І и клон по ул.
Борис Руменов до ул. Асен Йорданов – ІІ етап“:
Изменям Заповед № РД-40-39 от 12.04.2012 г.
на кмета на Столичната община (ДВ, бр. 34 от
2012 г.), както следва:
Собственик на реална част от ПИ № 1383,
кв. 11, м. Кръстова вада, м. Южен парк – ІV част,
с площ на отчуждаваната част от 427 кв. м, отредена за улица, във връзка с изграждане на обект:
„Трасе на главен канализационен колектор – клон
І и клон по ул. Борис Руменов до ул. Асен Йорданов – ІІ етап“, съгласно нотариален акт № 25,
том ІІ, рег. № 1410, дело № 208 от 2004 г., вписан
в Службата по вписванията с вх. рег. № 30240,
акт № 73, том LXLVІ, дело № 23273 от 2004 г., е
„Микс – ПС“ – ООД, ЕИК 121159149, със седалище
и адрес на управление София, ул. Луи Айер 2,
управлявано и представлявано от Стамен Павлов
Иванов и Пламен Стефанов Христов.
Отменям Заповед № РД-40-39 от 12.04.2012 г.
на кмета на Столичната община в частта, в
която са изписани като собственици на реална
част от ПИ № 1383, кв. 11, м. Кръстова вада, м.
Южен парк – ІV част, Владимир Любомиров Златин – 1/12 ид. ч., Иван Любомиров Златин – 1/12
ид. ч., Мария Иванова Златин – 2/12 ид. ч., и
Антон Калинов Желев – 8/12 ид. ч.
В останалата част Заповед № РД-40-39 от
12.04.2012 г. на кмета на Столичната община
остава непроменена.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – София-град.
За кмет:
М. Бояджийска
9446

ЗАПОВЕД № РД-40-78
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ № 1137, кв. 9,
м. Гробищен парк „Малашевци“, с площ на частта
Стр. 7 от 7
за отчуждаване 5141 кв. м, попадаща в обект:
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ДЪРЖАВЕН

„Разширение на Гробищен парк „Малашевци“, кв.
9, УПИ І – „За гробищен парк“, съгласно влязъл
в сила ПУП (утвърден със Заповед № РД-09-50-44
от 4.03.1996 г. и Решение № 655 по протокол № 49
от 15.10.2009 г. на СОС), предвиждащ изграждане
на обект – публична общинска собственост, за
задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на:
Валентин Иванов Стефанов	 – 1/8 ид. ч.;
Иван Йорданов Стефанов – 1/8 ид. ч.;
Камелия Стефанова Стоянова – 1/8 ид. ч.;
Кузман Алексиев Кузманов – 1/8 ид. ч.;
Георги Костадинов Хаджов – 1/8 ид. ч.;
Таня Иванофф (Станка Костадинова Иванова) – 1/8 ид. ч.;
Тодор Христов Костов – 1/4 ид. ч.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 173 355 лв., разпределена, както следва:
Валентин Иванов Стефанов – 21 670 лв.;
Иван Йорданов Стефанов – 21 670 лв.;
Камелия Стефанова Стоянова – 21 669 лв.;
Кузман Алексиев Кузманов – 21 669 лв.;
Георги Костадинов Хаджов – 21 669 лв.;
Таня Иванофф (Станка Костадинова Иванова) – 21 669 лв.;
Тодор Христов Костов – 43 339 лв.
Сумата се внася в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, и след 22.10.2012 г. започва изплащането на определеното равностойно парично
обезщетение по сметки на правоимащите.
Във връзка с неотложната необходимост от
гробищни терени и с оглед осигуряване защитата
на особено важни обществени интереси, свързани
с изграждането на разширение на Гробищен парк
„Малашевци“, и предвид обстоятелството, че забавянето му би довело до значителна обществена
вреда, на основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є чрез дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ – СО, пред Административния съд – София-град.
Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез
административния орган пред Административния
съд – София-град, в тридневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
За кмет:
М. Бояджийска
9447
ЗАПОВЕД № РД-40-79
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам ПИ № 1167, кв. 9, м. Гробищен
парк „Малашевци“, с площ 5070 кв. м, попадащ
в обект: „Разширение на Гробищен парк „Малашевци“, кв. 9, УПИ І – „За гробищен парк“,
съгласно влязъл в сила ПУП (у твърден със
Заповед № РД-09-50-44 от 4.03.1996 г. и Решение
№ 655 по протокол № 49 от 15.10.2009 г. на СОС),
предвиждащ изграждане на обект – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
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Имотът е собственост на:
Александър Василев Тодоров – 1/4 ид. ч.;
Виолета Радославова Тодорова-Ямукова – 1/8
ид. ч.;
Снежанка Радославова Календжиева – 1/8
ид. ч.;
Верка Костадинова Миланова – 1/8 ид. ч.;
Емилия Костадинова Димитрова – 1/8 ид. ч.;
Любомир Василев Даков – 1/8 ид. ч.;
Любка Георгиева Дакова – 1/16 ид. ч.;
Венера Тониславова Дакова – 1/16 ид. ч.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 189 968 лв., разпределена, както следва:
Александър Василев Тодоров – 47 492 лв.;
Виолета Радославова Тодорова-Ямукова –
23 746 лв.;
Снежа н ка Ра досла вова К а лен д ж иева –
23 746 лв.;
Верка Костадинова Миланова – 23 746 лв.;
Емилия Костадинова Димитрова – 23 746 лв.;
Любомир Василев Даков – 23 746 лв.;
Любка Георгиева Дакова – 11 873 лв.;
Венера Тониславова Дакова – 11 873 лв.
Сумата се внася в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, и след 22.10.2012 г. започва изплащането на определеното равностойно парично
обезщетение по сметки на правоимащите.
Във връзка с неотложната необходимост от
гробищни терени и с оглед осигуряване защитата
на особено важни обществени интереси, свързани
с изграждането на разширение на Гробищен парк
„Малашевци“, и предвид обстоятелството, че забавянето му би довело до значителна обществена
вреда, на основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є чрез дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ – СО, пред Административния съд – София-град.
Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез
административния орган пред Административния
съд София-град, в тридневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
За кмет:
М. Бояджийска
9448
ЗАПОВЕД № РД-40-80
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам ПИ без планоснимачен номер,
кв. 9, м. Гробищен парк „Малашевци“, с площ на
частта за отчуждаване 2169 кв. м, попадащ в обект:
„Разширение на гробищен парк „Малашевци“, кв.
9, УПИ І – „За гробищен парк“, съгласно влязъл
в сила ПУП (утвърден със Заповед № РД-09-50-44
от 4.03.1996 г. и Решение № 655 по протокол № 49
от 15.10.2009 г. на СОС), предвиждащ изграждане
на обект – публична общинска собственост, за
задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на:
Костадинка Петрова Божилова – 27/100 ид. ч.;
Лиляна Аспарухова Петрова – 15/100 ид. ч.;
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Ана Милчева Галитионова – 16/100 ид. ч.;
Мирчо Василев Танчев – 21/100 ид. ч.;
Николай Василев Танчев – 21/100 ид. ч.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 73 143 лв., разпределена, както следва:
Костадинка Петрова Божилова – 19 749 лв.;
Лиляна Аспарухова Петрова – 10 971 лв.;
Ана Милчева Галитионова – 11 703 лв.;
Мирчо Василев Танчев – 15 360 лв.;
Николай Василев Танчев – 15 360 лв.
Сумата се внася в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, и след 22.10.2012 г. започва изплащането на определеното равностойно парично
обезщетение по сметки на правоимащите.
Във връзка с неотложната необходимост от
гробищни терени и с оглед осигуряване защитата
на особено важни обществени интереси, свързани
с изграждането на разширение на Гробищен парк
„Малашевци“, и предвид обстоятелството, че забавянето му би довело до значителна обществена
вреда, на основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є чрез дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ – СО, пред Административния съд София-град.
Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез
административния орган пред Административния
съд – София-град, в тридневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
За кмет:
М. Бояджийска
9449
ЗАПОВЕД № РД-40-81
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам ПИ № 1166, кв. 9, м. Гробищен
парк „Малашевци“, с площ 4527 кв. м, попадащ
в обект: „Разширение на Гробищен парк „Малашевци“, кв. 9, УПИ І – „За гробищен парк“,
съгласно влязъл в сила ПУП (у твърден със
Заповед № РД-09-50-44 от 4.03.1996 г. и Решение
№ 655 по протокол № 49 от 15.10.2009 г. на СОС),
предвиждащ изграждане на обект – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на:
Ангел Димитров Шопов – 1/4 ид. ч.;
Христинка Димитрова Христова – 1/4 ид. ч.;
Лиляна Младенова Симеонова – 1/4 ид. ч.;
Мадлена Тодорова Стоянова – 1/8 ид. ч.;
Евелина Тодорова Стоянова – 1/8 ид. ч.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 152 660 лв., разпределена, както следва:
Ангел Димитров Шопов – 38 165 лв.;
Христинка Димитрова Христова – 38 165 лв.;
Лиляна Младенова Симеонова – 38 165 лв.;
Мадлена Тодорова Стоянова – 19 082 лв.;
Евелина Тодорова Стоянова – 19 083 лв.
Сумата се внася в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, и след 22.10.2012 г. започва изплащането на определеното равностойно парично
обезщетение по сметки на правоимащите.
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Във връзка с неотложната необходимост от
гробищни терени и с оглед осигуряване защитата
на особено важни обществени интереси, свързани
с изграждането на разширение на Гробищен парк
„Малашевци“, и предвид обстоятелството, че забавянето му би довело до значителна обществена
вреда, на основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є чрез дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ – СО, пред Административния съд София-град.
Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез
административния орган пред Административния
съд – София-град, в тридневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
За кмет:
М. Бояджийска
9450
ЗАПОВЕД № РД-40-82
от 5 октомври 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС и чл. 60, ал. 1  АПК нареждам:
Отчуждавам ПИ № 1142, кв. 9, м. Гробищен
парк „Малашевци“, с площ 2547 кв. м, попадащ
в обект: „Разширение на Гробищен парк „Малашевци“, кв. 9, УПИ І – „За гробищен парк“,
съгласно влязъл в сила ПУП (утвърден със
Заповед № РД-09-50-44 от 4.03.1996 г. и Решение № 655 по протокол № 49 от 15.10.2009 г. на
СОС), предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост, за задоволяване
на неотложна общинска нужда, която не може
да бъде задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на Светла Петрова
Митова.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 85 890 лв.
Сумата се внася в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, и след 22.10.2012 г. започва изплащането на определеното равностойно парично
обезщетение по сметка на правоимащата.
Във връзка с неотложната необходимост от
гробищни терени и с оглед осигуряване защитата
на особено важни обществени интереси, свързани
с изграждането на разширение на Гробищен парк
„Малашевци“, и предвид обстоятелството, че забавянето му би довело до значителна обществена
вреда, на основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є чрез дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ – СО, пред Административния съд – София-град.
Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез
административния орган пред Административния
съд – София-град, в тридневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
За кмет:
М. Бояджийска
9451
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от 9 октомври 2012 г.
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На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам ПИ № 1192, кв. 9, м. Гробищен
парк „Малашевци“, с площ 2143 кв. м, попадащ
в обект: „Разширение на Гробищен парк „Малашевци“, кв. 9, УПИ І – „За гробищен парк“,
съгласно влязъл в сила ПУП (у твърден със
Заповед № РД-09-50-44 от 4.03.1996 г. и Решение № 655 по протокол № 49 от 15.10.2009 г. на
СОС), предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост, за задоволяване
на неотложна общинска нужда, която не може
да бъде задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на:
Димитър Иванов Тютюнджиев – 1/2 ид. ч.;
Лиляна Гаврилова Дунева – 1/18 ид. ч.;
Зорница Панайотова Дунева-Мортева – 1/18
ид. ч.;
Явор Панайотов Дунев – 1/18 ид. ч.;
Диана Христова Тернянова – 1/12 ид. ч.;
Ива Руменова Тернянова – 1/12 ид. ч.;
Богдан Николов Ценов – 1/12 ид. ч.;
Леда Богданова Николова – 1/12 ид. ч.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 80 296 лв. разпределена, както следва:
Димитър Иванов Тютюнджиев – 40 148 лв.;
Лиляна Гаврилова Дунева – 4461 лв.;
З о рн и ц а П а н а йо т ов а Д у нев а-Мо р т ев а –
4461 лв.;
Явор Панайотов Дунев – 4461 лв.;
Диана Христова Тернянова – 6692 лв.;
Ива Руменова Тернянова 6691 лв.;
Богдан Николов Ценов – 6691 лв.;
Леда Богданова Николова – 6691 лв.
Сумата се внася в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, и след 22.10.2012 г. започва изплащането на определеното равностойно парично
обезщетение по сметки на правоимащите.
Във връзка с неотложната необходимост от
гробищни терени и с оглед осигуряване защитата
на особено важни обществени интереси, свързани с изграждането на разширение на Гробищен
парк „Малашевци“, и предвид обстоятелството, че
забавянето му би довело до значителна обществена
вреда, на основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є чрез дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ – СО, пред Административния съд – София-град.
Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез
административния орган пред Административния
съд – София-град, в тридневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

РЕШЕНИЕ № 205
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4
и 5 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и 3, чл. 32, ал. 1, т. 3 ЗПСК, чл. 3, ал. 5 от
Наредбата за анализите на правното състояние и
приватизационните оценки и за условията и реда
за лицензираните оценители, чл. 5, ал. 2, т. 5 от
Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или със
следприватизационния контрол, включително процесуално представителство във връзка с Решение
№ 58 от 28.02.2012 г. Общинският съвет – гр. Лясковец, реши:
1. Дава съгласие за актуализиране на годишния
план за приватизация на общински нежилищни
имоти, невключени в имуществото на общински
търговски дружества, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през
2012 г., като включва в списъка два имота – частна
общинска собственост, както следва:
1.1. урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV – за
производствено-складови дейности, в кв.135 по подробен устройствен план – план за регулация на гр.
Лясковец, с площ 3210 кв. м заедно с построените
в него гаражи, описан в акт за частна общинска
собственост № 917 от 22.06.2012 г.;
1.2. урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ – за
производствено-складови дейности, в кв. 135 по
подробен устройствен план – план за регулация на
гр. Лясковец, с площ 3201 кв.м заедно с построената
в него едноетажна масивна сграда – работилница,
описан в акт за частна общинска собственост № 916
от 22.06.2012 г.
2. Открива процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото
на общинско търговско дружество, както следва:
2.1. урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV – за
производствено-складови дейности, в кв. 135 по
подробен устройствен план – план за регулация
на гр. Лясковец, с площ 3210 кв. м заедно с построените в него гаражи, описан в акт за частна
общинска собственост № 917 от 22.06.2012 г.;
2.2. урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ – за
производствено-складови дейности, в кв. 135 по
подробен устройствен план – план за регулация на
гр. Лясковец, с площ 3201 кв. м заедно с построената
в него едноетажна масивна сграда – работилница,
описан в акт за частна общинска собственост № 916
от 22.06.2012 г.
3. Определя метод за продажба на имотите по
т. 1: публично оповестен конкурс на един етап.
4. Упълномощава кмета на община Лясковец да
възложи за имотите по т. 1, дейностите по изготвяне
анализ на правното състояние, приватизационна
оценка и информационен меморандум чрез пряко
договаряне по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката
за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.
5. Кметът на община Лясковец да удостовери
верността на информацията, съдържаща се в анализите на правното състояние.

Кмет:
Й. Фандъкова

Председател:
Д. Арабаджиева
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ОБЩИНА ЦАРЕВО
ЗАПОВЕД № РД-01-706
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.39 по КККР на гр. Царево, кв.
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 186 кв. м, попадаща
в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – ПИ
№ 48919.505.40, югоизток – ПИ №48619.505.39,
югозапад – ПИ № 48619.505.38, северозапад – ПИ
№ 48619.505.32, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от
30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост на
Митра Кирова Янева, Ирина Божкова Арнаудова
и Кирил Божков Янев.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на
отчуждения имот в размер 3641 лв., разпределено
съобразно квотите на собственост, както следва:
1. Ми т ра К и рова Янева – 1/3 и д.
част – 1213,67 лв.;
2 . Ири н а Б ож ков а А рн ау дов а – 1/3 и д.
част – 1213,67 лв.;
3. Кирил Божков Янев – 1/3 ид. част – 1213,66 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9156

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-707
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
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І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.40 по КККР на гр. Царево, кв.
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 75 кв. м, попадаща
в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – ПИ
№ 48619.505.32, югоизток – ПИ № 48619.505.40,
югозапад – ПИ № 48619.505.39, съгласно влязъл в
сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол
№ 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево, с неустановен собственик.
ІІ. Определям равностойно парично обезщетение в размер 1468,10 лв.
ІІІ. На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение да се преведе по сметка на Община Царево в банка „ДСК“ – клон Царево, след
5.11.2012 г.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9157

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-708
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.34 по КККР на гр. Царево, кв.
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 327 кв. м, попадаща
в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – улица,
югоизток – ПИ № 48619.505.35, югозапад – ПИ
№ 48619.505.498 и ПИ № 48619.505.34, северозапад – ПИ № 48619.505.34 и ПИ № 48619.505.33,
съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от 30.12.2003 г. на
ОбС – Царево, собственост на Стефан Иванов
Кисьов и Стефанка Василева Кисьова.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на
отчуждения имот в размер 6401 лв., разпределено
съобразно квотите на собственост, както следва:
1. С т ефа н И ва нов К ись ов – 1/2 и д.
част – 3200,50 лв.

С Т Р. 5 8

ДЪРЖАВЕН

2. Стефанка Васи лева К исьова – 1/2 и д.
част – 3200,50 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9158

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-709
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.33 по КККР на гр. Царево, кв.
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 159 кв. м, попадаща в трасе на обект: „Улична регулация – кв.
Белия бряг“, при граници на частта: североизток – улица, югоизток – ПИ №48619.505.34 и ПИ
№ 48619.505.33, югозапад – ПИ №48619.505.33 и
улица, северозапад – улица, съгласно влязъл в
сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол
№ 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост
на Имад Хекмат Хасан, Самар Мъреи Мохамад
Хасан и Веселин Костов Иванов.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на отчуждения имот в размер 3112,40 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Имад Хекмат Хасан – 1193,95 лв.;
2. Самар Мъреи Мохамад Хасан – 1193,95 лв.;
3. Веселин Костов Иванов – 724,50 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
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на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9159

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-710
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.43 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56
от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ на отчуждаваната част 130 кв. м,
попадаща в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия бряг“, при граници на частта:
североизток – ПИ № 48619.505.44, югоизток – ПИ
№ 48619.505.43, югозапад – ПИ № 48619.505.42,
северозапад – ПИ № 48619.505.41, съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
собственост на Божидар Иванов Илиев, Йордан
Илиев Петков, Димка Илиева Петкова, Марийка
Паскалева Иванова и Илиян Димитров Илиев.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 2544,80 лв., разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1 . Б о ж и д а р И в а н о в И л и е в – 1 /4 и д .
част – 636,20 лв.;
2 . Й о р д а н И л и е в П е т к о в – 1 /4 и д .
част – 636,20 лв.;
3 . Д и м к а И л и е в а П е т к о в а – 1 /4 и д .
част – 636,20 лв.;
4. Марийка Паскалева Иванова – 1/8 ид.
част – 318,10 лв.;
5. И л и я н Д и м и т р о в И л и е в – 1 / 8 и д .
част – 318,10 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
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важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9160

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-711
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.42 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ на отчуждаваната част
398 кв. м, попадаща в трасе на обект: „Улична
регулация – кв. Белия бряг“, при граници на
частта: североизток – ПИ № 48619.505.42 и ПИ
№ 48619.505.43, югоизток – ПИ № 48619.505.42 и
ПИ № 48619.505.45, югозапад – улица, северозапад – ПИ № 48619.505.37, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост на
Димитър Калудов Шаренков, Константин Калудов
Шаренков и Калина Георгиева Морфова.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 7790,90 лв., разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Димитър Калудов Шаренков – 3284,69 лв.;
2. Константин Калудов Шаренков – 3284,69 лв.;
3. Калина Георгиева Морфова – 1221,52 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
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Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9161

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-712
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.41 по КККР на гр. Царево, кв.
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 222 кв. м, попадаща
в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – ПИ
№ 48619.505.671, югоизток – ПИ № 48619.505.44 и
ПИ № 48619.505.43, югозапад – ПИ № 48619.505.37,
северозапад – ПИ № 48619.505.41, съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
собственост на Тодорка Иванова Лолова, Радил
Иванов Фотев, Мария Иванова Лъвчиева, Кита
Вълкова Лумбарова, Мими Фотева Иванова и
Дочка Фотева Цифондарева.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 4345,70 лв.:
1 . То д о р к а И в а н о в а Ло л о в а – 1 /4 и д .
част – 1086,43 лв.;
2 . Р а д и л И в а н о в Ф о т е в – 1 /4 и д .
част – 1086,43 лв.;
3. М а р и я И в а н о в а Лъ в ч и е в а – 1 /4 и д .
част – 1086,43 лв.;
4. К и т а Въ л ков а Лу м б а р ов а – 1/1 2 и д.
част – 362,14 лв.;
5 . М и м и Ф о т е в а И в а н о в а – 1 /1 2 и д .
част – 362,14 лв.;
6. Дочка Фотева Цифондарева – 1/12 ид.
част – 362,14 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

С Т Р. 6 0

ДЪРЖАВЕН

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9162

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-713
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.49 по КККР на гр. Царево, кв.
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 501 кв. м, попадаща
в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – ПИ
№ 48619.505.50, югоизток – ПИ № 48619.505.49,
югозапад – улица, северозапад – улица, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
с неустановен собственик.
ІІ. Определям равностойно парично обезщетение в размер 9807,10 лв.
ІІІ. На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение да се преведе по сметка на Община
Царево в банка „ДСК“ – клон Царево, след 5.11.2012 г.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.

9163

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-714
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.47 по КККР на гр. Царево, кв.
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от

ВЕСТНИК
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24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 818 кв. м, попадаща
в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – ПИ
№ 48619.505.52 и ПИ № 48619.505.54, югоизток – улица и ПИ № 48619.505.47, югозапад – ПИ
№ 48619.505.47 и ПИ № 48619.505.44, северозапад – ПИ № 48619.505.671, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост
на Найден Георгиев Михалев, Мара Георгиева
Атанасова, Иван Костов Божков, Найден Костов
Божков, Радка Георгиева Найденова, Найден
Георгиев Найденов и Денка Стойкова Божкова.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на отчуждения имот в размер 16 012,40 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Н а й д е н Ге о р г и е в М и х а л е в -1 /6 и д .
част – 2668,73 лв.;
2 . М ара Ге о рг иев а А т а н ас ов а – 1/6 и д.
част – 2668,73 лв.;
3. И в а н К о с т о в Б о ж к о в – 1 /6 и д .
част – 2668,73 лв.;
4 . Н а й д е н К о с т о в Б о ж к о в – 1 /6 и д .
част – 2668,73 лв.;
5. Ра д к а Георг иева На й денова – 1/9 и д.
част – 1779,16 лв.;
6. На й ден Ге орг иев На й денов – 1/9 и д.
част – 1779,16 лв.;
7. Де н к а С т о й к о в а Б о ж к о в а – 1 /9 и д .
част – 1779,16 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9164

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-715
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.44 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56
от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ на отчуждаваната част 103 кв. м,
попадаща в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия бряг“, при граници на частта:
североизток – ПИ № 48619.505.47, югоизток – ПИ
№ 48619.505.44, югозапад – ПИ № 48619.505.43, северозапад – ПИ № 48619.505.41, съгласно влязъл в
сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол
№ 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост
на Димо Митев Митев и Роза Желева Митева.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на отчуждения имот в размер 2016,20 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Д и мо М и т ев М и т ев – 1/2 и д. ч ас т –
1008,10 лв.;
2. Роза Желева Ми т ева – 1/2 и д. част –
1008,10 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9165

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-716
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.52 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ на отчуждаваната част
311 кв. м, попадаща в трасе на обект: „Улична
регулация – кв. Белия бряг“, при граници на
частта: североизток – ПИ № 48619.505.53 и ПИ
№ 48619.505.52, югоизток – ПИ № 48619.505.52 и
ПИ № 48619.505.54, югозапад – ПИ № 48619.505.47,
северозапад – ПИ № 48619.505.51, съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1   

протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
собственост на Тошка Христова Цветкова и Ваня
Христова Паунова.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 6087,80 лв., разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Тош к а Х рис т ов а Ц в е т ков а – 1/2 и д.
част – 3043,90 лв.;
2. Ва н я Хрис т ова Пау нова – 1/2 и д.
част – 3043,90 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9166

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-717
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идент ифи к ат ор № 48619.505.51 по К К К Р на г р.
Царево, кв. Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 о т 24.08.20 06 г. на изп ъ л н и т елния директор на АГКК, с площ на отчуждаваната част 572 кв. м, попадаща в трасе на
обект: „Улична регулация – кв. Белия бряг“,
п ри г ра н и ц и на час т т а: с евер оиз т ок – П И
№ 48619.505.51 и ПИ № 48619.505.640, югоизток – ПИ № 48619.505.52 и ПИ № 48619.505.53,
ю г о з а п а д – П И № 4 8 619. 50 5.671, с ев е р о з а пад – ПИ № 48619.505.806, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост на
„Атоменергоресурс“ – ООД, ЕИК 200214846 – гр.
Велико Търново, ул. Независимост 3.
ІІ. Определям обезщетение на собственика на
отчуждения имот – „Атоменергоресурс“ – ООД,
в размер 11 196,90 лв.

С Т Р. 6 2

ДЪРЖАВЕН

ІІІ. Паричното обезщетение на собственика
да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9167

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-718
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.54 по КККР на гр. Царево, кв.
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 332 кв. м, попадаща
в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – ПИ
№ 48619.505.54, югоизток – улица, югозапад – ПИ
№ 48619.505.47, северозапад – ПИ № 48619.505.52,
съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение
№ 30 от протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост на Стефан Марков Станев.
ІІ. Определям обезщетение на собственика
на отчуждения имот – Стефан Марков Станев,
в размер 6498,90 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика
да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 79

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9168

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-719
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.53 по КККР на гр. Царево, кв.
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 95 кв. м, попадаща
в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – ПИ
№ 48619.505.57, югоизток – ПИ № 48619.505.53,
югозапад – ПИ № 48619.505.52, северозапад – ПИ
№ 48619.505.51, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от
30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост на
Стойчо Косев Петков и Дора Стаматова Петкова.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на отчуждения имот в размер 1859,60 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. С т ой чо Косев Пет ков – 1/2 и д.
част – 929,80 лв.;
2. Дора Стаматова Петкова – 1/2 ид. част –
929,80 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9169

Кмет:
Г. Лапчев

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-01-720
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.62 по КККР на гр. Царево, кв.
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 59 кв. м, попадаща
в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – улица,
югоизток – ПИ № 48619.505.63, югозапад – ПИ
№ 48619.505.62, северозапад – ПИ № 48619.505.856,
съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от 30.12.2003 г. на
ОбС – Царево, собственост на Дукена Георгиева
Гочева, Георги Димитров Гочев и Мима Димитрова Костадинова.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на отчуждения имот в размер 1154,90 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Дукена Георгиева Гочева – 4/6 ид. части – 769,94 лв.;
2 . Ге о р г и Д и м и т р о в Го ч е в – 1 /6 и д .
част – 192,48 лв.;
3. Мима Димитрова Костадинова – 1/6 ид.
част – 192,48 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9170

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-721
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3   

І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.60 по КККР на гр. Царево, кв.
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 67 кв. м, попадаща
в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – улица,
югоизток – ПИ № 48619.505.856, югозапад – ПИ
№ 48619.505.60, северозапад – улица, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
собственост на Мария Парашкевова Димитрова.
ІІ. Определям обезщетение на собственика
на отчуждения имот – Мария Парашкевова Димитрова, в размер 1311,50 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика
да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9171

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-722
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.57 по КККР на гр. Царево, кв.
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 181 кв. м, попадаща
в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия
бряг“ , при граници на частта: североизток – ПИ
№ 48619.505.854, югоизток – ПИ № 48619.505.57,
югозапад – ПИ № 48619.505.53, северозапад – ПИ
№ 48619.505.640, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от
30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост на
Бойчо Иванов Боев и Надежда Иванова Кюнгас.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на отчуждения имот в размер 3543,10 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:

С Т Р. 6 4

ДЪРЖАВЕН

1.  Бойчо Иванов Боев – 1/2 ид. част – 1771,55 лв.;
2. Надежда Иванова Кюнгас – 1/2 ид. част –
1771,55 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9172

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-723
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.72 по КККР на гр. Царево, кв.
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 122 кв. м, попадаща
в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – ПИ
№ 48619.505.73 и ПИ № 48619.505.72, югоизток – ПИ № 48619.505.72 и ПИ № 48619.505.819,
югозапад – ПИ № 48619.505.70, северозапад – ПИ
№ 48619.505.74, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от
30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост на
Цветана Декова Василева и Ангел Петров Василев.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 2388,20 лв., разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Цветана Декова Василева – 1/2 ид. част –
1194,10 лв.;
2. Ангел Петров Василев – 1/2 ид. част –
1194,10 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.

ВЕСТНИК

БРОЙ 79

ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9173

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-724
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.63 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ на отчуждаваната част
414 кв. м, попадаща в трасе на обект: „Улична
регулация – кв. Белия бряг“, при граници на
частта: североизток – ПИ № 48619.505.74, югоизток – ПИ № 48619.505.839, югозапа д – ПИ
№ 48619.505.63 и ПИ № 48619.505.420, северозапад – ПИ № 48619.505.63, ПИ № 48619.505.62
и ПИ № 48619.505.461, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост на
Стефана Георгиева Михова.
ІІ. Определям обезщетение на собственика на
отчуждения имот – Стефана Георгиева Михова,
в размер 8104,10 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика
да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9174

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-725
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.83 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56
от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ на отчуждаваната част 137 кв. м,
попадаща в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия бряг“, при граници на частта:
североизток – ПИ № 48919.505.84, югоизток – ПИ
№ 48619.505.83, югозапад – ПИ № 48619.505.73, северозапад – ПИ № 48619.505.81, съгласно влязъл в
сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол
№ 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост
на Мара Атанасова Николова, Станка Атанасова
Симеонова и Димитър Атанасов Вълчев.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на
отчуждения имот в размер 2681,80 лв., разпределено
съобразно квотите на собственост, както следва:
1. М а р а А т а н а с ов а Н и ко лов а – 1/3 и д.
част – 893,94 лв.;
2. Станка Атанасова Симеонова – 1/3 ид.
част – 893,93 лв.;
3. Д и м и т ър А т а н ас ов Въ л чев – 1/3 и д.
част – 893,93 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9175

Кмет:
Г. Лапчев
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ЗАПОВЕД № РД-01-726
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.85 по КККР на гр. Царево, кв.
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 40 кв.м, попадаща
в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – ПИ
№ 48619.505.86, югоизток – улица, югозапад – ПИ
№ 48619.505.83, северозапад – ПИ № 48619.505.85,
съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от 30.12.2003 г. на
ОбС – Царево, собственост на Денка Петкова
Русева и Габриел Росенов Русев.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 783 лв., разпределено
съобразно квотите за собственост, както следва:
1. Денка Петкова Русева – 3/4 ид. част –
587,25 лв.;
2. Габриел Росенов Русев – 1/4 ид. част –
195,75 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“, клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9176

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-727
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.91, по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със заповед № РД-18-56
от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ на отчуждаваната част 93 кв.м,
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попадаща в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия бряг“, при граници на частта:
североизток – ПИ № 48919.505.91, югоизток – ПИ
№ 48619.505.90, юг озапа д – улица, северозапад – ПИ № 48619.505.657, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост на
Лиляна Желязкова Градешлиева, Христо Христов
Градешлиев, Ваня Стоянова Александрова и Иван
Димитров Стамболиев.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 1820,50 лв., разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Лиляна Желязкова Градешлиева – 1/6 ид.
част – 303,42 лв.;
2. Христо Христов Гра дешлиев – 1/6 ид.
част – 303,42 лв.;
3. Ваня Стоянова А лександрова – 1/3 ид.
част – 606,83 лв.;
4. Иван Димит ров Стамболиев – 1/3 и д.
част – 606,83 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка открита от Община
Царево, в банка „ДСК“, клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9177

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-728
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.90 по КККР на гр. Царево, кв.
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. наизпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 135 кв.м, попадаща
в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – ПИ
№ 48919.505.96 и ПИ № 48619.505.90, югоизток – улица, югозапад – улица, северозапад – ПИ
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№ 48619.505.91 и ПИ № 48619.505.90, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
собственост на Мариана Димитрова Великова,
Митко Димитров Перухов, Петьо Костадинов
Костадинов, Михаил Костадинов Костадинов и
Жеко Петков Кадиев.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 2642,60 лв., разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Мариана Димитрова Великова – 1/6 ид.
част – 440,43 лв.;
2 . М и т ко Д и м и т р о в Пе р у хо в – 1/6 и д .
част – 440,43 лв.;
3. Петьо Костадинов Костадинов – 1/6 ид.
част – 440,43 лв.;
4. Михаил Костадинов Костадинов – 1/6 ид.
част – 440,43 лв.;
5. Жеко Петков Кадиев – 1/3 ид. част – 880,88 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“, клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9178

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-729
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.102, по К К К Р на гр.
Царево, кв. Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 52 кв.м, попадаща в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия бряг“, при граници на
частта: североизток – ПИ № 48619.505.102, югоизток – улица, югозапад – улица, северозапад – ПИ
№ 48619.505.101, съгласно влязъл в сила ПУП,
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одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от
30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост на
Пенчо Ангелов Ангелов.
ІІ. Определям обезщетение на собственика
на отчуждения имот – Пенчо Ангелов Ангелов,
в размер 1017,90 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 5.11.2012 г. да
започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9179

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-730
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.101 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ на отчуждаваната част
252 кв.м, попадаща в трасе на обект: „Улична
регулация – кв. Белия бряг“, при граници на
частта: североизток – ПИ № 48619.505.694 и ПИ
№ 48619.505.101, югоизток – ПИ № 48619.505.101
и ПИ № 48619.505.102, югозапад – улица, северозапад – ПИ № 48619.505.96 и ПИ № 48619.505.97,
съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от 30.12.2003 г. на
ОбС – Царево, собственост на Донка Иванова
Болярска, Елена Генадиева Рагевска и Иван
Генадиев Болярски.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на отчуждения имот в размер 4932,90 лв.,
разпределено съобразно квотите за собственост,
както следва:
1. До н к а И в а н о в а Б о л я р с к а – 4/6 и д .
част – 3288,60 лв.;
2 . Е л е н а Ге н а д и е в а Ра г е в с к а – 1/6 и д .
част – 822,15 лв.;
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3. И в а н Ге н а д и е в Б о л я р с к и – 1 /6 и д .
част – 822,15 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“, клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9180

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-731
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.129 по КККР на гр. Царево, кв.
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 154 кв. м, попадаща
в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – улица, югоизток – ПИ – улица, югозапа д – ПИ
№ 48619.505.129 и ПИ № 48619.505.128, северозапад – ПИ № 48619.505.129 и улица, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
собственост на Златка Стоянова Щерева, Светльо
Димитров Маринов, Анжела Димитрова Ралева,
Милка Панайотова Щерева, Жулиета Георгиева
Щерева и Иван Георгиев Щерев.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на отчуждения имот в размер 3014,60 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. З л а т к а С т о я н о в а Щ е р е в а – 1 /4 и д .
част – 753,65 лв.;
2. Светльо Димит ров Маринов – 1/8 и д.
част – 376,83 лв.;
3. А н же л а Д и м и т р ов а Ра лев а – 1/8 и д.
част – 376,83 лв.;
4. М и л к а Па на йо т ова Щер ева – 1/6 и д.
част – 502,43 лв.;
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5. Жул ие т а Ге орг иева Щер ева – 1/6 и д.
част – 502,43 лв.;
6. Иван Георгиев Щерев – 1/6 ид. част –
502,43 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури
водоснабдяване и канализация на квартал Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9181

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-732
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.124 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56
от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ на отчуждаваната част 48 кв. м,
попадаща в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия бряг“, при граници на частта: изток – ПИ № 48619.505.154, юг – улица, запад – ПИ
№ 48619.505.123, север – ПИ № 48619.505.124,
съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение
№ 30 от протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост на Борис Василев Маринов и
Василка Боянова Константинова.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на
отчуждения имот в размер 939,60 лв., разпределено
съобразно квотите за собственост, както следва:
1. Б орис Васи лев Мари нов – 1/2 и д.
част – 469,80 лв.;
2. Василка Боянова Константинова – 1/2 ид.
част – 469,80 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“, клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
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на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9182

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-733
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.144 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56
от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ на отчуждаваната част 50 кв. м, попадаща в трасе на обект: „Улична регулация – кв.
Белия бряг“, при граници на частта: север – ПИ
№ 48619.505.144, изток – ПИ № 48619.505.145,
юг – улица, запад – ПИ № 48619.505.138, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
собственост на Добрин Панайотов Панайотов.
ІІ. Определям обезщетение на собственика на
отчуждения имот – Добрин Панайотов Панайотов, в размер 978,80 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика
да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
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Кмет:
Г. Лапчев

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-01-734
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.138 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56
от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ на отчуждаваната част 514 кв. м,
попадаща в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия бряг“, при граници на частта:
изток – ПИ № 48919.505.138, ПИ № 48619.144 и
улица, юг – улица, югозапад – улица, север – ПИ
№ 48619.505.138 и улица, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост
на Янаки Димитров Костадинов, Жора Петкова
Костадинова, Елена Георгиева Динкова – Царево;
Маргарита Костадинова Колева – Бургас; Георги
Костадинов Динков – Царево; Радка Панайотова
Костадинова – Бургас.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на отчуждения имот в размер 10 061,60 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Янаки Димитров Костадинов – 1/3 ид.
част – 3353,87 лв.;
2. Жора Пе т кова Кос та д и нова – 1/3 и д.
част – 3353,86 лв.;
3. Е лен а Ге о рг иев а Д и н ков а – 1/18 и д.
част – 558,98 лв.;
4. Маргарита Костадинова Колева – 1/18 ид.
част 558,98 лв.;
5. Георг и Кос та динов Динков – 1/18 и д.
част – 558,98 лв.;
6. Радка Панайотова Костадинова – 1/6 ид.
част – 1676,93 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9184

Кмет:
Г. Лапчев
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ЗАПОВЕД № РД-01-735
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.145 по КККР на гр. Царево, кв.
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 60 кв. м, попадаща в трасе на обект: „Улична регулация – кв.
Белия бряг“, при граници на частта: север – ПИ
№ 48919.505.145, изток – ПИ № 48619.505.146,
юг – улица, запад – ПИ № 48619.505.144, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
собственост на Маргарита Димитрова Илиева и
Татяна Димитрова Стоянова.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 1174,50 лв., разпределено съобразно квотите, както следва:
1. Маргарита Димитрова Илиева – 1/2 ид.
част – 587,25 лв.;
2. Татяна Димит рова Стоянова – 1/2 ид.
част – 587,25 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9185

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-736
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.153 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56
от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
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АГКК, с площ на отчуждаваната част 61 кв. м, попадаща в трасе на обект: „Улична регулация – кв.
Белия бряг“, при граници на частта: север – ПИ
№ 48619.505.153, изток – улица, юг – улица, запад – ПИ № 48619.505.155, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост
на Даринка Иванова Попова, Пламен Иванов
Иванов, Радка Георгиева Димитрова и Борис
Стойнев Димитров.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 1194,10 лв., разпределено съобразно квотите както следва:
1. Д а р и н к а И в а н о в а По п о в а – 1 /4 и д .
част – 298,53 лв.;
2 . П л а м е н И в а н о в И в а н о в – 1 /4 и д .
част – 298,52 лв.;
3. Ра д ка Георг иева Д и м и т рова – 1/4 и д.
част – 298,53 лв.;
4 . Б о р и с С т о й н е в Д и м и т р о в – 1 /4 и д .
част – 298,52 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9186

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-737
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.159 по КККР на гр. Царево, кв.
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 208 кв. м, попадаща в трасе на обект: „Улична регулация – кв.
Белия бряг“, при граници на частта: север – улица,
изток – ПИ № 48619.505.165, североизток – ПИ
№ 48619.505.159, юг – ПИ № 48619.505.159 и ПИ
№ 48619.505.160, югозапа д – улица, съгласно
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влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
ведно с изградената в поземления имот полумасивна сграда с идентификатор № 48619.505.159.1,
собственост на Антон Сергеев Бояджиев и Марина
Сергеева Гали.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на отчуждения имот в размер 10 935,30 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Антон Сергеев Бояджиев – 1/2 ид. част –
5467,65 лв.;
2. Марина Сергеева Гали – 1/2 ид. част –
5467,65 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9187

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-738
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.158 по КККР на гр. Царево, кв.
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 132 кв. м, попадаща
в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: север – улица, изток – ПИ № 48619.505.155, юг – ПИ № 48619.505.158,
запад – ПИ № 48619.505.137 и ПИ № 48619.505.136,
съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение
№ 30 от протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост на Димитър Георгиев Лазов и
Емилия Георгиева Лазова.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 2583,90 лв., разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

1. Д и м и т ъ р Ге о р г и е в Л а з о в – 1 / 2 и д .
част – 1291,95 лв.;
2 . Е м и л и я Ге о р г и е в а Л а з о в а – 1/2 и д .
част – 1291,95 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9188

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-739
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.154 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56
от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ на отчуждаваните части 231 кв. м,
попадащи в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия бряг“, при граници на частта:
североизток – улица, север – ПИ № 48619.505.154,
юг – улица, югозапа д – ПИ № 48619.505.154,
съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от 30.12.2003 г. на
ОбС – Царево, собственост на Стефан Ангелов
Иванов и Елена Василева Иванова.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 6330,60 лв., разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. С т е фа н А н г е лов И ва нов – 1/2 и д.
част – 3165,30 лв.;
2. Е лена Васи лева И ва нова – 1/2 и д.
част – 3165,30 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
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ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9189

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-740
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.469 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56
от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ на отчуждаваната част 54 кв. м,
попадаща в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия бряг“, при граници на частта:
югоизток – ПИ № 48619.505.469, югозапад – ПИ
№ 48619.505.470, северозапад – улица, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
собственост на Янчо Стаматов Янчев, Иванка
Стефанова Янчева, Гради Георгиев Славов и
Радостина Желязкова Славова.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на отчуждения имот в размер 1057,10 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1 . Я н ч о С т а м а т о в Я н ч е в – 1 /4 и д .
част – 264,27 лв.;
2 . И в а н к а С т е фа нов а Я н чев а – 1/4 и д.
част – 264,28 лв.;
3 . Г р а д и Г е о р г и е в С л а в о в – 1 /4 и д .
част – 264,27 лв.;
4. Радостина Желязкова Славова – 1/4 ид.
част – 264,28 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
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важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9190

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-741
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идент ификатор № 48619.505.457 по К К К Р на г р.
Царево, кв. Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 57 кв. м, попадаща в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия бряг“, при граници на
частта: североизток – ПИ № 48919.505.810, югоизток – улица, югозапад – ПИ № 48619.505.146,
северозапа д – ПИ № 48619.505.457, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
с неустановен собственик.
ІІ. Определям равностойно парично обезщетение в размер 1115,80 лв.
ІІІ. На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното обезщетение да се преведе по сметка на
Община Царево в банка „ДСК“ – клон Царево,
след 5.11.2012 г.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9191

Кмет:
Г. Лапчев
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ЗАПОВЕД № РД-01-742
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.420 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56
от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ на отчуждаваната част 326 кв. м,
попадаща в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия бряг“, при граници на частта:
североизток – ПИ № 48619.505.63, югоизток – ПИ
№48619.505.855 и ПИ № 48619.505.854, югозапад – ПИ № 48619.505.640, северозапад – ПИ
№ 48619.505.420, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от
30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост на
Никола Илиев Евтимов и Ана Илиева Гергицова.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на отчуждения имот в размер 6381,50 лв.,
разпределено съобразно квотите за собственост,
както следва:
1. Н и кола И л иев Евт и мов – 1/2 и д.
част – 3190,75 лв.;
2. Ана Илиева Гергицова – 1/2 ид. част – 3190,75лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9192

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-743
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.177 по КККР на гр. Царево, кв.
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
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24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 85 кв. м, попадаща
в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – улица,
югоизток – ПИ № 48619.505.831, югозапад – ПИ
№ 48619.505.177, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от
30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост на
Мария Димитрова Стайкова, Димитър Георгиев
Будев, Иван Георгиев Будев и Ирина Георгиева
Будева.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на отчуждения имот в размер 1663,90 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Мари я Дими т рова Стайкова – 1/2 и д.
част – 831,95 лв.;
2 . Д и м и т ъ р Ге о р г и е в Бу д е в – 1 /6 и д .
част – 277,32 лв.;
3. Иван Георгиев Будев – 1/6 ид. част – 277,32 лв.;
4 . И р и н а Ге о р г и е в а Бу д е в а – 1 /6 и д .
част – 277,31 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9193

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-744
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.160 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56
от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ на отчуждаваната част 73 кв. м,
попадаща в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия бряг“, при граници на частта:
североизток – ПИ № 48619.505.160, югоизток – ПИ
№ 48619.505.161, югозапад – улица, север – ПИ
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№ 48619.505.159, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от
30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост на
Анастасия Михайлова Диттрих, Васил Драголов
Шамовски, Александър Митков Николов, Милен
Василев Пенев и Пеньо Василев Пенев.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 1429 лв., разпределено съобразно квотите на собственост, както
следва :
1. Анастасия Михайлова Диттрих – 1/4 ид.
част – 357,25 лв.;
2 . Васи л Дра г олов Ш а мов ск и – 1/8 и д.
част – 178,63 лв.;
3. А лександър Митков Николов – 1/8 ид.
част – 178,63 лв.;
4. Ми лен Васи лев Пенев – 5/12 и д. части – 595,41 лв.;
5. Пе н ь о В а с и л е в Пе н е в – 1/1 2 и д.
част – 119,08 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“ – клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9194

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-745
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.478 по КККР на гр. Царево, кв.
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 61 кв. м, попадаща
в трасе на обект: „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – улица,
югоизток – ПИ № 48619.505.479, югозапад – ПИ
№ 48619.505.478, северозапад – ПИ № 48619.505.477,
съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от 30.12.2003 г. на
ОбС – Царево, с неустановен собственик.
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ІІ. Определям равностойно парично обезщетение в размер 1194,10 лв.
ІІІ. На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното обезщетение да се преведе по сметка на
Община Царево в банка „ДСК“ – клон Царево,
след 5.11.2012 г.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9195

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-746
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.477 по КККР на гр. Царево, кв.
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 182 кв.м, попадаща
в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – улица,
югоизток – ПИ № 48619.505.477, югозапад – ПИ
№ 48619.505.480, северозапад – улица, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
с неустановен собственик.
ІІ. Определям равностойно парично обезщетение в размер 3562,70 лв.
ІІІ. На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното обезщетение да се преведе по сметка на
Община Царево в банка „ДСК“, клон Царево,
след 5.11.2012 г.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

ВЕСТНИК
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Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9196

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-747
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.485 по КККР на гр. Царево, кв.
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 42 кв.м, попадаща
в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – ПИ
№ 48919.505.484, югоизток – ПИ № 48619.505.485,
югозапад – улица, северозапад – улица, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
собственост на Желязко Райков Желязков, Иван
Райков Арнаудов, Плума Иванова Арнаудова.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 822,60 лв., разпределено съобразно квотите на собственост, както
следва:
1. Же л я зко Ра й ков Же л я зков – 1/3 и д.
част – 274,20 лв.;
2. И ва н Ра й ков Арнау дов – 1/3 и д.
част – 274,20 лв.;
3. П л у м а И в а нов а А рн ау дов а – 1/3 и д.
част – 274,20 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“, клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9197

Кмет:
Г. Лапчев

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-01-748
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.484 по К К К Р на г р.
Царево, кв. Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 74 кв.м, попадаща в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия бряг“, при граници
на частта: североизток – ПИ № 48919.505.483,
югоизток – ПИ № 48619.505.484, югозапад – ПИ
№48619.505.485, северозапад – улица, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
собственост на Иван Йорданов Петров и Латинка
Йорданова Петрова.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 1448,60 лв., разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. И ва н Йорда нов Пе т р ов – 1/2 и д.
част – 724,30 лв.
2. Латинка Йорданова Пет рова – 1/2 ид.
част – 724,30 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“, клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури
водоснабдяване и канализация на квартал Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9198

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-750
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
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І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.677 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56
от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ на отчуждаваната част 158 кв.м,
попадаща в трасе на обект „Улична регулация – кв.
Белия бряг“, при граници на частта: североизток – улица, югоизток – ПИ № 48619.505.677,
югозапад – улица, северозапад – улица, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
собственост на Руска Стоянова Иванова, Виолета
Станева Пехливанова, Стоян Станев Георгиев.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 3092,90 лв., разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Р уск а С т оя нова И ва нова – 1/2 и д.
част – 1546,46 лв.
2. Виолета Станева Пехливанова – 1/4 ид.
част – 773,22 лв.
3 . С т о я н С т а н е в Г е о р г и е в – 1 /4 и д .
част – 773,22 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“, клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9199

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-751
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл.60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.501.12 по КККР на гр. Царево,
зона „Север“, одобрена със Заповед № РД-18-56
от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ на отчуждаваната част 7106 кв.м,
попадаща в улици съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен със Заповед № РД-14-299 от 18.09.1990 г.
и Заповед № РД-01-14-304 от 25.07.1995 г. на
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к мета на Община Царево, при г раници на
частта: североизток – ПИ № 48619.501.106; ПИ
№ 48619.501.358; ПИ № 48619.501.372, югоизток – ПИ № 48619.501.54, ПИ № 48619.501.12, югозапад – ПИ № 48619.501.170, ПИ № 48619.501.12,
северозапад – ПИ № 48619.501.12, собственост на
Здравко Иванов Чолов, Светлозар Иванов Чолов,
Данчо Стоянов Дачев.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на отчуждения имот в размер 429 984,06 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Зд ра вко И ва нов Чолов – 1/4 и д. ч. –
107 496,02 лв.;
2. Светлозар Иванов Чолов – 1/4 ид. ч. –
107 496,02 лв.
3. Д а н ч о С т о я н о в Д ач е в – 1 / 2 и д .ч . –
214 992,03 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“, клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури
водоснабдяване и канализация на зона „Север“.
Обектът е от първостепенно значение за Община
Царево съгласно годишната програма на общината
за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9200

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-752
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.498 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със заповед № РД-1856 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с площ на отчуждаваната част 407
кв.м, попадаща в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия бряг“, при граници на частта:
североизток – ПИ № 48919.505.34, югоизток – ПИ
№ 48619.505.495, югозапад – ПИ № 48619.505.499,
северозапа д – ПИ № 48619.505.498, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
собственост на Галина Петрова Колева, Иванка
Петрова Велчева, Петко Стоянов Петков, Атанас
Стоянов Петков, Станка Стоянова Трендафилова.
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ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 7967 лв., разпределено съобразно квотите на собственост, както
следва:
1. Галина Петрова Колева – 2788,45 лв.
2. Иванка Петрова Велчева – 2788,45 лв.
3. Петко Стоянов Петков – 796,70 лв.
4. Атанас Стоянов Петков – 796,70 лв.
5. Станка Стоянова Трендафилова – 796,70 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“, клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9201

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-753
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идент ификатор № 48619.505.515 по К К К Р на г р.
Царево, кв. Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 169 кв.м, попадаща в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия бряг“, при граници
на частта: североизток – ПИ № 48919.505.533,
югоизток – ПИ № 48619.505.515, югозапад – ПИ
№ 48619.505.514, северозапад – ПИ № 48619.505.516
и ПИ № 48619.505.517, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост на
Таня Костадинова Костадинова.
ІІ. Определям обезщетение на собственика на
отчуждения имот Таня Костадинова Костадинова
в размер 3308,20 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево,
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 5.11.2012 г. да
започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
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ДЪРЖАВЕН

ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9202

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-754
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идент ификатор № 48619.505.492 по К К К Р на г р.
Царево, кв. Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 86 кв.м, попадаща в трасе на обект „Улична
регулация – кв. Белия бряг“, при граници на
частта: североизток – ПИ № 48919.505.491, югоизток – ПИ № 48619.505.492, югозапад – улица,
северозапад – улица, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост на
Жеко Петков Кадиев.
ІІ. Определям обезщетение на собственика на
отчуждения имот Жеко Петков Кадиев в размер
1683,50 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от община Царево,
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 5.11.2012 г. да
започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
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Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9203

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-755
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. От ч у ж давам ПИ с идентификатор
№ 48619.501.339 по КККР на гр. Царево, зона Север,
одобрен със Заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с площ
670 кв. м, с начин на трайно ползване – за улица,
при граници на ПИ: север – ПИ № 48619.501.329;
ПИ № 48619.330; ПИ № 48619.501.331, изток – ПИ
№ 48619.501.107, юг – № 48619.501.340, запад – ПИ
№ 48619.501.54, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен със Заповед № РД-14-299 от 18.09.1990 г.
и Заповед № РД-01-14-304 от 25.07.1995 г. на кмета на община Царево, собственост на Никола
Димов  Попов, Анна Станчева Иванова, Диана
Станчева Николова.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на отчуждения имот в размер 40 541,70 лв.,
разпределено съобразно квотите за собственост,
както следва:
1. Никола Димов Попов – 1/2 ид. част –
20 270,85 лв.
2. Анна Станчева Иванова – 1/4 ид. част –
10 135,43 лв.
3. Д и а н а С т а н чев а Н и ко лов а – 1/4 и д.
част – 10 135,43 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците
да се преведе по сметка, открита от община Царево
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 5.11.2012 г. да
започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена важност за жителите на гр. Царево и ще
осигури водоснабдяване и канализация на зона
Север. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9204

Кмет:
Г. Лапчев

С Т Р. 7 8
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ЗАПОВЕД № РД-01-756
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.508 по КККР на гр. Царево, кв.
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 91 кв.м, попадаща
в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – ПИ
№ 48919.505.509, югоизток – ПИ № 48619.505.508,
юг оза па д – 48619.505.50 6, североза па д – П И
№ 48619.505.505, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от
30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост на
Георги Михалев Казаков, Мария Илиева Петкова,
Цветанка Петкова Гюдурова, Иван Петков Иванов.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на
отчуждения имот в размер 1781,30 лв., разпределено
съобразно квотите на собственост, както следва:
1. Георги Михалев Казаков – 6/12 ид. части – 890,65 лв.;
2. Мария Илиева Петкова – 4/12 ид. части – 593,77 лв.;
3. Цветанка Петкова Гюдурова – 1/12 ид.
част – 148,44 лв.;
4. И в а н Пе т ков И в а нов – 1/1 2 и д.
част – 148,44 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“, клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповед може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9205

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-757
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:

ВЕСТНИК
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І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.510 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-1856 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор
на А ГК К, с площ на от ч у ж даваните части
118 кв.м, попадащи в трасе на обект „Улична
регулация – кв. Белия бряг“, при граници на
час т и т е: североизт ок – ПИ № 48919.505.511,
югоизток – ПИ № 48619.505.510, югозапад – ПИ
№ 48619.505.505, северозапад – улица, и североизток – ПИ № 48919.505.513, югоизток – ПИ
№ 48619.505.509, югозапад – ПИ № 48619.505.505,
северозапа д – ПИ № 48619.505.510, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
собственост на Георги Тодоров Богданов, Тодора
Василева Петкова, Райна Георгиева Богданова.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 2309,90 лв., разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Ге о р г и То д о р о в Б о г д а н о в – 1 /4 и д .
част – 577,47 лв.;
2 . То д о р а В а с и л е в а Пе т к о в а – 1/2 и д .
част – 1154,95 лв.;
3. Ра й на Ге орг иева Б ог да нова – 1/4 и д.
част – 577,47 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“, клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.

9206

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-758
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.513 по КККР на гр. Царево, кв.
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
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с площ на отчуждаваната част 53 кв.м, попадаща
в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – ПИ
№ 48919.505.516, югоизток – ПИ № 48619.505.514,
югозапад – ПИ № 48619.505.510, северозапад – ПИ
№ 48919.505.513, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от
30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост на
Тодорка Николова Гайдова, Станка Иванова
Гайдова, Николай Андреев Гайдов, Ивайло Андреев Гайдов.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на отчуждения имот в размер 1037,50 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Тодорка Николова Гайдова – 1/2 ид. част –
518,74 лв.;
2. Станка Иванова Гайдова – 1/6 ид. част –
172,92 лв.
3. Николай Андреев Гайдов – 1/6 ид. част –
172,92 лв.;
4. Ивайло Андреев Гайдов – 1/6 ид. част –
172,92 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“, клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9207

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-759
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.526 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-1856 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор
на А ГК К , с площ на от ч у ж даваните части
129 кв.м, попадащи в трасе на обект „Улична
регулация – кв. Белия бряг“, при граници на
частите: североизток – ПИ № 48619.505.125, юго-
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изток – ПИ № 48619.505.674 и ПИ № 48619.505.827,
ю г о з а п а д – П И № 4 8 619. 50 5. 527, с ев е р о з а пад – ПИ № 48619.505.526, и североизток – ПИ
№ 48619.505.125, югоизток – ПИ № 48619.505.526,
югозапад – улица, северозапад – улица, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
собственост на Нели Костадинова Ангелова, Мит
ко Александров Христов, Александра Иванова
Бойчева, Венцислав Василев Дончев.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 2525,20 лв., разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Нел и Кос та д и нова А н г елова– 1/4 и д.
част – 631,30 лв.;
2. Митко А лександров Христов – 1/4 ид.
част – 631,30 лв.;
3. А лександра Иванова Бойчева – 1/4 ид.
част – 631,30 лв.;
4. В ен ц ис л а в Васи лев Дон чев – 1/4 и д.
част – 631,30 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“, клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9208

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-760
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.527 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56
от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ на отчуждаваната част 316 кв.м,
попадаща в трасе на обект „Улична регулация – кв.
Белия бряг“, при граници на частта: североизток – ПИ № 48919.505.526 и ПИ № 48619.505.527,
югоизток – ПИ № 48619.505.827 и улица, югоза-
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пад – улица, северозапад – ПИ № 48619.505.525
и ПИ № 48619.505.527, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост на
Стефан Иванов Перчемлиев.
ІІ. Определям обезщетение на собственика на
отчуждения имот Стефан Иванов Перчемлиев в
размер 6185,70 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево,
в банка „ДСК“, клон Царево и след 5.11.2012 г. да
започне изплащане на дължимото обезщетение,
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9209

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-761
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.506 по КККР на гр. Царево, кв.
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 237 кв.м, попадаща
в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – ПИ
№ 48919.505.508, югоизток – ПИ № 48619.505.506,
юг оза па д – 48619.505.50 6, североза па д – П И
№ 48619.505.504, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от
30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост на
Ирина Любенова Харациева, Костадин Любенов
Харациев, Стефан Миленков Добриянов.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на
отчуждения имот в размер 4639,30 лв., разпределено
съобразно квотите на собственост, както следва:
1. Ирина Любенова Харациева – 266,86 лв.;
2. Костадин Любенов Харациев – 266,86 лв.;
3. Стефан Миленков Добриянов – 4105,58 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“, клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
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ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.

9210

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-762
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.674 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 240 кв.м, попадащи
в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – ПИ
№ 48619.505.673, югоизток – ПИ № 48619.505.674,
югозапад – ПИ № 48619.505.827, северозапад – ПИ
№ 48619.505.526 и ПИ № 48619.505.125, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
собственост на Злата Георгиева Кошничарова,
Станка И лиева Янак иева, Евдок и я И лиева
Янакиева, Велико Янакиев Кошничаров, Мария
Янакиева Гюрова, Тодорка Иванова Казакова,
Станчо Димитров Казаков, Иван Димитров
Казаков, Йовко Иванов Цанков, Мирослав Георгиев Казаков.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 4698 лв., разпределено съобразно квотите на собственост, както
следва:
1. Злата Георгиева Кошничарова – 1/18 ид.
част – 261 лв.;
2 . С т а н к а И л иев а Я н а к иев а – 1/18 и д.
част – 261 лв.;
3. Евдок и я И л иева Я на к иева – 1/18 и д.
част – 261 лв.;
4. Велико Янакиев Кошничаров – 1/6 ид.
част – 783 лв.;
5. М а р и я Я н а к и е в а Г ю р о в а – 1 /6 и д .
част – 783 лв.;
6. Тодорк а И ва нова К аза кова – 1/18 и д.
част – 261 лв.;
7. С та н чо Д и м и т ров К а за ков – 1/18 и д.
част – 261 лв.;

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

8 . И в а н Д и м и т р о в К а з а к о в – 1/18 и д .
част – 261 лв.;
9. Йовко Иванов Цанков – 1/6 ид. част – 783 лв.;
10. Мирослав Георгиев Казаков – 1/6 ид.
част – 783 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“, клон Царево, и след
05.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска, собственост за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9211

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-763
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.522 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 228 кв.м, попадаща
в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – улица,
югоизток – ПИ № 48619.505.522, югозапад – ПИ
№ 48619.505.522 и ПИ № 48619.505.521 и улица,
северозапад – улица, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост
на Ангел Иванов Ангелов, Леничка Иванова
Георгиева.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на
отчуждения имот в размер 4463,10 лв., разпределено
съобразно квотите на собственост, както следва:
1. А н г ел И ва нов А н г елов – 1/2 и д.
част – 2231,55 лв.;
2. Лени чка Иванова Георг иева – 1/2 и д.
част – 2231,55 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
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ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9212

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-764
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.671 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56
от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ на отчуждаваната част 736 кв.м,
попадащи в трасе на обект „Улична регулация – кв.
Белия бряг“, при граници на частта: североизток – ПИ № 48619.505.805 и ПИ № 48619.505.51,
югоизток – ПИ № 48619.505.47 и улица, югозапад – ПИ № 48619.505.41 и ПИ № 48619.505.671,
северозапа д – ПИ № 48619.505.671, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
собственост на Емилия Георгиева Лазова, Петър
Стоянов Кралев, Димитър Василев Матракчиев,
Веселин Василев Матракчиев, Димитър Георгиев
Лазов, Кита Димова Илиева, Златка Райкова
Филипова, Иван Райков Попов, Златка Димова
Войникова, Траянка Георгиева Орфаниду, Даниела
Георгиева Христова.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на отчуждения имот в размер 14 407,20 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Емилия Георгиева Лазова – 3/48 ид. части – 900,45 лв.;
2. Петър Стоянов Кралев – 12/48 ид. части – 3601,80 лв.;
3. Димитър Василев Матракчиев – 3/48 ид.
части – 900,45 лв.;
4. Веселин Василев Матракчиев – 3/48 ид.
части – 900,45 лв.;
5. Димитър Георгиев Лазов – 3/48 ид. части – 900,45 лв.;
6. К и т а Д и мова И л иева – 6/48 и д. час ти – 1800,90 лв.;
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7. Златка Райкова Филипова – 6/48 ид. части – 1800,90 лв.;
8 . И в а н Ра й ко в По п о в – 6/4 8 и д . ч а с ти – 1800,90 лв.;
9. Златка Димова Войникова – 2/48 ид. части – 600,30 лв.;
10. Траянка Георгиева Орфаниду – 2/48 ид.
части – 600,30 лв.;
11. Даниела Георгиева Христова – 2/48 ид.
части – 600,30 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“, клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9213

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-765
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.673 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56
от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ на отчуждаваната част 81 кв.м,
попадаща в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия бряг“, при граници на частта: североизток – ПИ № 48919.505.131, югоизток – ПИ
№48619.505.673, югозапад – ПИ № 48619.505.674,
северозапа д – ПИ № 48619.505.125, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
с неустановен собственик.
ІІ. Определям равностойно парично обезщетение в размер 1585,60 лв.
ІІІ. На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното обезщетение да се преведе по сметка на
община Царево в банка „ДСК“, клон Царево,
след 5.11.2012 г.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
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на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9214

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-766
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.532 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56
от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ на отчуждаваната част 383 кв.м,
попадаща в трасе на обект „Улична регулация – кв.
Белия бряг“, при граници на частта: североизток – улица, югоизток – ПИ № 48619.505.532 и
улица, югозапад – ПИ № 48619.505.532 и ПИ
№ 48619.505.533, северозапад – ПИ № 48619.505.519
и улица, съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен с
Решение № 30 от протокол № 3 от 30.12.2003 г. на
ОбС – Царево, собственост на Евгения Генадиева
Кантарджиева, Иван Генадиев Терзиев, Злати
Иванов Терзиев, Борис Иванов Терзиев, Магдалена Василева Терзиева, Снежина Димитрова
Велкова, Дора Петрова Милева, Мария Василева
Терзиева, Явор Василев Терзиев, Васил Димитров
Димитров, Драган Димитров Димитров.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на отчуждения имот в размер 7497,20 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Евгения Генадиева Кантарджиева – 1/12 ид.
част – 624,76 лв.;
2 . И в а н Ге н а д и е в Те р з и е в – 1 /1 2 и д .
част – 624,77 лв.;
3 . З л а т и И в а н о в Те р з и е в – 1 /6 и д .
част – 1249,53 лв.;
4 . Б о р и с И в а н о в Т е р з и е в – 1 /6 и д .
част – 1249,53 лв.;
5. Магдалена Василева Терзиева – 1/12 ид.
част – 624,77 лв.;
6. Снежина Димитрова Велкова – 1/12 ид.
част – 624,77 лв.;
7. Д о р а П е т р о в а М и л е в а – 1 / 1 2 и д .
част – 624,77 лв.;
8. М ари я Вас и лев а Тер зиев а – 1/2 4 и д.
част – 312,38 лв.;
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9. Я в о р В а с и л е в Те р з и е в – 1 / 2 4 и д .
част – 312,38 лв.;
10. Васил Димитров Димитров – 1/12 ид.
част – 624,77 лв.;
11. Драган Димитров Димитров – 1/12 ид.
част – 624,77 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“, клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9215

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-767
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.38 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-1856 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с площ на отчуждаваната част 200
кв.м, попадаща в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия бряг“, при граници на частта:
североизток – ПИ № 48919.505.39, югоизток – ПИ
№ 48619.505.37, югозапад – ПИ № 48619.505.36,
северозапад – ПИ № 48619.505.38, съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
с неустановен собственик.
ІІ. Определям равностойно парично обезщетение в размер 3915 лв.
ІІІ. На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното обезщетение да се преведе по сметка на
Община Царево в банка „ДСК“, клон Царево,
след 5.11.2012 г.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигу-
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ри водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9216

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-768
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.810 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56
от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ на отчуждаваната част 167 кв.м,
попадаща в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия бряг“, при граници на частта:
североизток – улица, югоизток – улица, югозапад – ПИ № 48619.505.457, северозапад – ПИ
№ 48619.505.810, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от
30.12.2003 г. на ОбС – Царево, с неустановен
собственик.
ІІ. Определям равностойно парично обезщетение в размер 3269 лв.
ІІІ. На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното обезщетение да се преведе по сметка на
община Царево в банка „ДСК“, клон Царево,
след 5.11.2012 г.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9217

Кмет:
Г. Лапчев
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ЗАПОВЕД № РД-01-769
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.504 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56
от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ на отчуждаваната част 742 кв.м,
попадаща в трасе на обект „Улична регулация – кв.
Белия бряг“, при граници на частта: североизток – ПИ № 48919.505.504 и ПИ № 48619.505.505,
югоизток – ПИ № 48619.505.506, югозапад – ПИ
№ 48619.505.504, северозапад – ПИ № 48619.505.504
и улица, съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен
с Решение № 30 от протокол № 3 от 30.12.2003 г.
на ОбС – Царево, собственост на Христо Дичов
Георгиев.
ІІ. Определям обезщетение на собственика
на отчуждения имот Христо Дичов Георгиев в
размер 14 524,70 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево,
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 5.11.2012 г. да
започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 от АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпълнение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на кв.
Белия бряг. Обектът е от първостепенно значение
за Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9218

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-770
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.489 по К К К Р на г р.
Царево, кв. Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 73 кв.м, попадаща в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия бряг“, при граници
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на частта: североизток – улица, югоизток – ПИ
№ 48619.505.489, югозапад – ПИ № 48619.505.490,
северозапад – улица, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост на
Цветанка Живкова Василева.
ІІ. Определям обезщетение на собственика на
отчуждения имот Цветанка Живкова Василева
в размер 1429 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево,
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 5.11.2012 г. да
започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9219

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-771
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. От ч у ж давам ПИ с идентификатор
№ 48619.505.490 по КККР на гр. Царево, кв. Белия
бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56/24.08.2006 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с площ на
имота 70 кв.м, попадащ в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия бряг“, при граници
на имота: североизток – ПИ № 48619.505.489,
югоизток – ПИ № 48619.505.490, югозапад – ПИ
№ 48619.505.491, северозапад – улица, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
собственост на Ивайло Петров Цветанов, Цветанка Живкова Василева.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 1370,30 лв., разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. И в а й л о Пе т р о в Ц в е т а н о в – 1 /2 и д .
част – 685,15 лв.;
2. Цветанка Ж ивкова Василева – 1/2 ид.
част – 685,15 лв.
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ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“, клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9220

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-772
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.486 по К К К Р на г р.
Царево, кв. Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 32 кв.м, попадаща в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия бряг“, при граници
на частта: североизток – ПИ № 48919.505.486,
югоизток – ПИ № 48619.505.488, югозапад – улица, северозапад – ПИ № 48619.505.485, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
собственост на Жорка Маврова Христова, Мавер
Димитров Недков.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 626,40 лв., разпределено съобразно квотите на собственост, както
следва:
1. Ж о р к а М а в р о в а Х р и с т о в а – 1 / 2 и д .
част – 313,20 лв.;
2 . М а в е р Д и м и т р о в Н е д к о в – 1/ 2 и д .
част – 313,20 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“, клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
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важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9221

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-773
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.488 по К К К Р на г р.
Царево, кв. Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 118 кв.м, попадаща в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия бряг“, при граници
на частта: североизток – ПИ № 48919.505.487,
югоизток – улица, югозапад – улица, северозапад – ПИ № 48619.505.488, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост на
Румяна Костадинова Тодорова.
ІІ. Определям обезщетение на собственика на
отчуждения имот Румяна Костадинова Тодорова
в размер 2309,90 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево,
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 5.11.2012 г. да
започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9222

Кмет:
Г. Лапчев
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ЗАПОВЕД № РД-01-774
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.479 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56
от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ на отчуждаваната част 140 кв.м,
попадаща в трасе на обект „Улична регулация – кв.
Белия бряг“, при граници на частта: североизток – улица, югоизток – улица, югозапад – ПИ
№ 48619.505.479 и ул и ца, североза па д – П И
№ 48619.505.479 и ПИ № 48619.505.478, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
с неустановен собственик
ІІ. Определям равностойно парично обезщетение в размер 2740,50 лв.
ІІІ. На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното обезщетение да се преведе по сметка на
Община Царево в банка „ДСК“, клон Царево,
след 5.11.2012 г.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9223

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-775
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.480 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56
от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ на отчуждаваната част от 188
кв.м, попадаща в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия бряг“, при граници на частта:
североизток – ПИ № 48919.505.477, югоизток – ПИ
№ 48619.505.480, югозапад – ПИ № 48619.505.481,
северозапад – улица, съгласно влязъл в сила
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ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост на
Мария Георгиева Чалъкова, Али Мехди Задех
Асл, Верка Стоянова Мехди Задех Асл.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на отчуждения имот в размер 3680,10 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Мари я Ге орг иева Ча л ъкова – 1/3 и д.
част – 1226,70 лв.;
2. А ли Мех ди За дех Асл – 1/3 и д.
част – 1226,70 лв.;
3. Верка Стоянова Мехди Задех Асл – 1/3 ид.
част – 1226,70 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“, клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево, съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9224

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-776
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.481 по К К К Р на г р.
Царево, кв. Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 58 кв.м, попадаща в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия бряг“, при граници
на частта: североизток – ПИ № 48919.505.480,
югоизток – ПИ № 48619.505.481, югозапад – ПИ
№ 48619.505.483, северозапад – улица, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
собственост на Али Мехди Задех Асл, Верка
Стоянова Мехди Задех Асл.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на отчуждения имот в размер 1135,40 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
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1. Али Мехди Задех Асл – 1/2 ид. част – 567,70 лв.;
2. Верка Стоянова Мехди Задех Асл – 1/2 ид.
част – 567,70 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“, клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури
водоснабдяване и канализация на квартал Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9225

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-777
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.483 по КККР на гр. Царево,
кв. Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-1856 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с площ на отчуждаваните части 133
кв.м, попадащи в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия бряг“, при граници на частта:
североизток – ПИ № 48919.505.481, югоизток – ПИ
№ 48619.505.483, югозапад – ПИ № 48619.505.484,
северозапад – улица, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево, собственост на:
Никола Вълчев Бухов, Елена Стефанова Бухова,
Мария Вълчева Христова.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 2603,50 лв., разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1 . Н и к о л а В ъ л ч е в Б у х о в – 1 /4 и д .
част – 650,87 лв.;
2 . Е л е н а С т е ф а н о в а Бу х о в а – 1 /4 и д .
част – 650,88 лв.;
3. М а р и я В ъ л ч е в а Х р и с т о в а – 1 /2 и д .
част – 1301,75 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“, клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
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ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9226

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-778
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, чл. 25, ал. 1 ЗОС, чл. 60 АПК и като взех
предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 48619.505.482 по К К К Р на г р.
Царево, кв. Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 88 кв.м, попадаща в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия бряг“, при граници на
частта: североизток – ПИ № 48919.505.481, югоизток – улица, югозапад – ПИ № 48619.505.487,
северозапа д – ПИ № 48619.505.482, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – Царево,
собственост на Васил Николов Вълчанов, Дора
Стефанова Вълчанова.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците на отчуждения имот в размер 1722,60 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. В а с и л Н и к о л о в В ъ л ч а н о в – 1 /2 и д .
част – 861,30 лв.
2. Дора С т ефа нова Въ л ча нова – 1/2 и д.
част – 861,30 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собствениците да се преведе по сметка, открита от Община
Царево, в банка „ДСК“, клон Царево, и след
5.11.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК, тъй като
отчуждаваният имот е необходим за изпълнение
на част от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Царево“. Цитираният проект е от особена
важност за жителите на гр. Царево и ще осигури водоснабдяване и канализация на кв. Белия
бряг. Обектът е от първостепенно значение за
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Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

9227

Кмет:
Г. Лапчев

15. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 147, ал. 1, т. 2 и чл. 153, ал. 1
ЗУТ обявява, че заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството е издал
Разрешение за строеж № РС-57 от 9.10.2012 г. на
Министерството на финансите за обект „Рехабилитация, ремонт и модернизация на ГКПП „Капитан
Андреево“, находящ се в имот № 000578 и имот
№ 033029 в землището на с. Капитан Андреево,
местност Саксон алча, община Свиленград, област Хасково“. На основание чл. 60, ал. 1 АПК за
защита на особено важни държавни и обществени
интереси е допуснато предварително изпълнение
на разрешението за строеж. Предварителното
изпълнение може да бъде обжалвано пред Административния съд – София-град, в 3-дневен срок
от съобщаването му в „Държавен вестник“ чрез
МРРБ. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
9444
78. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, обявява конкурси за:
професори по: професионално направление 5.8.
Проучване, добив и обработка на полезните
изкопаеми, специалност „Техника и технология
на взривните работи“ – един за нуждите на катедра „Подземно строителство“; професионално
направление 5.8. Проучване, добив и обработка
на полезните изкопаеми, специалност „Геология
и проучване на полезните изкопаеми“ (неметални
полезни изкопаеми) – един за нуждите на катедра
„Геология и проучване на полезните изкопаеми“;
доцент по професионално направление 4.4. „Науки
за земята“, специалност „Геология“ за нуждите
на катедра „Геология и палеонтология“, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи в МГУ „Св. Иван Рилски“,
Студентски град, Сектор „СДК“, ет. 2, стая 5,
тел. (02) 80-60-209.
9079
68. – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурс за професор по
професионално направление 7.4. Обществено
здраве, научна специалност 03.01.53 социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи в ректората – к/с
Славейков, бул. Проф. Якимов 1, стая 214, тел.
056/858 210.
9155
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62. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурс за академична длъжност в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
7.1. Медицина за главен асистент по офталмология
към Катедрата по очни болести на Медицинския
факултет със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
отдел „Човешки ресурси“, бул. В. Априлов 15а,
Пловдив, тел. 032 602-403.
9378
977. – Националният институт по геофизика,
геодезия и география към БАН, София, обявява
конкурси за академични длъжности по професионално направление 4.4. Науки за Земята:
професори по: специалността 01.04.08 физика на
океана, атмосферата и околоземното пространство – един; специалността 01.08.01 физическа
география и ландшафтознание – двама, всички
със срок 2 месеца от датата на обнародване в
„Държавен вестник“. Документите за участие се
подават в канцеларията на института – София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, тел. 979 3322.
9103
300. – Институтът по инженерна химия при
БАН – София, обявява конкурс за академична
длъжност доцент по Химични технологии 5.10
(02.10.09 процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория
„Преносни процеси в многофазни среди“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 103, ет. 1, стая 102, тел. 870 42 49.
9264
23. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за „Въздушен електропровод 20 kV“ с
дължина 88,60 м, преминаващ през земеделска
земя – частна и общинска собственост, заустващ
тръбопровод и захранващ водопровод, преминаващи през земеделска земя – частна собственост.
Парцеларният план е изработен за захранване на
„МВЕЦ“ в имот № 229012, местност Иловското,
земл ище на с. Врачеш, община Ботевград. Проектът е изложен в сградата на общината, стая
№ 23. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
имат право да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация, Ботевград.
9265
3. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Опашиница в землището на
с. Студена, община Перник, приет с протокол
№ 11-4 от 27.09.2012 г. на комисията, назначена
със заповед № 921 от 1.06.2011 г. на кмета на
община Перник за имот пл. № 166.109. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на община Перник.
9292
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3а. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение на плана на новообразуваните имоти
в местността Черешите в землището на с. Драгичево, община Перник, приет с протокол № 11-2 от
27.09.2012 г. на комисията, назначена със заповед
№ 921 от 1.06.2011 г. на кмета на община Перник
за имот пл. № 501.557. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник.
9293
3б. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Маркови върби в землището на
с. Дивотино, община Перник, приет с протокол
№ 11-3 от 27.09.2012 г. на комисията, назначена
със заповед № 921 от 1.06.2011 г. на кмета на община Перник за имоти пл. № 135.116 и 135.404.
На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на община Перник.
9294
12. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Път І-9 Слънчев
бряг – Бургас, участък: Обход на гр. Поморие от
км 217+000 до км 222+849,41“, който е изложен
в сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения
на проекта до общината в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
9237
13. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Път І-9 Слънчев
бряг – Бургас, участък: Обход на гр. Ахелой от
км 207+500 до км 212+233,06“, който е изложен
в сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения
на проекта до общината в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
9238
357. – Община гр. Ракитово, област Пазарджик,  
на основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава на
всички заинтересовани лица, че за обект: Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна
станция за отпадъчни води и доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна
мрежа на гр. Костандово и с. Дорково, община
Ракитово са изработени проекти за:
1. ПУП – ПРЗ за промяна предназначението
на земеделска земя в УПИ „За пречиствателно
съоръжение за отпадни води“, обхващащ имоти
№ 095105, 095104, 095103, 095102, 095101, 095100,
095099, м. Рулев арк, землище на гр. Костандово,
община Ракитово;
2. ПУП – ПП за обект: „Транспортен достъп“
до ПСОВ – Костандово, м. Рулев арк, землище на
гр. Костандово, засягащ имоти с № 000306, 095002,
095003, 095005, 095006, 095066, 095069, 095098;
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3. ПУП – ПП за трасе на нова подземна КЛ 20
kV за електрозахранване на ПСОВ – Костандово,
засягащ имоти с № 095071, 095106, 095003, 095002,
095105, м. Рулев арк, землище Костандово;
4. схема за водоснабдяване на ПСОВ – Костандово, засягащо имот № 095105, м. Рулев арк,
землище Костандово;
5. ПУП – ПП за трасе на довеждащ колектор за
отпадни води между с. Дорково и гр. Костандово,
засягащ имоти 23008.9.51 по КК на с. Дорково и
000198 по КВС на гр. Костандово;
6. П У П – ПП за т расе на довеж дащ колектор за отпадни води от гр. Костандово до
ПСОВ – Костандово, засягащ имоти с № 095105,
095002, 095069, 000306, м. Рулев арк, землище на
гр. Костандово, община Ракитово. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация Ракитово.
9243
357а. – Община гр. Ракитово, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ
съобщава на всички заинтересовани лица, че за
обект „Изграждане на канализационна мрежа
и пречиствателна станция за отпадъчни води и
доизграждане, реконструкция и рехабилитация на
водоснабдителна мрежа на гр. Ракитово, община
Ракитово“, са изработени проекти за:
1. ПУП – ПРЗ за промяна предназначението
на земеделска земя в УПИ „За пречиствателно
съоръжение за отпадни води“, обхващащ имоти с идентификатори: 62004.3.117, 62004.3.118,
62004.3.119, 62004.3.120, 62004.3.169, 62004.3.170,
62004.3.171, 62004.3.172, 62004.3.173, м. Тополите,
землище на гр. Ракитово, частна собственост;
2. ПУП – ПП за обект: „Транспортен достъп“
до ПСОВ – Ракитово, м. Тополите, землище на
гр. Ракитово, засягащ имоти с идентификатори
62004.3.91, 62004.3.241, 62004.3.201, 62004.3.92,
62004.3.95, 62004.3.194, 62004.3.186, 62004.3.158,
62004.3.160, 62004.3.165, 62004.3.124, 62004.3.321,
62004.3.242, 62004.3.210, 62004.3.203, 62004.3.202,
62004.3.200, 62004.3.199, 62004.3.198, 62004.3.195,
62004.3.193, 62004.3.191, 62004.3.190, 62004.3.189,
62004.3.188, 62004.3.187, 62004.3.185, 62004.3.184,
62004.3.183, 62004.3.182, 62004.3.168, 62004.3.167,
62004.3.161, 62004.3.159, 62004.3.156, 62004.3.154,
62004.3.150, 62004.3.148, 62004.3.143, 62004.3.128,
62004.3.126, 62004.3.166, 62004.3.122, 62004.3.121,
62004.3.113, 62004.3.142, 62004.3.79;
3. ПУП – ПП за трасе на нова подземна КЛ
20 kV за електрозахранване на ПСОВ – Ракитово, засягащ имоти с идентификатори 62004.3.339,
62004.3.191, 62004.3.227, 62004.3.173, м. Тополите,
землище Ракитово;
4. ПУП – ПП за трасе на нов водопровод за
водоснабдяване на ПСОВ – Ракитово, засягащ
имоти с идентификатори 62004.3.227, 62004.3.173,
м. Тополите, землище Ракитово;
5. ПУП – ПП за трасе на довеждащ колектор за
отпадни води от гр. Ракитово до ПСОВ – Ракитово, засягащ имоти с идентификатори 62004.4.1242,
62004.4.1236, 62004.4.1191, 62004.4.1176, 62004.4.1175,
62004.4.1174, 62004.4.1173, 62004.4.1162, м. Ограде,
землище Ракитово, 62004.4.1081, 62004.4.1048,
62004.4.1027, м. Ормана, землище Ракитово,
62004.3.227, 62004.3.462, 62004.3.303, 62004.3.173,
62004.3.503, 62004.3.500, 62004.3.548, 62004.3.560,
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62004.3.567, 62004.3.576, 62004.3.578, 62004.3.579,
62004.3.580, 62004.3.581, 62004.3.583, 62004.3.606,
62004.3. 608, м. Тополите, м. Добреница, м. Пазарски път, землище Ракитово, и засегнати имоти от
сервитута: 62004.3.1238, 62004.3.1237, 62004.3.1146,
62004.3.1161, 62004.3.1148, 62004.3.1147, 62004.3.1076,
62004.3.1075, 62004.3.1074, 62004.3.1073, м. Ограде, землище Ракитово, 62004.3.461, 62004.3.460,
62004.3.459, 62004.3.458, 62004.3.413, 62004.3.414,
62004.3.381, 62004.3.380, 62004.3.379, 62004.3.378,
62004.3.377, 62004.3.302, 62004.3.301, 62004.3.300,
62004.3.299, 62004.3.295, 62004.3.294, 62004.3.291,
62004.3.290, 62004.3.221, 62004.3.416, 62004.3.417,
62004.3.449, 62004.3.443, 62004.3.469, 62004.3.491,
62004.3.504, 62004.3.505, 62004.3.536, 62004.3.532,
62004.3.544, 62004.3.550, 62004.3.549, 62004.3.559,
62004.3.501, м. Добреница, землище Ракитово;
6. ПУП за трасе на довеждащ колектор за
отпадни води от гр. Ракитово до ПСОВ – Ракитово (частта в регулация), засягащ имоти с идентификатори 62004.5.9516, 62004.5.89, 62004.5.88,
62004.5.9514, 62004.5.9511, 62004.5.68, 62004.5.9512,
62004.5.65, 62004.5.64, 62004.5.63, 62004.5.9513,
62004.5.9552, 62004.5.9510, 62004.5.97 по КК на гр.
Ракитово. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация Ракитово.
9244
76. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 2 във връзка с чл. 128, ал. 12 ЗУТ съобщава, че
е изработен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „АМ „Марица“
Оризово – Капитан Андреево, от км 89+100 до
км 108+260“, подучастък: „Път ІІ-80 (Е-85) Свиленград – Пъстрогор от км 0+000 до км 3+490“ и
пътен възел „Свиленград“ при км 99+280 в землището на Свиленград, област Хасково, който е
изложен в сградата на общината, стая № 210. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в
отдел „ТСУ“ на Община Свиленград и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
9239
77. – Общ и н а Сви лен г ра д на о снова н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че е изработен ПУП – парцеларен
план за изграждане на обект: „Оптична кабелна
линия между оптична муфа № 1 и оптична муфа
№ 2 в землищата на с. Генералово и с. Капитан
Андреево, община Свиленград“, през поземлен
имот – ПИ № 000230, намиращ се в землището
на с. Генералово, и през поземлени имоти ПИ
№ 000096, ПИ № 000095, ПИ № 029072, ПИ
№ 029077, ПИ № 029065, ПИ № 000012, ПИ
№ 000274, ПИ № 000099, намиращи се в землището на с. Капитан Андреево, който е изложен в
сградата на общината, стая № 210. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Община Свиленград.
9240
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108. – Община гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са
приети помощен план и план на новоо бразуваните
имоти за местността Габърска, в землището на
с. Балабанско, община Троян, област Ловеч. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на Община Троян. Плановете и придружаващата ги документация са изложени за
разглеждане от заинтересованите лица в сградата
на Община Троян, ет. 2, стая № 30, всеки работен
ден от 9 до 12 ч.
9241
109. – Община гр. Троян, област Ловеч, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава,
че са приети помощен план и план на ново
образуваните имоти за местностите Райковска,
Кост у рски дол, Равни рът, Пашова могила,
Тел черево, Исик ийско, Х и т ровско т о, Ту маница, Нисторица, Дрянска, Рътът, Цоневска,
Пречника, Лисичи дупки и Пенови кошари в
землището на гр. Троян, област Ловеч. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения
по плановете и придружаващата ги документация до кмета на Община Троян. Плановете и
придружаващата ги документация са изложени
за разглеж дане от заинтересованите лица в
сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 30,
всеки работен ден от 9 до 12 ч.
9242
631. – Община Харманли на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план за регулация – разделяне на кв. 22 на четири квартала, а именно
кв. 22, кв. 44, кв. 45 и кв. 46 и в кварталите се
образуват самостоятелни УПИ по плана на с. Поляново, община Харманли. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в срок един месец след обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с проекта в отдел „ТУ и
С“ на Община Харманли и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Харманли.
9298
40. – Община с. Крушари, област Добрич,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Реконструкция на Път ІІІ-293 „Александрия – Коритен – Северняк – граница с Република Румъния“ от км 44+442 до км 45+685.08, за землището
на с. Северняк“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в срок един месец от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се
запознаят с проекта в общината и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
9235
41. – Община с. Крушари, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен
план – план за застрояване за ПИ № 029142 и 029143
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(образувани от имот № 029132); ПИ 029148 и 029149
(образувани от имот № 029133); ПИ 029152 и 029153
(образувани от имот №029134); ПИ 029146 и 029147
(образувани от имот № 029135); ПИ 029144 и 029145
(образувани от имот № 029128); ПИ 029150 и 029151
(образувани от имот № 029130); ПИ 036094 и 036095
(образувани от имот № 036092); ПИ 028022 и 028023
(образувани от имот № 028019) в землището на
с. Добрин без промяна на предназначението им и
проекти за ПУП – ПЗ за ПИ 028020, ПИ 028017 и
ПИ 025086 в землището на с. Добрин за промяна
на предназначението им от „Ниви“ в имоти за
„Изграждане на ветрогенераторен парк“. Проектите
са изложени в стая 201 в сградата на общинската
администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ желаещите могат да се запознаят с него
и при несъгласие да депозират възражение.
9236

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, съобщава, че по жалба на Ангелина Спасова Димитрова с адрес: София, ж.к. Надежда ІV, бл. 417, вх. Б,
ет. 4, ап. 22, със съдебен адрес: гр. Гоце Делчев, ул.
Александър Стамболийски 11А, ет. 3 – адв. Нели
Ст. Терзиева, против Заповед № 430 от 9.03.2004 г.
на кмета на Община Гоце Делчев, с която е одобрен
проект за подробен устройствен план за имот пл.
№ 4332 от кв. 247 по плана на гр. Гоце Делчев,
с който от имота се образуват два урегулирани
поземлени имота – ХІІІ – за услуги и търговия, и
ХІV – за автосервиз, магазин и офис; предвидено
е и уширение на прилежащата улица за обслужване на новообразуваните парцели и сключено
застрояване на две едноетажни и две двуетажни
сгради и е образувано адм. дело № 484/2012 по
описа на съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 20.11.2012 г. от 10 ч.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в едномесечен срок от обнародване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: трите имена,
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.
9335
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
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Йорданка Стоянова Петрова от Бургас и Иван
Стоянов Стоянов от гр. Камено против Заповед
№ РД-09-402 от 6.08.2012 г. на кмета на Община
Камено, с която се одобрява частично изменение
на подробен устройствен план – план за регулация
на УПИ IX-108 в кв. 4 по плана на гр. Камено,
община Камено, с цел обособяване на два нови
имота – УПИ XII-108 и XIII-108 съгласно сините
и червените черти, надписи и щрихи на приложената към проекта графична част. Площите и
предназначението на новообразуваните УПИ са
следните: УПИ XII-108 – 1829 кв. м – „За жилищно строителство“; УПИ XIII-108 – 3595 кв. м – „За
жилищно строителство“. По жалбата е образувано адм. д. № 1974/2012 на Административния
съд – Бургас, насрочено за 12.12.2012 г. от 10 ч.
9392
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Иво
Георгиев Бинев от Бургас, ул. Христо Фотев 1,
вх. 2, ет. 1, Сашо Иванов Пеев от Бургас, ул.
Христо Фотев 1, вх. 2, ет. 1, Тодор Йорданов
Вълев от Бургас, ул. Ст. Стамболов 74, вх. 1,
ет. 2, Христо Крумов Колев от Бургас, ул. Ст.
Стамболов 74А, вх. 1, ет. 1, Кирил Георгиев
Костадинов от Бургас, ул. Христо Фотев 1, вх. 3,
ет. 2, Калуд Иванов Долапчиев от Бургас, ул.
Христо Фотев 1, вх. 3, ет. 5, Евелина Георгиева
Пейкова от Бургас, ул. Христо Фотев 2А, вх. А,
ет. 5, против решение по т. 57 от протокол № 12
от 24.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Бургас,
с което е изменил Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас,
като е приел схеми за въвеждане в експлоатация
на участъци от зоната за платено паркиране
относно паркинг в междублоково пространство
между ул. Цар Самуил и ул. Христо Фотев,
паркинг в междуб локово пространство между
ул. Христо Фотев и бул. Сан Стефано и паркинг
на ул. Христо Фотев. По жалбата е образувано
адм. д. № 1779/2012.
9393
Административният съд – Бургас, съобщава
на Драгана Миюжкович от Република Сърбия,
гр. Смедерево, че в качеството є на жалбоподател по адм. д. № 1442/2012 има постановено
съдебно определение от закрито заседание № 1571
от 1.10.2012 г., с което оставя без разглеждане
жалбата на Драгана Миюжкович от Република
Сърбия, гр. Смедерево, против Решение за принудително събиране на публични вземания с
неуточнен номер на неуточнен административен
орган. Прекратява производството по адм. д.
№ 1442/2012 на Административния съд – Бургас.
Определението може да се обжалва с частна
жалба пред Върховния административен съд в
7-дневен срок от съобщаването му.
9394
Административният съд – Варна, единадесети
състав, на основание чл. 188, вр. чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава за постъпило оспорване от областния управител на област с административен
център – Варна, на Наредбата за определянето
и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община
Девня, изменена и допълнена с Решение № 108
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на Общинския съвет – Девня, взето по протокол
№ 15 от заседание, проведено на 26.06.2012 г., в
частта по т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и т.2. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за
конституирането им като ответници по адм. д.
№ 3107/2012 на Административния съд – Варна,
в едномесечен срок от деня на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“, към което
следва да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Със заявлението е недопустимо да се
правят искания за отмяна на обжалвания административен акт, както и за присъединяване към
подаденото оспорване от областен управител на
област с административен център Варна.
9261
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че по жалба на „Юкон София“ – ЕООД,
София, срещу чл. 39, ал. 1, т. 2 от Наредбата за
определянето и администрирането на местни
данъци, такси и цени на услуги на територията
на община Сапарева баня е образувано адм. д.
№ 201/2012, насрочено за 19.10.2012 г. от 11 ч.
9387
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е постъпила жалба от ЕТ „Анелия Орозова – ИППМП“ – Белово, представляван от
д-р А нели я Орозова, и ЕТ „Ма я Гераксиева – ИППМП“ – Белово, представляван от д-р Мая
Гераксиева, против Решение № 210 от 9.08.2012 г.,
прието с протокол № 20 от 9.08.2012 г. на Общинския съвет – Белово, с което се изменя отдаване
под наем част от имоти – публична общинска
собственост. По оспорването е образувано адм. д.
№ 649 по описа на Административния съд – Пазарджик за 2012 г. Делото е насрочено за 22.10.2012 г.
от 11,30 ч. в открито съдебно заседание.
9386
Административният съд – София-град, уведомява, че по описа на съда е образувано адм. д.
№ 4280/2011 на второ отделение, 23 състав,
насрочено за 26.11.2012 г. от 9 ч., по жалба на
Стела Илиева Папазова срещу Заповед № РД09-50-531 от 4.05.2007 г. на главния архитект на
София, с която са одобрени: 1. план за регулация
за УПИ ХVІ-779, кв. 31, в.з. Киноцентър – ІІ
част – разширение, и създаване на улица от о.т.
81а до о.т. 81г, съгласно приложен проект; 2.
план за застрояване за УПИ ХVІ-779, кв. 31, в.з.
Киноцентър – ІІ част – разширение, съгласно
приложен проект. В едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ заинтересованите страни могат да се
конституират като ответници по делото чрез подаване на заявление до съда със съдържанието,
определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ, и приложенията,
посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
9336
Административният съд – София-град, уведомява, че по описа на съда е образувано адм. д.
№ 5677/2012 на ІІ отделение, 26 състав, насрочено
за 5.12.2012 г. от 13,45 ч., по жалба на Стефан
Веселинов Стефанов срещу Заповед № РД-09-501248 от 6.10.2011 г. на главния архитект на София,
с която се одобряват: 1. изменение на план за
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застрояване на м. Дървеница, кв. 5, УПИ 1 – „За
църква“, III-1184, IV-1661 „За КОО“ съгласно
приложен проект без допускане на намалени
отстояния към съседни имоти и сгради, включително през улица; 2. работен устройствен план
на м. Дървеница, кв. 5, УПИ 1 – „За църква“,
III-1184, IV-1661 „За КОО“ съгласно приложен
проект без допускане на намалени отстояния
към съседни имоти и сгради, включително през
улица; 3. изменение на план за регулация на м.
Дървеница, кв. 5, като от УПИ I – „За църква“,
се създават нови УПИ 1 – „За църква“, III-1184,
IV-1661 „За КОО“ съгласно приложен проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване и
работен устройствен план не може да се издава
виза за проектиране, да се одобрява (съгласува)
инвестиционен проект или да се издава разрешение за строеж с допускане на намалени отстоя
ния към съседни имоти и сгради, включително
през улица. Заинтересованите лица могат да се
конституират като ответници по делото в едномесечен срок от деня на обнародването на това
съобщение в „Държавен вестник“ при подадено
заявление съгласно чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
9262
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 40 състав, призовава Стаменка Стоичкова Велкова и Петър Велков Георгиев като
заинтересовани страни по адм. д. № 7064/2012,
образувано по жалба на „Новиск“ – ЕАД, против
Заповед № РД-18-27 от 3.04.2012 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър в частта на заповедта, касаеща имот с
идентификатор 68134.1501.492. Делото е насрочено
за 18.10.2012 г. от 13,30 ч. Заинтересованите страни да посочат съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на ГПК.
9516
Пловдивск и ят окръжен съд, г ра ж данска
колегия, съобщава на ответника Ахмед Лутфи
Ахмед – гражданин на Република Ирак и/или
на Сирийската арабска република, за това, че
на 18.ІV.2012 г. от Стефка Василева Ахмед срещу
него и децата Маргарита Ахмед Ахмед и Васил
Ахмед Ахмед, родени от Стефка Василева Ахмед
на 26.V.2011 г. в Асеновград, е образувано гр. д.
№ 1189/2012 на ХХІІ гр. с-в на Пловдивския
окръжен съд за оспорване на бащинството на
посочените деца от Ахмед Лутфи Ахмед, във връзка с което следва в едномесечен срок от датата
на обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ да се яви в канцеларията на ХХІІ гр.
с-в на Пловдивския окръжен съд, за да получи
препис от исковата молба с приложенията, както
и да посочи лице в седалището на съда, на което
да се връчват съобщенията, ако няма пълномощник по делото в Република България, като
в противен случай съдът ще му назначи особен
представител в производството.
9388
Златоградският районен съд призовава Земфира Ирашевна Гасанова, родена на 2.03.1974 г.,
последен адрес гр. Неделино, област Смолян, сега
с неизвестен адрес, да се яви в съда като ответница по гр. д. № 330/2012, заведено от Ивайло
Николаев Бозвелиев по чл. 49 СК, в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
връчване на Разпореждане № 907 от 2.10.2012 г.
по чл. 131 ГПК, към което е приложен препис
от искова молба, вх. № 1668 от 11.09.2012 г., вед
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но с доказателствата към нея. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9273
Карловският районен съд, гражданска колегия,
ІV състав, уведомява Инга Владимирова Болшакова
и Даряна Стойчева Димитрова и двете с последен
адрес област Пловдив, гр. Сопот, ул. Ал. Стамболийски 21, сега с неизвестен адрес, да се явят в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в деловодството на съда за получаване
на препис от искова молба и доказателствата за
отговор по гр. д. № 986/2012 г. с правно основание
чл. 87 ЗЗД, заведено от Цона Димитрова Димитрова
от Сопот, ул. Ал. Стамболийски 21. Ответниците
да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа с назначен особен представител.
9337
Кюстендилският районен съд, гражданска
колегия, VІІ състав, призовава Кармен Маринела Димитрова с последен адрес Кюстендил, ул.
Патриарх Евтимий 3, вх. Б, ет. 5, ап. 2, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.11.2012 г.
в 9 ч. като ответница по гр. д. № 969/2012, заведено от Пламен Иванов Димитров, по чл. 49,
ал. 1 СК, за да є бъдат връчени книжа – искова
молба и приложени документи. Ако същата не
се яви, съдът ще є назначи особен представител.
Указва на призованата страна, че може да посочи
съдебен адресат.
9390
Плевенският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Георгиос Каракасидис от
Република Гърция, роден на 1.04.1966 г., без
регистриран постоянен и настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в
канцеларията на Плевенския районен съд, за да
получи препис от искова молба и приложенията
по гр. д. № 4368/2012 – VІ гр. състав – ПлРс,
заведено от Велислава Ангелова Тачева от гр.
Тръстеник, община Долна Митрополия, област
Плевен, ул. Скобелев 2, за прекратяване на брак
на основание чл. 49 СК. В случай че не се яви,
за да получи съдебните книжа в указания срок,
съдът ще му назначи особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
9263
Сливенският районен съд, гражданска колегия, VІІ състав, призовава Родолф Маиеул
Кинсиклоунон с последен адрес Кипър, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.11.2012 г.
в 11 ч. (резервна дата 5.12.2012 г. от 9 ч.) като
ответник по гр. д. № 4670/2012, заведено от Рени
Р. Михайлова. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
9391
Софийският районен съд, ГО, 56 състав, на основание чл. 35 КМЧП призовава Кирил Здравков
Миланов с адрес София, ул. Тинтява 20, вх. Б,
ет. 1, ап. 14, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 26.11.2012 г. в 10 ч. като ответник по
гр. д. № 39160/2008, заведено от Застрахователна
компания „Лев Инс“ – АД. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
9338
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Районни ят съд – гр. Тервел, г ра ж данска
колегия, призовава Идриз Халилов Назифов
(Идриз Халил Неби) с последен адрес област
Добрич, с. Зърнево, сега с неизвестен адрес,
Веска Алексиева Тихомирова (Весиля Халилова
Тахирова) с последен адрес област Добрич, с. Орляк, сега с неизвестен адрес, и Нина Николова
Христова (Нутфия Назифова Халилова/Нетфие
Назиф Неби) с последен адрес област Добрич,
с. Зърнево, сега с неизвестен адрес, да се явят
в съда на 19.12.2012 г. в 10 ч. като ответници по
гр. д. № 281/2012, заведено от Шафие С. Ембие,
Зекирия С. Османали, Ремзи С. Осман, Юлия
С. Керанова, за делба. Ответниците да посочат
съдебни адреси, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
9389
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 20 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД уведомява, че има образувано гр. д.
№ 15808/2011 въз основа на постъпило мотивирано
искане от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу
Емил Тодоринов Диковски с постоянен адрес гр.
Бяла Слатина, ж. к. Сребрена 3, вх. А, ет. 1, ап. 3,
община Бяла Слатина, област Враца. Обявление
по чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД е обнародвано в
„Държавен вестник“, бр. 63 от 2012 г. Уведомяват
се заинтересованите, че първото открито съдебно
заседание е пренасрочено за 21.01.2013 г. от 11 ч.
9339
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД уведомява заинтересованите страни по гр. дело № 528/2012 г.,
насрочено за 6.02.2013 г. от 10 ч. в Кюстендил,
че делото е образувано на основание чл. 28, ал.1
ЗОПДИППД по искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност с адрес за призоваване: Благоевград, пл.
Георги Измирлиев 9, срещу Пламен Бориславов
Галев, Емилия Стоилова Галева, Ангел Христов
Христов, Радмила Иванова Дюлгерова-Христова,
и четиримата с постоянен адрес с. Ресилово, ул.
Хан Крум 25, община Сапарева баня, област Кюстендил, „Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид“, вписано
в общ регистър Сейшели, номер на вписване в
регистъра 22015 от 12.07.2005 г., със седалище
и адрес на управление Република Сейшелски
острови, Виктория, ул. Сейнт Хаус, Виктория
хаус, ап. 206, представлявано от Мерелин Ивон
Камий – едноличен директор, чрез „Ем Пи Ви
Трейдинг Лимитид – клон“ КЧТ, ЕИК 130542374,
със седалище и адрес на управление София, ул.
Бреза 2, ет. 3, чрез представителите Ангел Христов
Христов и Пламен Бориславов Галев, „Пи Ей
Джи Норд Адамс Лимитед“, вписано в регистър
Сейшели, номер на вписване в регистъра 22944 от
31.08.2005 г., със седалище и адрес на управление
Република Сейшелски острови, Виктория, ул.
Сейнт Хаус, Виктория хаус, ап. 206, представлявано от Рейнхард Курц – едноличен директор,
чрез „Пи Ей Джи Норт Адамс Лимитед – клон“,
със седалище и адрес на управление София, ул.
Бреза 2, ет. 3, представлявано от Ангел Христов
Христов и Пламен Бориславов Галев, „Макса
Лимитед“, със седалище и адрес на управление
Палм Чембърс, П.К.119, Роуд Таун, Тортола,
Британски Вирджински острови, представлявано
от Христинка Георгиева Ангелова, за отнемане
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на имущество, придобито от престъпна дейност,
на обща стойност 4 250 189,12  лв., както следва:
От Пламен Бориславов Галев на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
– 17 дружествени дяла в размер 1700 лв. от
капитала на „Империал“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Дупница, ул. Шейново 15,
рег. по ф. дело № 561/2000 г. на Кюстендилския
окръжен съд, притежавани от Пламен Бориславов Галев;
– 17 дружествени дяла в размер 1700 лв. от
капитала на „Инфра Асет Мениджмънт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление: Дупница, ул.
Христо Ботев 19А, ф. дело № 206 от 15.02.2007 г.
на Пернишкия окръжен съд, притежавани от
Пламен Бориславов Галев;
– 125 дружествени дяла в размер 1250 лв.
от капитала на „Кей Ейч Партнер“ – ООД, със
седалище и адрес на управление: Дупница, ул.
Христо Ботев 19А, ф. дело № 691/1999 г. на Кюстендилския окръжен съд, притежавани от Пламен
Бориславов Галев;
– 24 дружествени дяла в размер 2400 лв.
от капитала на „Норд Интернешънъл“ – ООД,
със седалище и адрес на управление: София,
ул. Цветна градина 5, ф.д. № 2318/2002 г. на Софийския градски съд, притежавани от Пламен
Бориславов Галев;
– 250 дружествени дяла в размер 2500 лв. от
капитала на „Пи Ей Ийгълс“ – ООД, със седалище и адрес на управление: София, ул. Цветна
градина 5, вх. Б, ет. 5, ф. дело № 15382/1999 г. на
Софийския градски съд, притежавани от Пламен
Бориславов Галев;
– 33 дружествени дяла в размер 1650 лв. от
капитала на „Сити Инженеринг“ – ООД, със
седалище и адрес на управление: Перник, ул.
Софийско шосе 31, ф. дело № 749/2003 г. на ПОС,
притежавани от Пламен Бориславов Галев;
– 25 дружествени дяла на обща стойност
1250 лв. от капитала на „Югозападна инвестиционна компания“ – ООД, със седалище и адрес
на управление: Перник, ул. Софийско шосе 31,
ф. дело № 582/2007 г. на Пернишкия окръжен
съд, притежавани от Пламен Бориславов Галев;
– 14 дружествени дяла в размер 1400 лв. от
капитала на „Евро Ойл груп“ – ООД, със седалище
и адрес на управление: София, бул. Ал. Пушкин
84, вписано в търговския регистър на 9.04.2008 г.,
притежавани от Пламен Бориславов Галев;
– 25 дружествени дяла в размер 1250 лв. от
капитала на „Ню Корпорейшън груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление: Перник, ул.
Кърджали 22, вписано в търговския регистър на
14.02.2008 г., притежавани от Пламен Бориславов Галев;
– 25 дружествени дяла в размер 1250 лв. от
капитала на „Норд Евротранс“ със седалище и
адрес на управление: Дупница, ул. Христо Ботев
19А, вписано в търговския регистър на 25.03.2008 г.,
притежавани от Пламен Бориславов Галев;
– 25 дружествени дяла в размер 1250 лв. от
капитала на „Ню Инвестмънт груп“ със седалище
и адрес на управление: Перник, ул. Кърджали 22,
вписано в търговския регистър на 14.02.2008 г.,
притежавани от Пламен Бориславов Галев;
– сумата в размер 822,48 лв. по срочен депозит
в „Токуда банк“ – АД, офис Дупница, титуляр
Пламен Бориславов Галев;
– 25 000 евро входящи преводи, или 48 895,75
левова равностойност, преминали през банкова
сметка, открита в „Банка Пиреос България“ – АД,
с титуляр Пламен Бориславов Галев;
– 269 500 щатски долара или 424 366,15 левова
равностойност, преминали през банкова сметка,
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открита в „Банка Пиреос България“ – АД, с
титуляр Пламен Бориславов Галев;
– късо огнестрелно оръжие – пистолет „Глок
17С“, кал. 9 мм, фабричен номер ЕВН648, придобит от Пламен Бориславов Галев;
– късо огнестрелно оръжие – револвер „Смит
и Уесон-686“, кал. 357 магнум, фабричен номер
CEV2720, и 50 бр. боеприпаси за него, придобити
от Пламен Бориславов Галев;
– късо огнестрелно оръжие – пистолет „ЧЗ75В“, кал. 9*19 мм, фабричен номер 1759 М, и 50
бр. боеприпаси за него, придобити от Пламен
Бориславов Галев;
– късо огнестрелно оръжие – револвер „Смит
и Уесон-360PD“, кал. 357 магнум, фабричен номер
CFT3155, и 50 бр. боеприпаси за него, придобити
от Пламен Бориславов Галев;
– късо огнестрелно оръжие – пистолет „Глок
31“, кал. 357 sig, фабричен номер ЕLP354 и 50
бр. боеприпаси за него, придобити от Пламен
Бориславов Галев;
– късо огнестрелно оръжие – пистолет „Глок
21С“, кал. 45 ауто, фабричен номер FAN407, и 50
бр. боеприпаси за него, придобити от Пламен
Бориславов Галев;
– късо огнестрелно оръжие – пистолет DAVIS,
кал. 38, фабричен номер D142280, и 50 бр. боеприпаси за него, придобити от Пламен Бориславов
Галев;
– късо огнестрелно оръжие – пистолет „Зиг –  
Зауер“, кал. 9*19 мм, фабричен номер U696876, и
50 бр. боеприпаси за него, придобити от Пламен
Бориславов Галев;
– к ъ с о ог не с т р е л но ор ъ ж ие – п ис т оле т
„Глок – 32“, кал. 357 sig, фабричен номер HMC875,
и 50 бр. боеприпаси за него, придобити от Пламен
Бориславов Галев;
– карабина „СА-93“, кал. 7,62 мм, фабричен
номер ВА361601 придобита от Пламен Бориславов Галев;
– карабина „Медвед-3“, кал. 9 мм, № 293,
придобита от Пламен Бориславов Галев;
– ловна полуавтоматична пушка „Сайга“,
кал. 20, фабричен номер 1327113, придобита от
Пламен Бориславов Галев;
– карабина „Сайга МЗ EXP-01“, кал. 7,62 мм,
фабричен номер Н02133659, придобита от Пламен
Бориславов Галев;
– карабина „Сайга МК-03“, кал. 7,62 мм, фабричен номер Н06131840, придобита от Пламен
Бориславов Галев.
При условията на евентуалност е предявен иск
на основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД срещу Пламен
Бориславов Галев за действително даденото по
фактура на закупуване:
– сумата в размер 1400 лв., дадена за закупуването на късо огнестрелно оръжие – пистолет
„Глок 17С“, кал. 9 мм, фабричен номер ЕВН648;
– сумата в размер 1300 лв., дадена за закупуването на късо огнестрелно оръжие – револвер
„Смит и Уесон-686“, кал. 357 магнум, фабричен
номер CEV2720, и 50 бр. боеприпаси за него;
– сумата в размер 880 лв., дадена за закупуването на късо огнестрелно оръжие – пистолет
„ЧЗ-75В“, кал. 9*19 мм, фабричен номер 1759 М,
и 50 бр. боеприпаси за него;
– сумата в размер 1900 лв., дадена за закупуването на късо огнестрелно оръжие – револвер
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„Смит и Уесон-360PD“, кал. 357 магнум, фабричен
номер CFT3155, и 50 бр. боеприпаси за него;
– сумата в размер 1200 лв., дадена за закупуването на късо огнестрелно оръжие – пистолет
„Глок 31“, кал. 357 sig, фабричен номер ЕLP354,
и 50 бр. боеприпаси за него;
– сумата в размер 1400 лв., дадена за закупуването на късо огнестрелно оръжие – пистолет
„Глок 21С“, кал. 45 ауто, фабричен номер FAN407,
и 50 бр. боеприпаси за него;
– сумата в размер 285 лв., дадена за закупуването на късо огнестрелно оръжие – пистолет
DAVIS, кал. 38, фабричен номер D142280, и 50
бр. боеприпаси за него;
– сумата в размер 1750 лв., дадена за закупуването на късо огнестрелно оръжи – пистолет
„Зиг – Зауер“, кал. 9*19 мм, фабричен номер
U696876, и 50 бр. боеприпаси за него;
– сумата в размер 1060 лв., дадена за закупуването на късо огнестрелно оръжие – пистолет
„Глок – 32“ , кал. 357 sig, фабричен номер HMC875,
и 50 бр. боеприпаси за него;
– сумата в размер 1300 лв., дадена за закупуването на карабина „СА-93“, кал. 7,62 мм,
фабричен номер ВА361601;
– сумата в размер 1300 лв., дадена за закупуването на карабина „Медвед-3“, кал. 9 мм, № 293;
– сумата в размер 700 лв., дадена за закупуването на ловна полуавтоматична пушка „Сайга“,
кал. 20, фабричен номер 1327113;
– сумата в размер 420 лв., дадена за закупуването на карабина „Сайга МЗ EXP-01“, кал. 7,62
мм, фабричен номер Н02133659;
– сумата в размер 722 лв., дадена за закупуването на карабина „Сайга МК-03“, кал. 7,62 мм,
фабричен номер Н06131840.
От Пламен Бориславов Галев на основание чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД:
– сумата в размер 1250 лв. от продажбата на
25 дружествени дяла от капитала на „Сити Асет
Мениджмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление: Перник, ул. Софийско шосе 31, ф.
дело № 263/2007 г. на Пернишкия окръжен съд;
– сумата в размер 2400 лв. от продажбата
на 24 дружествени дяла от капитала на „Империал“ – ООД, със седалище и адрес на управление: Дупница, ул. Шейново 15, рег. по ф. дело
№ 561/2000 г. на Кюстендилския окръжен съд.
От Пламен Бориславов Галев и Емилия Стоилова Галева на основание чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
– дворно място, образуващо парцел ХVІІІ-739,
в квартал 53 по плана на с. Ресилово, община
Сапарева баня, Софийска област, с площ 805 кв.м,
при съседи на парцела – улица, Емил Милошев,
Пламен Б. Галев и Ангел Хр. Христов, Митко
Дим. Пелрухов, придобит чрез нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 52,
том І, дело № 577 от 15.04.1998 г. на нотариус С.
Милева, с район на действие Районен съд – Дупница, вписан в СВ – Дупница, с вх. рег. № 139
от 15.04.1998 г., том 102, и нотариален акт за
замяна на недвижими имоти № 149, том ІІ, дело
1645 от 30.07.1998 г.;
– 1/2 идеална част от имот №  020125 с площ
10,663 дка, намиращ се в местността Зад чифлико
в землището на с. Ресилово с ЕКАТТЕ 62520,
община Сапарева баня, област Кюстендил, начин
на трайно ползване: жил. територия, категория
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на земята – шеста, при граници и съседи: имот
№ 020105 – полски път на Община Сапарева баня,
имот № 020072 – полска култура на Община Сапарева баня, имот № 020073 – нива на насл. на
Георги Иванов Джаджаров, имот № 020069 – полска култура на Пламен Бориславов Галев и др.,
имот № 020121 – използв. ливада на Община
Сапарева баня, имот № 020103 – полска култура
на Община Сапарева баня, имот № 000001 – жил.  
територия на с. Ресилово. С Решение № КЗЗ-9
от 28.11.2000 г. на Комисията за земеделски земи
на основание чл. 24 ЗОЗЗ и чл. 41 ППЗОЗЗ е
извършена промяна на предназначението на земеделската земя, а именно на имоти с № 02068,
020119, 020108, 020109 и 020118 на Община Сапарева баня, област Кюстендил, придобити чрез
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 110, том І, рег. № 1339, дело № 261 от
8.04.1999 г. на нотариус Сийка Милева; нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 79,
том І, рег. № 982, дело № 170 от 12.03.1999 г. на
Сийка Милева – нотариус с район на действие
Районен съд – Дупница, област Кюстендил, акт
№ 78, том І, дело № 527/1999 г.; нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 103,
том ІІ, рег. № 3060, дело № 584 от 30.08.1999 г.
на нотариус Сийка Милева с район на действие
Районен съд – Дупница, вписан в СВ – Дупница,
с вх. рег. № 1075 от 01.09.1999 г., акт № 37, дело
№ 1754/1999 г.; нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 119, рег. № 1853, дело
№ 142 от 2.08.2000 г., вписан в Службата по вписванията – Дупница, с вх. рег. № 759 от 2.08.2000 г.,
акт № 43, том ІІІ, дело № 787/2000 г.; нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 134,
том І, рег. № 2051, дело № 159 от 2000 г., вписан
в СВ – Дупница, с вх. рег. № 856 от 1.09.2000 г.,
акт 111, том ІІІ, дело № 894/2000 г.; нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 5,
том І, рег. № 0337, дело № 25 от 19.02.2001 г. на
Сийка Милева – нотариус с район на действие
Районен съд – Ду пница, област К юстендил,
вписан в Службата по вписванията – Дупница,
с вх. рег. № 606 от 19.02.2001 г., акт № 104, том
І, дело № 150/2001 г.;
– 1/2 идеална част от недвижим имот, представляващ 1,20 кв.м/640 идеални части от дворно
място, образуващо парцел Х, намиращ се в квартал
68 по регулационния план на с. Ресилово, община
Сапарева баня, при съседи на парцела по скица,
парцел ХІІ, собственост на Симеон Ив. Георгиев
и Иван С. Георгиев, парцел ІХ, собственост на
Серафим Борисов Васев, парцел ІХ, собственост
на Йордан Борисов Джаджаров, и улица, заключена между осеви точки 163 – 164А, придобит
от Пламен Бориславов Галев с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 25,
том І, рег. № 0337, дело № 25 от 19.02.2001 г. на
Сийка Милева – нотариус с район на действие
Районен съд – Ду пница, област К юстендил,
вписан в Службата по вписванията – Дупница,
с вх. рег. № 606 от 19.02.2001 г., акт № 104, том
І, дело № 150/2001 г.;
– 1/2 идеална част от недвижим имот, земеделска земя – полска култура, 1,268 дка, образуващ
нерегулиран поземлен имот (НПИ) с кадастрален
№ 020069, шеста категория, местност Зад чифлико,
масив 20 по плана за земеразделяне, възста-
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 овен в реални граници на с. Ресилово, община
н
Сапарева баня, при граници (съседи) по решение:
НПИ кадастр. № 020125 – жилищна територия
на Пламен Бориславов Галев; НПИ кадастр.
№ 020073 – полска култура на неидентифициран
собственик; НПИ кадастр. № 020074 – полска
култура на наследници на Илия Иванов Джаджаров; НПИ кадастр. № 020120 – използваема
ливада на насл. на Георги Стойнев Колев, и НПИ
кадастр. № 020121  – използваема ливада на неидентифициран собственик, придобит от Пламен
Бориславов Галев с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот от 20.09.2001 г. на
Сийка Милева – нотариус с район на действие
Районен съд – Ду пница, област К юстендил,
вписан в Службата по вписванията – Дупница,
с вх. рег. № 3301 от 20.09.2001 г., акт № 135, том
ІV, дело № 1150/2001 г.;
– 1/2 идеална част от недвижим имот, представляващ поземлен имот № 020137, с обща площ
4,399 дка, образуван от недвижими имоти с ПН
№ 020052, № 020053, № 020054 и № 020055 съгласно издадена скица № К35884 от 26.02.2010 г. на
Общинската служба по земеделие (презаверена
на 2.07.2012 г.), имот № 020137 се намира в местността Зад чифлико в землището на с. Ресилово
с ЕКАТТЕ 62520, община Сапарева баня, област
Кюстендил, начин на трайно ползване: др.възст.
завед., шеста категория, при граници и съседи:
имот № 020051 – полска култура насл. на Йордан
Михайлов Щрапульов, имот № 020056 – полска култура на Филе Витанов Захаринов, имот
№ 020103 – полска култура на Община Сапарева
баня, имот № 020121 – използвана ливада на
Община Сапарева баня, имот № 000037 – дере
на Община Сапарева баня, с променено предназначение от земеделска земя в неземеделски
нужди и утвърждаване на площадки и трасета
за проектиране с Решение № 4 от 6.04.2006 г. на
комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ на обл. дирекция „Земеделие и гори“, Кюстендил, придобит
от Пламен Бориславов Галев с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 66,
том ІІ, рег. № 4178, дело № 208 от 14.08.2002 г.
на нотариус Стефан Сотиров с район на действие Районен съд – Дупница, вписан в регистъра
на Нотариалната камара под № 293, вписан в
СВ – Дупница, с вх. № 1781 от 14.08.2002 г., акт
№ 81, том VІІ, дело № 1382/2002 г., с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 89,
том ІІІ, рег. № 5008, дело № 446 от 23.12.2004 г.
на нотариус Стефан Сотиров с район на действие – Районен съд – Дупница, вписан в регистъра
на Нотариалната камара под № 293, вписан в
СВ – Дупница, с вх. № 3907 от 23.12.2004 г., акт
№ 40, том ХV, дело № 3097/2004 г., с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 178,
том ІІ, рег. № 4178, дело № 343 от 15.10.2004 г. на
нотариус Стефан Сотиров с район на действие
Районен съд – Дупница, вписан в СВ – Дупница,
с вх. № 3047 от 15.10.2004 г., акт № 159, том ХІ,
дело № 2360/2004 г., с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №   22, том І,
рег. № 398, дело № 20 от 1.02.2005 г. на нотариус
Стефан Сотиров с район на действие Районен
съд – Дупница, област Кюстендил, вписан в Службата по вписвания – Дупница, с вх. рег. № 212 от
21.02.2005 г., акт № 154, том І, дело № 172/2005 г.
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От Пламен Бориславов Галев и Емилия Стоилова Галева на основание чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД:
– сумата 9000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на продажба на лек автомобил марка и модел „Ауди А 6“ с рег. № КН
9194 Н, рама № WAUZZZ4AZSN055298, двигател
№ AEL004630, цвят зелен;
– сумата 3000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на продажба на лек автомобил марка и модел „Фолксваген Голф“, с рег.
№ КН 5666 Н, рама № WVWZZZ1HZPW406462,
двигател № 069662, цвят виолетов;
– сумата 4000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажба на мотоциклет „Харлей Дейвидсън“, марка „Hertage
Softial FLstc 1340 cc“ с рег. № КН 1881 А, рама
№ 1HD1BJL48XY010935, двигател № BJLX010935.
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Ангел
Христов Христов:
–  17 дружествени дяла с номинална стойност
100 лв. всеки от тях на обща стойност 1700 лв.
от капитала на „Империал“ – ООД, седалище и
адрес на управление: Дупница, ул. Шейново 15,
рег. по ф. дело № 561/2000 г., собственост на Ангел Христов Христов, представлявано от Ивайло
Климентов Иванов;
–  16 дружествени дяла с номинална стойност
100 лв. всеки от тях на обща стойност 1600 лв. от
капитала на „Инфра Асет Мениджмънт“ – ООД,
седалище и адрес на управление: Дупница, ул.
Христо Ботев 19А, рег. по ф. дело № 206 от
15.02.2007 г., собственост на Ангел Христов Христов, представлявано от Веселин Любчев Пейчев;
–  125 дружествени дяла с номинална стойност
10 лв. всеки от тях на обща стойност 1250 лв.
от капитала на „Кей Ейч Партнер“ – ООД,
седалище и адрес на управление: Дупница, ул.
Христо Ботев 19А, рег. по ф. дело № 691/1999 г.
на Кюстендилския окръжен съд, собственост
на Ангел Христов Христов, представлявано от
Георги Панчев Георгиев;
–  24 дружествени дяла с номинална стойност
100 лв. всеки от тях на обща стойност 2400 лв.
от капитала на „Норд Интернешънъл“ – ООД,
седалище и адрес на управление: София, ул.
Цветна градина 5, собственост на Ангел Христов Христов, представлявано от Ангел Христов
Христов, Пламен Бориславов Галев и Красимир
Василев Оков;
– 25 дружествени дяла с номинална стойност
100 лв. всеки от тях на обща стойност 2500 лв. от
капитала на „Пи Ей Ийгълс“ – ООД, седалище и
адрес на управление: София, ул. Цветна градина
5, рег. по ф. дело № 15382/1999 г., собственост
на Ангел Христов Христов, представлявано от
Ангел Христов Христов и Пламен Бориславов
Галев заедно и поотделно;
– 25 дружествени дяла с номинална стойност
50 лв. всеки от тях на обща стойност 1250 лв. от
капитала на „Югозападна инвестиционна компания“ – ООД, седалище и адрес на управление:
Перник, ул. Софийско шосе 31, регистрирана с
решение по ф. дело № 582/2007 г. на ПОС, собственост на Ангел Христов Христов, представлявано
от Адриан Митков Александров;
– 14 дружествени дяла с номинална стойност
100 лв. всеки от тях на обща стойност 1400 лв.
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от капитала на „Евро Ойл груп“ – ООД, със
седалище и адрес на управление: София, бул.
Ал. Пушкин 84, вписана в търговския регистър
на 9.04.2008 г., собственост на Ангел Христов
Христов, представлявано от Адриан Благоев
Георгиев;
– 25 дружествени дяла с номинална стойност
50 лв. всеки от тях на обща стойност 1250 лв. от
капитала на „Ню Корпорейшън груп“ – ООД,
седалище и адрес на управление: Перник, ул.
Кърджали 22, вписано в търговския регистър на
14.02.2008 г. въз основа на дружествен договор от
22.01.2008 г., собственост на Ангел Христов Христов, представлявано от Веселин Любчев Пейчев;
– 25 дружествени дяла с номинална стойност
50 лв. всеки от тях на обща стойност 1250 лв. от
капитала на „Норд Евротранс“, със седалище и
адрес на управление: Дупница, ул. Христо Ботев
19А, собственост на Ангел Христов Христов,
представлявано от Борис Боянов Джартов;
– 25 дружествени дяла с номинална стойност
50 лв. всеки от тях на обща стойност 1250 лв. от
капитала на „Ню инвестмънт груп“, седалище и
адрес на управление: Перник, ул. Кърджали 22,
вписано в търговския регистър на 14.02.2008 г.,
собственост на Ангел Христов Христов, представлявано от Веселин Любчев Пейчев;
– 33 дружествени дяла на обща стойност
1650 лв. от капитала на „Сити инженеринг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление: Перник, ул.
Софийско шосе 31, рег. по ф. дело № 749/2003 г. на
Пернишкия окръжен съд, собственост на Ангел
Христов Христов, с управител Адриан Митков
Александров;
– 125 ликвидационни дяла на обща стойност
12,50  лв. от капитала на „Шоу енд трейд къмпани“ – ООД – в ликвидация, седалище и адрес
на управление: София, ж.к. Стрелбище, бл. 88,
собственост на Ангел Христов Христов, с ликвидатор Весислав Василев Кънчев;
– късо огнестрелно оръжие – пистолет „Глок
17С“, фабричен № FGW054, придобит с разрешение
№ 38 от 7.03.2002 г.;
– късо огнестрелно оръжие – пистолет „Глок
17С“, фабричен № EBH647, придобит с разрешение
№ 41 от 8.03.2002 г.;
– късо огнестрелно оръжие – пистолет „Берета“, модел 87ВВ, фабричен № C3385IU, придобит
с разрешение № 33 от 7.04.2003 г.;
– късо огнестрелно оръжие – пистолет „Глок
21-С“, фабричен № DMD701, придобит с разрешение № 130 от 30.07.2004 г.;
– късо огнестрелно оръжие – пистолет  – револвер „Смит и Уесън“, фабричен № CDZ9127,
придобит с разрешение №  9 от 13.01.2005 г.;
– късо огнестрелно оръжие пистолет „DAVIS“,
фабричен № 5785657, придобит с разрешение № 138
от 20.10.2005 г.;
– късо огнестрелно оръжие – пистолет „Смит
и Уесън“, фабричен № JRF3932, придобит с разрешение № 71 от 27.03.2006 г.;
– късо огнестрелно оръжие – пистолет „Глок
31“, фабричен № FRK536, придобит с разрешение
№ 120 от 2.07.2004 г.;
– нарезна карабина „Хеклер и Кох“, кал. 22",
ремингтон с фабричен № 48-015225, придобита с
разрешение № 35 от 28.03.2000 г.;
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– ловна нарезна карабина „SLR“, кал. 7,62 мм,
с фабричен № ВА360691 придобита с разрешение
№ 37 от 24.02.2003 г.;
– нарезна карабина „Тигър“, кал. 7,62 мм,
придобита с разрешение № 38 от 24.02.03г.;
– гладкоцевна пушка „Сайга“, кал. 20, с фабричен № Н03370190, придобита с разрешение
№ 27 от 20.02.2003 г.;
– нарезна карабина „Сайга“, кал. 7,62 мм, с
фабричен № Н01133430, придобита с разрешение
№ 220 от 1.10.2003 г.;
– нарезна карабина „Сайга“, кал. 7,62 мм, с
фабричен № Н06131715, придобита с разрешение
№ 169 от 12.09.2006 г.
При условията на евентуалност иск с цена,
изчислена по фактурна стойност, както следва:
– сумата в размер 1369 лв., представляваща
фактурна стойност на късо огнестрелно оръжие – пистолет „Глок 17С“, фабричен № FGW054,
придобит с разрешение № 38 от 7.03.2002 г.;
– сумата в размер 1369 лв., представляваща
фактурна стойност на късо огнестрелно оръжие – пистолет „Глок 17С“, фабричен № EBH647,
придобит с разрешение № 41 от 8.03.2002 г.;
– сумата в размер 980 лв., представляваща
фактурна стойност на късо огнестрелно оръжие – пистолет „Берета“, модел 87ВВ, фабричен
№ C3385IU, придобит с разрешение № 33 от
7.04.2003 г.;
– сумата в размер 1400 лв., представляваща
фактурна стойност на късо огнестрелно оръжие – пистолет „Глок 21-С“, фабричен № DMD701,
придобит с разрешение № 130 от 30.07.2004 г.;
– сумата в размер 700 лв., представляваща
фактурна стойност на късо огнестрелно оръжие – пистолет – револвер „Смит и Уесън“, фаб
ричен № CDZ9127, придобит с разрешение № 9
от 13.01.2005 г.;
– сумата в размер 222,50 лв., представляваща
фактурна стойност на късо огнестрелно оръжие – пистолет „DAVIS“, фабричен № 5785657,
придобит с разрешение № 138 от 20.10.2005 г.;
– сумата в размер 1300 лв., представляваща факту рна стойност на късо огнестрелно
оръжие – пистолет „Смит и Уесън“, фабричен
№ JRF3932, придобит с разрешение № 71 от
27.03.2006 г.;
– сумата в размер 1200 лв., представляваща
фактурна стойност на късо огнестрелно оръжие – пистолет „Глок 31“, фабричен № FRK536,
придобит с разрешение № 120 от 2.07.2004 г.;
– сумата в размер 3500 лв., представляваща
фактурна стойност на нарезна карабина „Хеклер и
Кох“, кал. 22“ ремингтон, фабричен № 48-015225,
придобита с разрешение № 35 от 28.03.2000 г.;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
фактурна стойност на ловна нарезна карабина
„SLR“, кал. 7,62 мм, с фабричен № ВА360691,
придобита с разрешение № 37 от 24.02.2003 г.;
– сумата в размер 2680 лв., представляваща
фактурна стойност на нарезна карабина „Тигър“,
кал. 7,62 мм, придобита с разрешение № 38 от
24.02.03 г.;
– сумата в размер 500 лв., представляваща
фактурна стойност на гладкоцевна пушка „Сайга“, кал. 20, с фабричен № Н03370190, придобита
с разрешение № 27 от 20.02.2003 г.;
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– сумата в размер 420 лв., представляваща
фактурна стойност на нарезна карабина „Сайга“,
кал. 7,62 мм, с фабричен № Н01133430, придобита
с разрешение № 220 от 1.10.2003 г.;
– сумата в размер 722 лв., представляваща
фактурна стойност на нарезна карабина „Сайга“,
кал. 7,62 мм, с фабричен № Н06131715, придобита
с разрешение № 169 от 12.09.2006 г.;
– сумата 30 000 EUR, или левовата равностойност 58 674,90 лв., от депозитна сметка, открита в
„Пиреос“ – АД, с титуляр Ангел Христов Христов;
– сумата 40 000 USD, или левовата равно
стойност 64 682,40 лв., от спестовен влог в щ.д.,
открит в „Пиреос“ – АД, с титуляр Ангел Христов Христов;
– сумата 18 лв. от спестовен влог, открит в
„Пиреос“ – АД, с титуляр Ангел Христов Христов;
– сумата 389,13 USD, или 596,18 лв., по сметка
в „Токуда банк“ – АД, с титуляр Ангел Христов
Христов;
– сумата 115 417,16 лв. от банкова сметка,
открита в „Юробанк и Еф Джи България“ – АД,
„Пощенска банка“, с титуляр Ангел Христов
Христов;
– сумата 8000 долара, или 16 508,40 лв., от
банкова сметка в „Юробанк и Еф Джи България“ – АД, с титуляр Ангел Христов Христов;
– сумата в размер 353,83 лв. от банкова сметка
в левове, открита в „Пиреос“ – АД, с титуляр
Ангел Христов Христов.
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД от Ангел Христов Христов и от Радмила Иванова Дюлгерова-Христова:
– мотоциклет четириколка – джет за сняг
„Ямаха“, видно от представена декларация от
МДТ – Сапарева баня, придобит на 31.05.2005 г.,
собственост на Ангел Христов Христов и Радмила
Иванова Дюлгерова-Христова;
– дворно място, образуващо парцел ХІХ-739
в квартал 53 по плана на с. Ресилово, община
Сапарева баня, с площ 805 кв.м, при съседи на
парцела: от две страни – улица, Митко Димитров
Перухов и Пламен Б. Галев и Ангел Х. Христов,
собственост на Ангел Христов Христов и Радмила
Иванова Дюлгерова-Христова, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 52, том І, дело № 577 от 15.04.1998 г., и с
нотариален акт за замяна на недвижими имоти
№ 149, том ІІ, дело № 1645 от 30.07.1998 г.;
– 1/2 идеална част от недвижим имот – имот
с № 020125 с площ 10,663 дка, обединен от имоти
с № 02068 (полска култура 3,380 дка), № 020119
(използваема ливада 1,000 дка), № 020108 (ливада
0,890 дка), № 020109 (ливада с площ 2,563 дка)
и № 020118 (ливада с площ 2,831 дка). Съгласно
издадена скица № К35885 от 26.02.2010 г. на Общинската служба по земеделие (презаверена на
2.07.2012 г.) имот с № 020125 с площ 10, 663 дка
се намира в местността Зад чифлико в землището на с. Ресилово с ЕКАТТЕ 62520, община
Сапарева баня, област Кюстендил, начин на
трайно ползване: жилищна територия, категория
на земята – шеста, при граници и съседи: имот
№ 020105 – полски път на Община Сапарева баня,
имот № 020072 – полска култура на Община Сапарева баня, имот № 020073 – нива на насл. на
Георги Иванов Джаджаров, имот № 020069 – пол-
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ска култура на Пламен Бориславов Галев и др.,
имот № 020121 – използвана ливада на Община
Сапарева баня, имот № 020103 – полска култура
на Община Сапарева баня, имот № 000001 – жилищна територия на с. Ресилово, собственост
на Ангел Христов Христов и Радмила Иванова
Дюлгерова-Христова, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 110,
том І, рег.№ 1339, дело № 261 от 8.04.1999 г. на
нотариус Сийка Милева; нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 79,
том І, рег. № 982, дело № 170 от 12.03.1999 г. на
Сийка Милева – нотариус с район на действие
Районен съд – Дупница, област Кюстендил, акт
№ 78, том І, дело № 527/99 г.; нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 103,
том ІІ, рег.№ 3060, дело № 584 от 30.08.1999 г.
на нотариус Сийка Милева с район на действие
Районен съд – Дупница, вписан в СВ – Дупница,
с вх. рег. № 1075 от 1.09.1999 г., акт № 37, дело
№ 1754/1999 г.; нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 119, рег. № 1853, дело
№ 142 от 2.08.2000 г., вписан в Службата по вписванията – Дупница, с вх. рег.№ 759 от 2.08.2000 г.,
акт № 43, том ІІІ, дело № 787/2000 г.; нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 134,
том І, рег. № 2051, дело № 159 от 2000 г., вписан в
СВ – Дупница, с вх.рег. № 856 от 1.09.2000 г., акт
111, том ІІІ, дело № 894/2000 г.; нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 25,
том І, рег.№ 0337, дело № 25 от 19.02.2001 г. на
Сийка Милева, нотариус с район на действие
районен съд – Дупница, област Кюстендил, вписан в Службата по вписванията – Дупница, с вх.
рег. № 606 от 19.02.2001 г., акт № 104, том І, дело
№ 150/2001 г. и с протокол № 8 и Решение № КЗЗ9 от 28.11.2000 г. на Комисията за земеделски
земи на основание чл. 24 ЗОЗЗ и чл. 41 ППЗОЗЗ
посочените имоти с № 02068, № 020119, № 020108,
№ 020109 и № 020118 на Община Сапарева баня,
област Кюстендил, са обединени под № 020125;
– 1/2 идеална част от недвижим имот – полска култура 1,268 дка, образуващ нерегулиран
позем лен имо т (НПИ) с ка даст р.№ 020 069,
шеста категория, местност Зад чифлико, масив
20, по плана на земеразделяне, възстановен в
реални граници на с. Ресилово, община Сапарева баня, при граници (съседи) по решение:
НПИ кадастр.№ 020125 – жилищна територия
на Пламен Бориславов Галев; НПИ кадастр.
№ 020073 – полска култура на неидентифициран
собственик; НПИ кадастр.№ 020074 – полска
култура на наследници на Илия Иванов Джаджаров; НПИ кадастр.№ 020120 – използваема
лива да на насл. на Георги Стойнев Колев;
НПИ кадастр.№ 020121 – използваема ливада
на неидентифициран собственик, собственост
на Ангел Христов Христов и Радмила Иванова
Дюлгерова-Христова, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
вх.рег.№ 2301 от 20.09.2001 г., акт № 135, том ІV,
дело № 1150/2001 г. на СВ – Дупница, съгласно
скица № К35882 от 26.02.2010 г. на Общинската
служба по земеделие – Сапарева баня, имот
№ 020069 е с площ 1,268 дка, намиращ се в
землището на с. Ресилово.
– 1/2 идеална част от недвижим имот – имот
№ 020137 с обща площ 4,399 дка, обединен от имоти
с № 020052 (полска култура 1,200 дка), № 020053
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(полска култура 1,199 дка), № 020054 (полска
култура 0,999 дка) и № 020055 (полска култура
1,001 дка); съгласно издадена скица № К35884 от
26.02.2010 г. на Общинската служба по земеделие
(презаверена на 2.07.2012 г.) имот № 020137 е с
обща площ 4,399 дка и се намира в местността Зад чифлико в землището на с. Ресилово с
ЕКАТТЕ 62520, община Сапарева баня, област
Кюстендил, начин на трайно ползване: др.възст.
завед., шеста категория, при граници и съседи:
имот № 020051 – полска култура насл. на Йордан
Михайлов Щрапульов, имот № 020056 – полска култура на Филе Витанов Захаринов, имот
№ 020103 – полска култура на Община Сапарева
баня, имот № 020121 – използвана ливада на Община Сапарева баня, имот № 000037 – дере на
Община Сапарева баня, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 89,
том ІІІ, рег.№ 5008, дело № 446 от 23.12.2004 г.
на нотариус Стефан Сотиров с район на действие Районен съд – Дупница, вписан в регистъра
на Нотариалната камара под № 293, вписан в
СВ – Дупница, с вх. № 3907 от 23.12.2004 г., акт
№ 40, том ХV, дело № 3097/2004 г.; с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 178,
том ІІ, рег. № 4178, дело № 343 от 15.10.2004 г. на
нотариус Стефан Сотиров с район на действие
Районен съд – Дупница, вписан в СВ – Дупница,
с вх. № 3047 от 15.10.2004 г., акт № 159, том ХІ,
дело № 2360/2004 г.; придобита с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 22, том І, рег.№ 398, дело № 20 от 1.02.2005 г.,
Стефан Сотиров – нотариус с район на действие Районен съд – Дупница, област Кюстендил,
вписан в Службата по вписванията – Дупница,
с вх.рег. № 212 от 21.02.2005 г., акт № 154, том І,
дело № 172/2005 г.; с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 66, том ІІ,
рег.№ 4178, дело № 208 от 14.08.2002 г. на нотариус
Стефан Сотиров с район на действие Районен
съд – Дупница, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 293, вписан в СВ – Дупница
с вх. № 1781 от 14.08.2002 г., акт № 81, том VІІ,
дело № 1382/2002 г. и Решение № 4 от 6.04.2006 г.
за промяна предназначението на земеделски
земи за неземеделски нужди и утвърждаване на
площадки и трасета за проектиране;
– 1/2 идеална част от 1,20 кв. м/640 идеални
части от дворно място, образуващо парцел Х,
намиращ се в квартал 68 по регулационния план
на с. Рибново, община Сапарева баня, при съседи
на парцела по скица, парцел ХІІ, собственост на
Симеон Ив. Георгиев и Иван С. Георгиев, парцел
ІХ, собственост на Серафим Борисов Васев, парцел
ІХ, собственост на Йордан Борисов Джаджаров, и
улица, заключена между осеви точки 163 – 164А,
собственост на Ангел Христов Христов и съпругата му Радмила Иванова Дюлгерова-Христова,
придобит с нотариален акт № 25, рег. № 0337,
дело № 25 от 2001 г.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД от Ангел
Христов Христов:
– сумата в размер 1250 лв. от продажбата на
25 дружествени дяла от капитала на „Сити Асет
Мениджмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление: Перник, ул. Софийско шосе 31, ф.
дело № 263/2007 г. на Пернишкия окръжен съд;
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– сумата в размер 2400 лв. от продажбата
на 24 дружествени дяла от капитала на „Империал“ – ООД, със седалище и адрес на управление Дупница, ул. Шейново 15, рег. по ф. дело
№ 561/2000 г. на Кюстендилския окръжен съд.
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД от Ангел Христов Христов и Радмила
Иванова Дюлгерова-Христова:
– сумата в размер 1100 лв., полу чена от
п рода жбата на мо т оц и к ле т марк а „Харлей
Дейвидсън“, модел 1HD1BML13XY010168 с рег.
№ КН 1818А, придобит на 20.04.2000 г., съгласно
електронна справка от КАТ.
На основание чл. 9 ЗОПДИППД от Радмила
Иванова Дюлгерова-Христова:
– сумата 21 046,68 GBP, или 60 820,57 лв. от
„Юробанк и Еф Джи България“ – АД, с титуляр
Радмила Иванова Дюлгерова-Христова;
– сумата 9164,38 лв. по кредитна карта AMEX
GREEN от „Юробанк и Еф Джи България“ – АД,
с титуляр Радмила Иванова Дюлгерова-Христова.
На основание чл. 7, т. 2, предл. 3 и 4 ЗОПДИППД
иск за обявяване на недействителност по отношение на държавата на сделката, обективирана
в нотариален акт за учредяване право на строеж № 53, том ІІ, рег.№ 1909, дело № 287/2000 г.,
вписан в Службата по вписванията – Дупница,
с вх. рег.№ 1417 от 27.11.2000 г., акт № 151, том
ІV, дело № 1275/2000 г., с която проверяваното
лице и съпругата му са учредили право на строеж
на „Пи Ей Джи Норт Адамс Лимитед“, Кипър,
Никозия, представлявана от Пламен Бориславов
Галев и Ангел Христов Христов, върху собствения им недвижим имот, представляващ дворно
място, образуващо парцел ХІХ-739 в квартал 53
по плана на с. Ресилово, община Сапарева баня,
с площ 805 кв.м, при съседи на парцела: от две
страни – улица, Митко Димитров Перухов и Пламен Б. Галев и Ангел Хр. Христов, собственост
на Ангел Христов Христов и Радмила Иванова
Дюлгерова-Христова, правото да построи в същото
дворно място следните обекти, които ще бъдат
изключителна собственост на приобретателите,
а именно:
I. триетажна жилищна сграда с обща разгъната
площ 658 кв.м, състояща се от:
1. приземен етаж със застроена площ 160 кв.м,
състоящ се от: гараж за две коли, преддверие със
стълба за първия етаж, котелно помещение и
склад за гориво, складово помещение за зимнина
и мокро помещение;
2. първи етаж със застроена площ 176 кв.м,
състоящ се от: преддверие на две нива, представляващи дневна и столова с тераса, кът за камина
на по-високо ниво и на същото ниво помещение
за кабинет с библиотека, кухня с място за закуска
и лятна кухня, на ниво на междинната площадка – стая за гости и санитарен възел;
3. втори етаж със застроена площ 192,40 кв.м,
състоящ се от: преддверие, спалня с будоар, баня,
санитарен възел, гардеробно помещение, лоджия;
две детски спални с чардак, баня и дрешник;
4. помещение в подпокривното пространство
с площ 130 кв.м, построени в отстъпено право
на строеж в УПИ ХVІІ-739 в квартал 53 по плана
на с. Ресилово, община Сапарева баня, област
Кюстендил, с площ 805 кв. м, собственост на
Пламен Бориславов Галев и Емилия Стоилова
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Галева, при съседи: улица с о. т. 163-162, УПИ
ХІХ-739 на Ангел Христов Христов и Радмила
Иванова Дюлгерова-Христова, парцел ХХІ на
Митко Перухов и парцел ХVІІ на Емил Милошев;
II. триетажна жилищна сграда с обща разгъната площ 708,52 кв.м, състояща се от:
– приземен етаж със застроена площ 155,61
кв.м, състоящ се от гараж за две коли, складови
помещения за зимнина, котелно със склад за
гориво;
– първи етаж със застроена площ 183,95 кв.м,
на две нива, състоящ се от: дневна с кът камина,
библиотека и столова за гости, кухня с място за
хранене, лятна кухня, мокро помещение и тераса;
– втори етаж със застроена площ 193,50
кв.м, състоящ се от: спалня с покрита тераса, с
дрешник, с баня и санитарен възел, две детски
спални с дрешник и баня с клозет;
– стая за гости, стая за хоби с капандура и
лоджия, още една стая и санитарен възел, със
застроена площ 175,46 кв. м в подпокривното
пространство;
– едноетажна масивна сграда на границата
между двата парцела, функционално свързваща
двете триетажни жилищни сгради на нивото на
приземните им етажи, състояща се от фитнес и
вход, с обща застроена площ 90 кв.м, 1/2 от която
със застроена площ 31 кв. м от фитнеса и 14 кв.м
от входа е изградена в парцел ХІХ -739, а другата
1/2 част със застроена площ 31 кв.м от фитнеса и
14 кв.м от входа е изградена в парцел ХVІІІ-739.
Като на основание чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД гореописаните имоти бъдат
отнети в полза на държавата от Пламен Бориславов Галев, Емилия Стоилова Галева, Ангел
Христов Христов и Радмила Иванова ДюлгероваХристова. Приобретател по сделката е „Пи Ей
Джи Норт Адамс Лимитед“, Кипър – Никозия,
представлявана от Ангел Христов Христов и
Пламен Бориславов Галев.
При условията на евентуалност е предявен
иск по чл. 6 във връзка с чл. 7, т. 2, пр. 3 и 4
ЗОПДИППД срещу „Пи Ей Джи Норт Адамс
Лимитед“ чрез „Пи Ей Джи Норт Адамс Лимитед – клон“, София, представлявано от Ангел
Христов Христов и Пламен Бориславов Галев.
На основание чл. 7, т. 2, предл. 3 и 4 ЗОПДИППД
иск за обявяване на недействителност по отношение на държавата сделката, обективирана в
нотариален акт за учредяване право на строеж
№ 6, том ІІ, рег.№ 1588, дело № 197 от 12.07.2001 г.
с вх. рег. № 1720 от 12.07.2001 г., акт № 140, том
ІІІ, дело № 813/2001 г., Пламен Бориславов Галев,
Емилия Стоилова Галева, Ангел Христов Христов
и Радмила Иванова Дюлгерова-Христова като
съсобственици на поземлен имот № 020125, намиращ се в местността Зад чифлико в землището
на с. Ресилово, община Сапарева баня, област
Кюстендил, с променено съгласно влязло в сила
застроително решение по чл. 108 ППЗТСУ № К339 от 28.11.2000 г. – протокол № 8 от 28.11.2000 г.
на Комисията за земеделски земи, предназначение – за жилищно строителство и постройки от
допълващо застрояване и покрит плувен басейн,
с площ на имота 10 663 кв.м, при съседи: полски
път, Георги Васев Богойн, имот 103-НС, имот 73НС, имот 72-НС и регулация, учредяват на „Пи
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Ей Джи Норт Адамс Лимитед“, Кипър, Никозия,
представлявано от Пламен Бориславов Галев и
Ангел Христов Христов, чрез клона на фирмата
„Пи Ей Джи Норт Адамс Лимитед – клон“ – ООД,
София, правото да построи в описаното по-горе
място следните обекти: 1. жилищна сграда № 1
със застроена квадратура 188,75 кв. м и застроена
кубатура 808,40 куб. м на един етаж, който се
състои от: ветробран, входен вестибюл, гостна
зала, столова, кухненски бокс, санитарен възел,
спалня, вентилационнао помещение; сградата е
проектирана с плосък покрив, единичен, топъл;
данъчната оценка на вещното право на строеж
на описаната сграда е 1712,20 лв.; 2. жилищна
сграда № 2 със застроена квадратура 208,30 кв.м,
и застроена кубатура 1826 куб. м на два етажа,
състоящи се от:
– първи етаж – ветробран, фоайе, столова,
кухня, битов възел персона, стълбище, спални – 3 бр., стълбище етажно;
– втори етаж – билярдна зала, тераса, коридор, санитарен възел, спалня + баня, апартамент – 2 бр. ( дневна + спалня +баня), помещение
за камериерка;
– сутерен – 6 бр. складови помещения;
– покрив – плосък, единичен, топъл.
При условията на евентуалност е предявен
иск по чл. 6 във връзка с чл. 7, т. 2, пр. 3 и 4
ЗОПДИППД срещу „Пи Ей Джи Норт Адамс
Лимитед“ чрез „Пи Ей Джи Норт Адамс Лимитед – клон“, София, представлявано от Ангел
Христов Христов и Пламен Бориславов Галев.
На основание чл. 7, т. 2, предл. 3 и 4 ЗОПДИППД
е предявен иск за обявяване на недействителност
по отношение на държавата сделката, обективирана в нотариален акт за учредяване право на
строеж № 131, том І, рег. № 1019, дело № 128 от
15.05.2001 г., с вх. рег. № 1327 от 15.05.2001 г., акт
№ 174, том ІІ, дело № 558/2001 г., Ангел Христов
Христов, Радмила Иванова Дюлгерова-Христовa и
Пламен Борисов Галев и неговата съпруга Емилия
Стоилова Галева като собственици на поземлен
имот № 020125, намиращ се в местността Зад
чифлико в землището на с. Ресилово, община
Сапарева баня, област Кюстендил, с променено
съгласно влязло в сила застроително решение по
чл. 108 ППЗТСУ № К33-9 от 28.11.2000 г. – протокол № 8 от 28.11.2000 г. на Комисията по земеделските земи, предназначение – за жилищно
строителство и постройки от допълващо застрояване и покрит плувен басейн, с площ на имота
10 663 кв.м при съседи: полски път, Георги Васев
Богойн, имот 103-НС, имот 121-НС, имот 73-НС,
имот 72-НС и регулация, учредяват на „Пи Ей
Джи Норт Адамс Лимитед – клон“ – ООД, София,
кв. Банкя, с. Иваняне, ул. Еделвайс 44, правото
да построи в описаното по-горе място съгласно
архитектурен проект и в съответствие с описаното
по-горе застроително разрешение следните обекти,
с които ще станат изключителна собственост на
приобретателя, а именно: 1. помощно-техническа
сграда – със застроена квадратура 76,70 кв.м, застроена кубатура 217,15 куб. м, която ще се състои
от преддверие, котелно помещение, агрегатно
помещение, нафтово помещение, пом. за главно
ел. табло; 2. сграда от допълващо застрояване със
застроена квадратура 13,16 кв.м и 34,20 куб. м,

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

на един етаж, състояща се от стая и санитарен
възел; 3. тренировъчна зала към плувен басейн
със застроена квадратура 238,60 кв.м и застроена
кубатура 1019 куб. м, състояща се от ветробран,
барче, склад към барчето, зала за тренировки,
две складови помещения към залата, санитарен
възел, кът за функционални измервания; 4. плътна
ограда за имота, състояща се съгласно архитек
турния проект от единадесет участъка. Отстъпеното право на строеж е за сумата 2188,20 лв.
Данъчната оценка на ограниченото вещно право
на строеж е 2188,20 лв.
При условията на евентуалност е предявен
иск по чл. 6 във връзка с чл. 7, т. 2, пр. 3 и 4  
ЗОПДИППД срещу „Пи Ей Джи Норт Адамс
Лимитед“ чрез „Пи Ей Джи Норт Адамс Лимитед – клон“, София, представлявано от Ангел
Христов Христов и Пламен Бориславов Галев.
На основание чл. 7, т. 2, предл. 3 и 4 ЗОПДИППД
е предявен иск за обявяване на недействителност
по отношение на държавата сделката, обективирана в нотариален акт за учредяване право на
строеж № 108, том ІІ, рег. № 2306, дело № 291 от
19.10.2001 г., с вх. рег. № 1327 от 15.05.2001 г., акт
№ 174, том ІІ, дело № 558/2001 г., Ангел Христов
Христов, Радмила Иванова Дюлгерова-Христова, Пламен Борисов Галев и Емилия Стоилова
Галева като съсобственици на поземлен имот
№ 020125, намиращ се в местността Зад чифлико
в землището на с. Ресилово, община Сапарева
баня, област Кюстендил, с променено съгласно
влязло в сила застроително решение по чл. 108
ППЗТСУ № К33-9 от 28.11.2000 г. – протокол № 8
от 28.11.2000 г. на Комисията по земеделските
земи, предназначение – за жилищно строителство
и постройки от запълващо застрояване и покрит
плувен басейн, с площ на имота 10 663 кв.м, при
съседи: полски път, Георги Васев Богойн, имот
103-НС, имот 121-НС, имот 73-НС, имот 72-НС
и регулация, учредяват на „Пи Ей Джи Норт
Адамс Лимитед – клон“ – ООД, София, правото
да построи в описаното по-горе място съгласно
архитектурен проект и в съответствие с описаното
по-горе застроително разрешение следните обекти,
с които ще станат изключителна собственост на
приобретателя, а именно:
І. покрит плувен басейн с възстановителен
комплекс и кафе-бар, състоящ се от следните
подобекти:
1. басейн със застроена квадратура 524,74 кв.м
и застроена кубатура 1221,25 куб. м;
2. сграда за техническите инсталации на басейна със застроена квадратура 154 кв.м, която
сграда се състои от: помещение за котли на
течно гориво; нафтово стопанство; помещение за
филтри и помпи; компенсационен резервоар за
вода; склад; разпределителен коридор с външен
вход-изход.
При условията на евентуалност е предявен иск по
чл. 6 във връзка с чл. 7, т. 2, пр. 3 и 4 ЗОПДИППД
срещу „Пи Ей Джи Норт Адамс Лимитед“ чрез
„Пи Ей Джи Норт Адамс Лимитед – клон“, София, ул. Бреза 2, ет. 3, представлявано от Ангел
Христов Христов и Пламен Бориславов Галев.
На основание чл. 7, т. 2, предл. 3 и 4 ЗОПДИППД
е предявен иск за обявяване на недействителност
по отношение на държавата сделката, обективирана в нотариален акт за учредяване право на
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строеж № 132, том ІІ, рег. № 2795, дело № 308
от 14.06.2004 г., с който проверяваните лица и
съпругите им са учредили право на строеж на
„Макса Лимитид“, представлявано от Христинка
Георгиева Ангелова, върху собствения им недвижим имот – поземлен имот № 020125, намиращ
се в местността Зад чифлико, шеста категория,
в землището на с. Ресилово, община Сапарева
баня, област Кюстендил, с променено съгласно
влязло в сила застроително разрешение по чл. 108
ППЗТСУ № К33-9 от 28.11.2000 г. – протокол № 8
от 28.11.2000 г. на Комисията за земеделските
земи, предназначение – ж илищно ст роителство и постройки от допълващо застрояване и
покрит плувен басейн, с площ на имота 10 663
кв.м, при съседи: имот № 020105 – полски път,
имот № 020072 – полска култура на неидентифициран собственик, имот № 020073 – полска
култура на неидентифициран собственик, имот
№ 020069 – полска култура на Пламен Бориславов Галев и др., имот № 020121 – използвана
ливада на неидентифициран собственик, и имот
№ 000001 – населено място на кметство Ресилово,
правото да построи в описания по-горе поземлен
имот „свободно разположена сграда от допълващо
застрояване с предназначение „покрит паркинг“,
като композицията на вертикалната планировка
е съсредоточена в центъра на поземления имот,
оформяйки елипса, около която е вписан покритият паркинг“, който ще бъде изключителна
собственост на приобретателя. Като на основание
чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД гореописаният имот бъде отнет в полза на държавата
от Пламен Бориславов Галев, Емилия Стоилова Галева, Ангел Христов Христов и Радмила
Иванова Дюлгерова-Христова. Приобретател по
сделките е „Макса Лимитид“, представлявано от
Христинка Георгиева Ангелова.
На основание чл. 7, т. 2, предл. 3 и 4 ЗОПДИППД
е предявен иск за обявяване на недействителност
по отношение на държавата сделката, обективирана в нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 145, том І, рег.№ 1515, дело
№ 125 от 31.03.2004 г., с която Ангел Христов
Христов и Пламен Бориславов Галев в качеството
си на пълномощници на „Пи Ей Джи Норт Адамс
Лимитед“, Р. Кипър, гр. Никозия, Дадлау хаус,
продават и прехвърлят правото на собственост
върху посочените по-долу недвижими имоти на
„Макса Лимитид“, Палм Чембърс, Британски
Вирджински острови, а именно:
А. І. помощно-техническа сграда със застроена
квадратура 76,70 кв.м и застроена кубатура 217,15
куб. м, която се състои от преддверие, котелно
помещение, агрегатно помещение, нафтово помещение, пом. за главно ел. табло, в състояние
на незавършено строителство;
ІІ. сграда от допълващо застрояване със застроена квадратура 13,16 кв.м и застроена кубатура 34,20 куб. м, на един етаж, състояща се от
стая и санитарен възел, цялата в състояние на
незавършено строителство; 	
ІІІ. тренировъчна зала към плувен басейн със
квадратура 238,60 кв. м и застроена кубатура 119
куб. м, състояща се от ветробран, барче, склад
към барчето, зала за тренировки, две складови
помещения към залата, санитарен възел и кът за
функционални измервания, цялата в състояние
на незавършено строителство;
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ІV. плътна ограда за имота, състояща се по
архитектурен проект от единадесет участъка, в
състояние на незавършено строителство;
V. покрит плувен басейн с възстановителен
комплекс и кафе-бар, целият в състояние на незавършено строителство, състоящ се от следните
подобекти:
1. басейн със застроена квадратура 524,74 кв.м
и застроена кубатура 1221,25 куб.м;
2. сграда за техническите инсталации на басейна със застроена квадратура 154 кв.м, застроена
кубатура 492,8 куб. м, разгъната площ 154 кв.м,
която сграда се състои от помещение за котли на
течно гориво, нафтово помещение, помещение за
филтри и помпи, компенсационен резервоар за
вода, склад, разпределителен коридор с външен
вход-изход; пазарната стойност на СМР към 2001 г.
е 57 750 лв., или 577,5 МРЗ;
VІ. жилищна сграда № 1 със застроена квадратура 188,75 кв.м и застроена кубатура 808,40 куб.
м, на един етаж, който се състои от: ветробран,
входен вестибюл, гостна зала, столова, кухненски
бокс, санитарен възел, спалня, вентилационно
помещение; сградата е проектирана с плосък
покрив – единичен, топъл, цялата в състояние
на незавършено строителство;
VІІ. жилищна сграда № 2 със застроена квадратура 208,30 кв.м и застроена кубатура 1826 куб. м,
на два етажа, цялата в състояние на незавършено
строителство, състоящи се от:
1. първи етаж – ветробран, фоайе, столова, кухня, битов възел персона, стълбище към сутерена,
коридор, санитарен възел, умивалня с душ, мокро
помещение, спални – 3 бр., стълбище етажно;
2. втори етаж – билярдна зала, тераса, коридор, санитарен възел, спалня +баня, апартамент  – 2 бр. (дневна+спалня+баня), помещение
за камериерка;
3. сутерен – 6 бр. складови помещения;
4. покрив – плосък, единичен, топъл.
Всички сгради, построени с отстъпено право
на строеж в поземлен имот № 020125, намиращ
се в местността Зад чифлико, шеста категория,
в землището на с. Ресилово, община Сапарева
баня, област Кюстендил, собственост на Пламен Бориславов Галев, Ангел Христов Христов,
Емилия Стоилова Галева и Радмила Иванова
Дюлгерова-Христова, с променено съгласно
влязло в сила застроително решение по чл. 108
ППЗТСУ № К33-9 от 28.11.2000 г., протокол № 8
от 28.11.2000 г. на Комисията за земеделските
земи, предназначение – жилищно строителство
и постройки от допълващо застрояване, и покрит плувен басейн, с площ на имота 10 663
кв.м, при съседи: имот 020105 – полски път,
имот № 020072 – полска култура на неидентифициран собственик, имот № 020073 – полска
култура на неидентифициран собственик, имот
№ 020069 –  полска култура на Пламен Бориславов Галев и др., имот № 020121 – използваема
ливада на неидентифициран собственик, имот
№ 020103 – полска култура на неидентифициран
собственик, и имот № 000001 – населено място
на кметство с. Ресилово.
Б. І. триетажна жилищна сграда с обща разгъната площ 658 кв.м, състояща се от:
1. приземен етаж със застроена площ 160 кв.м,
състоящ се от: гараж за две коли, преддверие със
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стълба за първия етаж, котелно помещение и
склад за гориво, складово помещение за зимнина
и мокро помещение;
2. първи етаж със застроена площ 176 кв.м,
състоящ се от: преддверие на две нива, представляващи дневна и столова с тераса, кът за камина
на по-високо ниво и на същото ниво помещение
за кабинет с библиотека, кухня с място за закуска
и лятна кухня, на ниво на междинната площадка  – стая за гости и санитарен възел;
3. втори етаж със застроена площ 192,40 кв.м,
състоящ се от: преддверие, спалня с будоар, баня,
санитарен възел, гардеробно помещение, лоджия;
две детски спални с чардак, баня и дрешник;
4. помещение в подпокривното пространство
с площ 130 кв.м, построени в отстъпено право
на строеж в УПИ ХVІІ-739 в квартал 53 по плана на с. Ресилово, община Сапарева баня, облас
Кюстендил, с площ 805 кв. м, собственост на
Пламен Бориславов Галев и Емилия Стоилова
Галева, при съседи: улица с о. т. 163-162, УПИ
ХІХ-739 на Ангел Христов Христов и Радмила
Иванова Дюлгерова-Христова, парцел ХХІ на
Митко Перухов и парцел ХVІІ на Емил Милошев;
ІІ. триетажна жилищна сграда с обща разгъната площ 708,52 кв.м, състояща се от:
1. приземен етаж със застроена площ 155,61
кв.м, състоящ се от гараж за две коли, складови
помещения за зимнина, котелно със склад за
гориво;
2. първи етаж със застроена площ 183,95 кв.м,
на две нива, състоящ се от: дневна с кът камина,
библиотека и столова за гости, кухня с място за
хранене, лятна кухня, мокро помещение и тераса;
3. втори етаж със застроена площ 193,50 кв.м,
състоящ се от: спалня с покрита тераса, с дрешник,
с баня и санитарен възел; две детски спални с
дрешник и баня с клозет;
4. стая за гости, стая за хоби с капандура и
лоджия, още една стая и санитарен възел, със
застроена площ 175,46 кв. м в подпокривното
пространство, построени с отстъпено право на
строеж в УПИ ХІХ-739 в квартал 53 по плана на
с. Ресилово, община Сапарева баня, област Кюстендил, с площ 805 кв.м, собственост на Ангел
Христов Христов, Радмила Иванова ДюлгероваХристова, при съседи: улица с о.т. 163-162, УПИ
ХVІІІ-739 на Пламен Галев и Емилия Галева и
УПИ ХХІ на Митко Перухов. Пазарната стойност
на СМР към 2002 г. е 510 134 лв., или 5101,34 МРЗ;
ІІІ. едноетажна масивна сграда на границата
между двата парцела, функционално свързваща
двете триетажни, описани в точки първа и втора,
жилищни сгради на нивото на приземните им
етажи, състояща се от фитнес и вход, с обща
застроена площ 90 кв.м., 1/2 от която със застроена площ 31 кв.м от фитнеса и 14 кв.м от входа
е изградена в парцел ХІХ-739, а другата 1/2 част
със застроена площ 31 кв.м от фитнеса и 14 кв.м
от входа е изградена в парцел ХVІІІ-739, ведно с
цялото обзавеждане, намиращо се в същите, за
сумата общо 31 000 долара.
При условията на евентуалност е предявен иск
по чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД
по пазарната стойност на отчужденото недвижимо имущество към 31.03.2004 г. от „Пи Ей
Джи Норт А дамс Лимитед“, представлявано
от Пламен Бориславов Галев и Ангел Христов
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Христов, с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 145, том І, рег.№ 1515, дело
№ 125 от 31.03.2004 г. на нотариус Ася Радкова с
район на действие Дупнишкия районен съд, вписан в СВ – Дупница, с вх.рег.№ 78, том ІІІ, дело
№ 540/2004 г., в размер 1 042 304 лв. и същото да
бъде присъдено в полза на държавата.
На основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД от „Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид“, Република Сейшелски острови, Виктория, ул. Сейнт
Хаус, Виктория хаус, ап. 206, представлявано от
Мерелин Ивон Камий – едноличен директор, чрез
„Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид – клон“, София,
чрез представителите Ангел Христов Христов и
Пламен Бориславов Галев, следното имущество:
1. лек автомобил марка и модел „Мерцедес С 600
Л“ с рег. № С 1969 НХ, рама № W09036046TBT07001,
двигател № 12098212002602, дата на първа регистрация – 19.02.1996 г., придобит съгласно митническа декларация от 6.01.2003 г., собственост на
„Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид – клон“ – ООД,
представлявано от управителя Пламен Бориславов Галев;
2. лек автомобил марка и модел „Мерцедес Г 500“
с рег. № С 1969 ХН, рама № WDB4632481X145170,
двигател № 11396230544436, дата на първа регистрация – 23.01.2004 г., придобит съгласно митническа декларация от 1.02.2005 г., собственост на
„Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид – клон“ – ООД,
представлявано от управителя Пламен Бориславов Галев;
3. лек автомобил марка и модел „Ауди А6“ с рег.
№ СА 3202 АН, рама № WAUZZZ4BZWN110156,
двигател № AEB001634, дата на първа регистрация – 9.07.1999 г., придобит с договор за покупкопродажба на МПС от 16.02.2006 г., собственост
на „Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид – клон“, ООД,
представлявано от управителя Пламен Бориславов Галев;
4. лек автомобил марка и модел „Мерцедес Г 500“
с рег. № СА 3616 ВН, рама № WDB4632481X128627,
двигател № 11396230339516, дата на първа регистрация – 3.12.2001 г., придобит съгласно митническа декларация от 28.12.2002 г., собственост на
„Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид – клон“ – ООД,
представлявано от управителя Пламен Бориславов Галев;
5. лек автомобил марка и модел „АУДИ А8“ с
рег. № СА 5768 СА, рама № WAUZZZ4DX2N006678,
двигател № AUW004119, дата на първа регистрация – 6.11.2002 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 3.12.2003 г., собственост
на „Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид – клон“, ООД,
представлявано от управителя Пламен Бориславов Галев;
6. лек автомобил марка и модел „Мерцедес Г 500“
с рег. № СА 6572 ВС, рама № WDB4632481X161400,
двигател № 11396230676133, дата на първа регистрация – 2.11.2005 г., придобит съгласно митническа
декларация от 9.11.2006 г., собственост на „Ем Пи
Ви Трейдинг Лимитид – клон“ – ООД, представлявано от управителя Пламен Бориславов Галев;
7. лек автомобил марка и модел „Ауди А 6“ с
рег. № СА 1122 КР, рама № WAUZZZ4F57N001798,
двигател № ASB023979, дата на първа регистрация – 15.05.2007 г., придобит с договор за покупкопродажба на МПС от 15.05.2007 г., собственост на

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3   

„Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид – клон“ – ООД,
представлявано от управителя Пламен Бориславов Галев;
8. лек автомобил марка и модел „АУДИ А8“ с
рег. № СА 5796 КХ, рама № WAUZZZ4D52N006653,
двигател № AUW004117, дата на първа регистрация – 6.11.2002 г., придобит с договор за покупкопродажба на МПС от 11.11.2003 г., собственост на
„Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид – клон“ – ООД,
представлявано от управителя Пламен Бориславов Галев;
9. лек автомобил марка и модел „АУДИ А8“ с
рег. № СА 9428 КХ, рама № WAUZZZ4DZ2N000166,
двигател № AZC001989, дата на първа регистрация – 26.06.2001 г., собственост на „Ем Пи Ви
Трейдинг Лимитид – клон“ – ООД, представлявано от управителя Пламен Бориславов Галев.
Заинтересованите лица могат в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ да
предявят своите претенции върху имуществото.
9401
Софийският окръжен съд обявява, че има
образувано гр. д. № 800/2012 по мотивирано искане на КУИППД, представлявана от зам.-председателя Антоанета Стоянова Цонкова, с адрес
за призоваване: София, бул. Дондуков 9, ет. 5,
по чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД срещу Цветелин
Цанов Кънчев с адрес: София, район „Изгрев“,
ул. Вълко Радински 4, вх. А, ет. 7, ап. 87, Станка
Йорданова Станева с адрес: София, район „Изгрев“, ул. Вълко Радински 4, вх. А, ет. 2, ап. 6 и
„Виктория Приват“ – ЕООД, ЕИК 121542005, със
седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, ул. Вълко Радински 4, вх. А, ет. 2, ап. 6,
с едноличен собственик на капитала и управител Станка Йорданова Станева за отнемане в
полза на държавата на основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД на следното имущество на обща
стойност 1 126 774,87 лв.:
– дворно място с площ 700 кв. м в землището
на гр. Златица, извън регулационния план на града,
в местността Спасово кладенче при съседи: Станоя Велков, път, мера и Стамен Иванов Овчаров,
заедно с построените в това дворно място вилна
сграда, масивна, с гредоред, застроена на 49,90
кв. м, на два етажа, като първият етаж се състои
от търговска зала и помещение за бар-офис, а
вторият етаж – от три стаи и кухненски бокс, и
масивен гараж, застроен на 32 кв. м;
– апартамент № 97 на 18-ия етаж на жилищната сграда на ул. Антон П. Чехов 58А в София,
изграден чрез ЖСК „Орбита“, състоящ се от
две стаи, дневна, кухня, баня, клозет и антре,
със застроена площ 99,38 кв. м, при съседи: от
изток – държавно място, от запад – коридор и
апартамент № 98 на Георги Петров Кожухаров,
от север – апартамент № 96 на Кирил Ефтимов
Бебенов и Виолета Стефанова Бебенова, от
юг – бул. Самоков, заедно с избено помещение
№ 97 с полезна площ 3,72 кв. м, при съседи:
от изток – коридор, от запад – стълбище, от
север – зимнично помещение № 92 на Лиляна
Живкова Карева и Владимир Георгиев Карев,
от юг – зимнично помещение № 98 на Георги
Петров Кожухаров, заедно с принадлежащите
му 1,266 % идеални части от общите части на
сградата и толкова идеални части от правото
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на строеж върху държавно място, съставляващо
планоснимачни номера 10 и част от 9 от квартал
23 и 24; планоснимачни номера 15, 30 и част от 14
от квартал 84, както и част от ул. 24 по плана на
гр. София, при общи съседи: от изток – държавно
място, от запад – държавно място, от север – ул.
А. П. Чехов, от юг – бул. Самоков;
– парцел 1 в кв. Стопански двор по регулационния план на землището на кв. Миромир, гр.
Хисар, община Хисар, област Пловдив, целият
застроен и незастроен с площ 3228 кв. м, с припадащите се идеални части от пътни връзки и
друго ниско строителство, ведно с построените
в имота сгради: стопанска постройка – производствен обект с разгърната застроена площ
788 кв. м и стопанска постройка производствен
обект с разгърната застроена площ 60 кв. м,
при съседи за целия имот: на север – път, на
изток – п ът Х исар – Ми роми р, на юг – п ът
№ 19, на запад – парцел 22 – свободна площ
земеделска земя;
– дворно място с площ 2200 кв. м, съставляващо
парцел IV в квартал 99 по плана на гр. Златица,
Софийска област, заедно с построената върху
него масивна сграда „столова“, на един етаж,
със застроена площ 491 кв. м и частичен сутерен
със застроена площ 136 кв. м под нея, състоящ
се от столова, кухня, сервизни помещения, три
броя миялни помещения, две канцеларии, склад
и мазе, при съседи: от север – парцел VI и вътрешен път-тупик, от изток – вътрешен път-тупик,
от юг – ул. Събчо Милков, от запад – парцел
V – стопанска сграда;
– це л и я т п ърви е т а ж (по нов а номерация – втори етаж) със застроена площ на етажа
301 кв. м заедно с принадлежащите идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж върху мястото при съседи на етажа:
от север – жилищен блок № 38, от изток – ул.
Медет, от юг – ул. Захари и Мария Сергееви, от
запад – тупик, и част от втори етаж (по нова
номерация – трети етаж) със застроена площ
на етажа 133 кв. м, която част включва югоизточната стая и разположените до нея 4 източни
стаи, заедно с принадлежащите идеални части
от общите части на сградата и от правото на
строеж върху мястото, при съседи на реалната
част от етажа: от север – жилищен блок № 38,
от изток – ул. Медет, от юг – ул. Захари и Мария Сергееви, от запад – вътрешен коридор на
сградата, които цял етаж и част от етаж са разположени в административната сграда, на два
етажа, цялата с разгърната застроена площ 491
кв. м, и частичен сутерен със застроена площ
108 кв. м в гр. Златица, ул. Медет 2, построена в
дворно място, съставляващо имот планоснимачен
№ 1198 в квартал 88 по регулационния план на
гр. Златица, Софийска област;
– неурегулирано място с площ по нотариален акт 3000 кв. м, а по скица 3532 кв. м, без
доказателства за разликата, в землището на гр.
Златица Софийска област, съставляващо имот
№ 42 от масив № 24 в землището на гр. Златица
ведно с построените в имот сгради: бензиностанция на един етаж с шест бензиноколонки,
с разгърната застроена площ 88 кв. м, състояща се от работно помещение, каса, магазин
за авточасти и пособия, склад, две тоалетни,
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ресторант с кафене на един етаж, с разгърната
застроена площ 150 кв. м, състоящ се от зала,
кухня, складови и сервизни помещения, сервиз,
на един етаж, разгърната застроена площ 44 кв.
м, състояща се от хале с подемник и два бокса,
при съседи на мястото по нот. акт: Сотир Тасев,
наследници на Атанас Петков, Иван Комитата,
Димитър Шопов и Софийско шосе.
– лек автомобил „Фолксваген Сантана“ с
ДК № С 2814 АС, рама № WVWZZZ32DЕ168258,
двигател № JK170609, цвят сив;
– товарен автомобил „Форд Транзит“ с ДК
№ С 2849 МР, рама № WFOVXXGBVVKD67690,
двигател № КО67690, цвят бял;
– лек автомобил „ВАЗ 2121 Нива“ с ДК № С
2892 МР, рама № ХТА212100R1047238, двигател
№ 3103899, цвят бял;
– лек автомобил „Таврия“ с ДК № С 3664 СВ,
рама № ХТЕ110206Р0181399, двигател № 0188664,
цвят бял;
– товарен автомобил „К АМАЗ 5320“ с ДК
№ С 4719 ТА, рама № 1025246, двигател № 007480,
цвят червен;
– товарен автомобил „М А Н 16320“ с ДК
№ С 4720 ТА, рама № 25822642274, двигател
№ 331029400092318, цвят сив;
– лек автомобил „Мерцедес 500“ с ДК № СА
5779 СС, рама № WDV1400511А154879, двигател
№ 119970120389818100, цвят черен;
– лек автомобил „Тойота Ланд Круизер“ с ДК
№ С 6473 ВК, рама № JT111PJ8007003015, двигател
№ 0077599, цвят тъмносин;
– лек автомобил „Мерцедес 300 Д“ с ДК № С
8975 А, рама № WDB1241301В659144, двигател
№ 60391210075941, цвят сив;
– лек автомобил „Чероки Джип“ с ДК № С
9289 ВА, рама № 1J4GZB8YXPC554403, двигател
№ (няма данни), цвят зелен;
– лек автомобил „ВАЗ 2107“ с ДК № С 7300 АМ,
рама № ХТА210700Р0785116, двигател № 2850417,
цвят бордо;
– лек автомобил „Мерцедес 250 Д“ с ДК № С
2818 АС, рама № WDB1241281В433608, двигател
№ 60296210008359, цвят бял;
– лек автомобил „Мицубиши Паджеро“ с ДК
№ С 3663 СВ, рама № JMBONV440РJ309656, двигател № 4D56FR7711, цвят тъмносив;
– лек автомобил „ВАЗ 2105“ с ДК № С 7778
ТМ, рама № 0942727, двигател № 0022924, бежов;
– лек автомобил „Фолксваген Джета“ с ДК
№ С 7779 ТМ, рама №W V WZZZ16ZJW553502,
двигател № RP027857, цвят черен;
– т ов а р ен а в т о мо би л „ ИФА В 50 Л“ с
ДК № С 7782 ТМ, рама № 8020704, двигател
№27992307931466, цвят зелен;
– лек автомобил „Мерцедес 500“ с ДК № С
7785 ТМ, рама № WDB1240361В508496, двигател
№ 11997412000706, цвят черен;
– лек автомобил „Мерцедес 500 СЕЛ“ с ДК
№ СА 8222 ВВ, рама № WDB1400511А154879, двигател № 119970120389818100, цвят черен.
Указва на третите лица, които претендират
самостоятелни права върху имуществото, че могат
да встъпят в делото, като предявят съответния
иск пред СОС в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“. Делото е
насрочено за 23.01.2013 г. от 13,30 ч.
9340
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
10 . – „ Пе н с и о н н о о с и г у р и т е л н о д ру ж е ство – Бъдеще“ – АД, София, на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за всеобхватния доход
Бележки

Приходи от
такси
Универсален
пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
Професионален
пенсионен фонд
Разходи
Външни услуги
Персонал
Амортизации
Материали
Провизии
Други

2011 г.
(хил. лв.)

2010 г.
преизчислена
(хил.
лв.)

3.1

3.2
3.3
3.5; 3.6

1 541

1 256

22

36

128
1 691

124
1 416

(804)
(670)
(25)
(42)
(22)
(1 563)

(1 004)
(655)
(20)
(43)
29
(33)
(1 726)

Резул тат п ред и
финансови разходи и специализирани резерви
128
(310)
Финансови приход и ( разход и),
нето
3.4
103
67
Заделени (освоб оден и) спец иализирани резерви, нето
3.11
(111)
(147)
Печалба (загуба)
от дейността преди данъци
120
(390)
Приходи по отсрочен данъчен
актив
3.13
181
Печалба (загуба)
от дейността след
данъци
301
(390)
Общ всеобхватен
доход за годината
301
(390)
Отчет за финансовото състояние
Бележки

31.12.
2011 г.
(хил. лв.)

31.12.
2010 г.
преизчислена
(хил. лв.)

01.01.
2010 г.
(хил. лв.)

Активи
Нетекущи активи
Имоти, машини, съоръжения
Нематериални
активи

3.5

1440

29

36

3,6

1

2

7,6

С Т Р. 1 0 5   
Бележки

Ценни книжа,
отчитани по
справедлива
стойност в
печалбата или
загубата
Отсрочен данъчен актив
Общо нетекущи активи
Текущи активи
Търговски и
други вземания
Ценни книжа,
отчитани по
справедлива
стойност в
печалбата или
загубата
Банкови депозити
Парични
средства и
парични еквиваленти
Отложени
разходи

31.12.
2010 г.
преизчислена
(хил. лв.)

01.01.
2010 г.
(хил. лв.)

3.7;
3.11

135

80

196

3.13

181

-

-

1 757

111

244

178

227

88

3.14

3.7;
3.11
3.8,
3.11

15

232

405

1 394

1 956

1 958

3.9

75

679

477

8

6

10

1670
3 427

3 100
3 211

2 938
3 182

31.12.
2011 г.
(хил. лв.)

31.12.
2010 г.
преизчислена
(хил. лв.)

Общо текущи
активи
Общо активи
Бележки

Пасиви
Собствен капитал
Основен капитал
Непокрита
загуба
Текуща
печалба (загуба)
Общо собствен капитал
Специализирани резерви
Резерв за гарантиране на
минималната доходност
Пенсионни
резерви
Общо специализирани
резерви
Текущи задължения
Търговски и
други задължения

31.12.
2011 г.
(хил. лв.)

3.10

3.11

01.01.
2010 г.
(хил. лв.)

5 000

5 000

5 000

(2 673)

(2 283)

(959)

301

(390)

(1 324)

2 628

2 327

2 717

684

573

426

10

1

-

694

574

426

96

302

2
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Бележки

Задължения
към персонала
Задължения
към осигурителни предприятия
Общо текущи задължения
Общо пасиви

31.12.
2011 г.
(хил. лв.)

3.12

31.12.
2010 г.
преизчислена
(хил. лв.)

8

01.01.
2010 г.
(хил. лв.)

8

37

Нетен паричен поток
Парични средства в
началото на годината
Парични средства в
края на годината

2011
(хил. лв.)
(604)

2010
(хил. лв.)
202

679

477

75

679

Основен
капитал
(хил. лв.)

1
105

310

39

3 427

3 211

3 182

2011
(хил. лв.)

Нетен паричен поток от инвестиционна
дейност

БРОЙ 79

Отчет за промените в собствения капитал

Отчет за паричния поток

П ари чен по т ок о т
оперативна дейност
Постъпления от пенсионни фондове от
такси
Плащания към пенсионни фондове за
такси
Постъпления от пенсионни фондове
Плащания на търговски контрагенти
Плащания за комисиони на осигурителни посредници
Парични потоци,
свързани с персонала
Други постъпления
Други плащания
Нетен паричен пот ок о т операт и вна
дейност
Паричен поток от инвестиционна дейност
Покупка на дълготрайни материални
активи
Парични потоци,
свързани с нетекущи
фина нсови а к т и ви,
нето
Парични потоци,
свързани с тек у щи
фина нсови а к т и ви,
нето
Постъпления от лихви, дивиденти, нето
Парични потоци от
операции с ч у ж дестранна валута
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2010
(хил. лв.)

1 778

1 334

(21)

(5)

8

-

(903)

(616)

Салдо към
01.01.2010 г.

Салдо към
31.12.2010 г.
Салдо към
01.01.2011 г., както е отчетено
преди корекцията
Корекция на
грешка
(виж Бел. 2.4)
Салдо към
01.01.2011 г., преизчислено

Салдо към
31.12.2011 г.

(662)
103
(19)

(684)
(5)

Специализирани
резерви

(23)

(161)

(Бележка 3.11)

65

-

635

217

129

146

(1)

-

(581)

363

Общо
собствен
капитал
(хил. лв.)

(2 283)

2 717

(390)

(167)

5 000

(2 673)

2 327

5 000

(2 450)

2 550

(223)

(223)

(2 673)

2 327

5 000

Финансов резултат 2011 г.

(185)

-

5 000

Финансов резултат 2010 г., преизчислен

(307)

(1 409)

Финансов
резултат
(хил. лв.)

301
5 000

(2 372)

Пенсионен
резерв
(хил. лв.)

2 628

Резерв за
гарантиране
минималната
доходност
(хил. лв.)

Салдо към
01.01.2010 г.

-

426

Увеличение

1

147

Намаление

-

-

Салдо към
31.12.2010 г.

1

573

Салдо към
01.01.2011 г.

1

573

Увеличение

9

111

Салдо към
31.12.2011 г.

10

684

Финансови ят от чет е одобрен от съвета
на директорите на „ПОД – Бъдеще“ – АД, на
19.03.2012 г.
Съставил: 	
А. Василева

Изпълнителни
директори:
А. Шотов
К. Костов
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10а. – „Универсален пенсионен фонд – Бъдеще“, София, на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи на разположение на
осигурените лица
Бележки
Стойност на
нетните активи
към началото на
годината
Увеличение на
с т ой нос т та на
нетните активи
Постъпления за
осигурени лица
Прехвърлени
средства от други пенсионни
фондове
Прехвърлени
средства от
ПОД за покриване разликата
до минима лна
доходност
Доход от управ лен ие на а ктивите
Нама лен ие на
с т ой нос т та на
нетните активи
Средства за
и зп л а щ а не н а
наследници на
осигурени лица
Прехвърлени
средст ва к ъм
други пенсионни фондове
Загуба от управ лен ие на а ктивите
Начислени такси и удръжки за
„ПОД – Бъдеще“ – АД       

2011 г.
(хил. лв.)

2010 г.
(хил. лв.)

51 758

17 061

14 480

1 082

1 160

-

18 143

2 465
18 105

(27)

(18)

(4 350)

(3 080)

(466)

-

(1 541)
(6 384)

Стойност на
не т н и т е а к т иви към края
на годината по
индивидуалните партиди на
осигурените
лица

(1 256)
(4 354)

63 517

51 758

Отчет за всеобхватния доход
Бележки
Приходи от
инвестиции
Операции с
ценни книжа

3.1

2011
(хил. лв.)

23870

С Т Р. 1 0 7   
Бележки

Лихви
Оценка на инвестиционни
имоти
Операции с
чуждестранна
валута
Дивиденти

3.2

38 007

-

3.9
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2010
(хил. лв.)

16867

Разходи за инвестиции
Операции с
ценни книжа
Операции с
чуждестранна
валута

3.3

Доход (загуба)
за годината
Общ всеобхватен доход за
годината

2011
(хил. лв.)
2466

2010
(хил. лв.)
1917

196

9

1161
83

1292
52

27 776

20 137

(27 040)

(16 076)

(1 202)
(28 242)

(1 596)
(17 672)

(466)

2 465

(466)

2 465

Отчет за финансовото състояние
Бележки 31.12.2011
(хил. лв.)
Активи
Ценни книжа,
отчитани по
справедлива
стойност в
печалбата или
загубата
Банкови депозити
Инвестиционни имоти
Парични средства
Краткосрочни
вземания

3.4

41 279

27 284

3.5

5 225

6 539

3.7

2 946

2021

3.6

9 082

15 928

3.8

5 038

89

63 570

51 861

469

-

63 048

51 758

53

103

63 570

51 861

Общо активи
Пасиви
Резерв за гарантиране на
минимална
доходност
Дългосрочни
задължения
към осигурени
лица
Краткосрочни
задължения
към ПОД
Общо пасиви

31.12.2010
(хил. лв.)

3.9

С Т Р. 1 0 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Отчет за паричния поток
2011
(хил. лв)

2010
(хил. лв)

Паричен поток от пенсионноосиг у ри телна
дейност

БРОЙ 79
Бележки

2011 г.
(хил.
лв.)

2010 г.
(хил.
лв.)

Постъпления за осигурени
лица

1 406

1 322

Прехвърлени средства от
други пенсионни фондове

382

165

-

226

1 788

1 713

(1 054)

(116)

Постъпления, свързани
с осигурени лица (от
НАП)

17 061

14 480

Плащания, свързани с
осигурени лица

(27)

(18)

Постъпления от други
пенсионни фондове

1 082

1 160

Плащания към други
пенсионни фондове

(4 350)

(3 080)

П ла ща н и я к ъм пенс ион но о с и г у ри т е л но
дружество

Средства, преведени в Националния осигурителен
институт

(1 591)

(1 185)

Постъпления от дивиденти

Средства за еднократно
изплащане на осигурени
лица и наследници

(18)

(23)

83

52

Постъпления от лихви

2 289

1 757

Средства, преведени в други пенсионни фондове

(525)

(584)

Постъпления от сделки
с инвестиции

13 089

11 770

Прехвърлени средства в
държавния бюджет

-

(1)

  
(33 330)

(18 107)

Загуба от управление на
активи

(184)

2 151

-

    (3303)

(2 012)

Други постъпления

-

  3

Други плащания

-

  (3)

Плащания по сделки с
инвестиции
Постъпления, свързани
с инвестиционни имоти
Плащания, свързани с
инвестиционни имоти

Нетен паричен поток
от пенсионноосигурителна дейност

(6 846)

4 817

Парични средства в началото на годината

15 928

11 111

Пари ч н и с р едс т ва в
края на годината

9 082

15 928

Финансови я т от чет е одобрен от съвета
на директорите на „ПОД – Бъдеще“ – АД, на
19.03.2012 г.
Съставил: 	
Изпълнителни
А. Василева
директори:
А. Шотов
К. Костов
10б. – „Професионален пенсионен фонд – Бъдеще“, София, на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи на разположение на
осигурените лица
Бележки

Стойност на нетните активи към началото на годината
Увеличение на стойността
на нетните активи

2011 г.
(хил.
лв.)

5 507

2010 г.
(хил.
лв.)

4 642

Доход от управление на
активите
Намаление на стойността
на нетните активи

Начислени такси и удръжки за „ПОД – Бъдеще“ – АД

3,9

Стойност на нетните активи към края на годината по
индивидуалните партиди на
осигурените лица

(128)

(124)

(1 909)

(848)

5 386

5 507

Отчет за всеобхватния доход
Бе-

2011 г.

2010 г.

леж-

(хил.

(хил.

ки

лв.)

лв.)

Операции с ценни книжа

3.1

2 675

2 157

Лихви

3.2

209

212

101

76

Дивиденти

13

7

Инвестиционни имоти

18

Приходи от инвестиции

Операции с чуждестранна
валута

3 016

2 452

(3 082)

(2 030)

(118)

(196)

Разходи от инвестиции
Операции с ценни книжа
Операции с чуждестранна
валута

3.3

(3 200)

(2 226)

Доход (загуба)

(184)

226

Общ всеобхватен доход за
годината

(184)

226

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Отчет за финансовото състояние
Бележки

31.12.
31.12.
2011 г.
2010 г.
(хил. лв.) (хил. лв.)

Активи
Ценни книжа, отчитани по справедлива
стойност в печалбата
или загубата

3.4

3 931

3 527

Банкови депозити

3.5

659

372

Парични средства

3.6

473

1399

Инвестиционни
имоти

3.7

244

202

Краткосрочни вземания

3.8

83

17

5 390

5 517

Общо активи

2011 г.
(хил. лв)

2010 г.
(хил. лв)

Парични средства в началото на годината

1 399

1 570

Парични средства в края
на годината

473

1 399

Финансовият отчет е одобрен от съвета на директорите на „ПОД – Бъдеще“ – АД, на 19.03.2012 г.
Съставил:
А. Василева

Изпълнителни
директори:
А. Шотов
К. Костов
10в. – „Доброволен пенсионен фонд – Бъдеще“, София, на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетни активи на разположение на осигурените лица и пенсионери
Бележки

Пасиви
Дългосрочни задължения към осигурени
лица
Краткосрочни задължения към ПОД

5 386
3.9

Общо пасиви

5 507

4

10

5 390

5 517

Отчет за паричния поток
2011 г.
(хил. лв)

2010 г.
(хил. лв)

Паричен поток от пенсионноосигурителна дейност
Постъпления, свързани с
осигурени лица (от НАП)

1 406

1 322

Плащания, свързани с осигурени лица

(1072)

(140)

Постъпления от други пенсионни фондове

382

165

Плащания към други пенсионни фондове

(525)

(584)

Плащания към пенсионноосигурително дружество

(134)

(118)

Постъпления от дивиденти

13

7

203

192

Постъпления от сделки с
инвестиции

1 212

1 391

П ла ща ни я по сдел к и с
инвестиции

(2 388)

(2 204)

Постъпления по сделки с
инвестиционни имоти

215

-

П ла ща ни я по сдел к и с
инвестиционни имоти

(238)

(202)

Други постъпления

-

3

Други плащания

-

(3)

Постъпления от лихви

Нетен паричен поток от
пенсион нооси г у ри т ел на
дейност

(926)

(171)

Стойност на нетните активи към
началото на годината

2011 г.
(хил.
лв.)

2010 г.
(хил.
лв.)

5 015

4 905

472

474

32

19

-

137

504

630

Изплатени средства на осигурени лица, пенсионери и наследници

(448)

(457)

Прехвърлени
средства в други
пенсионни фондове

(34)

(18)

Изплатени средства към държавния бюджет

(6)

(9)

Прехвърлени
средства към
пенсионен резерв

(8)

-

(349)

-

Увеличение на
стойността на
нетните активи
Постъпления от
осигурителни
вноски
Прехвърлени
средства от други
пенсионни фондове
Доход от инвестиране на средствата на ПФ
Намаление на
стойността на
нетните активи

Загуба от управ
ление на активи

С Т Р. 1 1 0

ДЪРЖАВЕН
Бележки

Начислени такси и удръжки за
„ПОД – Бъдеще“ – АД

3.9

Стойност на нетните активи към
края на годината

2011 г.
(хил.
лв.)

(21)

(36)

(866)

(520)

4 653

5 015

Бе2011 г.
2010 г.
лежки (хил. лв.) (хил. лв.)
Приходи от инвестиции
3 767

2 927

Приходи от валутни операции

3.1

101

78

Инвестиционни
имоти

18

БРОЙ 79
Бележки

2010 г.
(хил.
лв.)

Отчет за всеобхватния доход

Операции с ценни книжа

ВЕСТНИК

Парични
средства
Краткосрочни вземания
Общо активи
Пасиви
Дългосрочни
задължения
към осигурени лица и
пенсионери
Краткосрочни задължения към
ПОД
Други краткосрочни задължения

3.6

469

1 335

3.8

181
4 658

60
5 029

4 653

5 015

4

13

1

1

4 658

5 029

3.9

Общо пасиви

Лихви

3.2

Отчет за паричния поток

157

Приходи от дивиденти

3.3

Разходи от валутни операции

18

14

4 061

3 183

(4 292)

(2 970)

(118)

(76)

(4 410)

(3 046)

Доход (загуба) за
годината

(349)

137

Общ всеобхватен
доход за годината

(349)

137

Отчет за финансовото състояние
Бележки

2011 г.
(хил. лв.)

2010 г.
(хил. лв.)

Постъпления,
свързани с
осигурени
лица

472

474

Плащания,
свързани с
осигурени
лица и пенсионери

(448)

(457)

Постъпления
от други пенсионни фондове

32

19

(34)

(18)

21

5

164

Разходи за инвестиции
Операции с ценни книжа

31.12.2011 г. 31.12.2010 г.
(хил. лв.)
(хил. лв.)

31.12.2011 г. 31.12.2010 г.
(хил. лв.)
(хил. лв.)

Паричен поток от пенсионноосигурителна дейност

Плащания
към други
пенсионни
фондове
Постъпления
от пенсионноосигурително
дружество

Активи
Ценни книжа, отчитани
по справедлива стойност в печалбата или
загубата
Банкови депозити

3.4

3 173

2 878

3.5

631

554

Инвестиционни имоти

3.7

204

202

Плащания
към пенсионноосигурително дружество

3.9

(60)

(31)

Постъпления
от дивиденти

18

14

Постъпления
от лихви

123

196

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН
2011 г.
(хил. лв.)

2010 г.
(хил. лв.)

Постъпления
от сделки с
инвестиции

1 531

2 125

Плащания по
сделки с инвестиции

(2 502)

(1 685)

Постъпления,
свързани с
инвестиционни имоти

215

-

Плащания,
свързани с
инвестиционни имоти

(227)

(202)

Други парични потоци,
нето

(7)

(9)

Нетен паричен поток от
пенсионноосигурителна
дейност

(866)  

431

Парични
средства в
началото на
годината

1 335

904

469

1 335

Парични
средства в
края на годината

Финансовият отчет е одобрен от съвета на директорите на „ПОД – Бъдеще“ – АД, на 19.03.2012 г.
Съставил:
А. Василева

Изпълнителни
директори:
А. Шотов
К. Костов

9318
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на съдиите в България“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на членовете
на сдружението на 23 и 24.11.2012 г. в Пловдив,
хотел „Новотел – Пловдив“. Събранието ще започне в 14 ч. на 23.11.2012 г. и ще продължи до
14 ч. на 24.11.2012 г. и ще протече при следния
дневен ред: 1. отчет на председателя на УС за
извършената дейност и финансов отчет; 2. отчет
на контролния съвет; 3. избор на нов управителен
съвет и контролен съвет; 4. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват
лично. Материалите за провеждане на събранието са на разположение на членовете в офиса на
сдружението в София, бул. Витоша 2, Съдебна
палата, партер, Съвещателна зала 4, от датата на
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
9410
10. – Управителният съвет на Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ спондилит, София, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
24.11.2012 г. в 13 ч. в Енорийски център към храм
„Покров Богородичен“, София, ул. Г. Данчов
Зографина 2 (зад хотел „Родина“), при следния

ВЕСТНИК
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дневен ред: 1. отчет за дейността на БСБББ – АС
от 1.01.2011 г. до 31.12.2011 г.; 2. приемане на
годишен бюджет на сдружението за 2013 г.; 3.
промени в състава на управителния съвет; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички членове на сдружението
да вземат участие в събранието.
9375
18. – Управителният съвет на сдружение
„Дружество за колективно управление в частна
полза правата на продуцентите на звукозаписи
и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители – ПРОФОН“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на сдружението
свиква извънредно общо събрание на 28.11.2012 г.
в 13 ч., зала 3.1 в НДК, ет. 8, пл. България 1,
София 1463, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове на сдружението; 2. приемане
на промени в правилника за разпределение на
сдружението; 3. приемане на промени в годишния
бюджет на сдружението за 2012 г.; 4. утвърждаване на процедурни правила за работата на УС по
администриране и разходване на фондовете на
сдружението; 5. избор на нов УС и контрольор
на сдружението и освобождаване от отговорност
на действащите УС и контрольор. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 23,
ал. 2 от устава на сдружението общото събрание
ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на сдружението.
9373
8. – Управителният съвет на „Конфиндустрия
България“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 29.11.2012 г. в 16,30 ч. в зала
„София“ на СТЦ „Интерпред“ (1040 София, бул.
Драган Цанков 36), при следния дневен ред: 1.
доклад върху дейността на „Конфиндустрия България“; 2. одобряване ГФО 2011 г.; 3. избори за
обновяване на управителния съвет, на колегията
на счетоводните ревизори и арбитрите; 4. разни.
9316
9. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български национален комитет
на ИКОМ“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете в
София, район „Възраждане“, ул. Опълченска 66,
на 12.12.2012 г. в 16 ч. при следния дневен ред:
1. приемане доклада с отчета на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2012 г.;
2. приемане програма за дейността през 2013 г.;
3. приемане бюджета на сдружението за 2013 г.;
4. приемане на решение относно дължимостта,
начина на определяне и размера на членския
внос и на имуществени вноски; 5. приемане на
нови членове; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове. Всички документи във връзка
със събранието ще бъдат на разположение на
членовете на посочения по-горе адрес.
9374
10. – Управителният съвет на „Научно-технически съюз на енергетиците в България“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 20.12.2012 г.
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в 14 ч. в София, ул. Раковски 108, Дом на науката
и техниката София, при следния дневен ред: 1.
доклад на управителния съвет на сдружението
за състоянието и дейността на съюза; 2. отчет
на контролния съвет; 3. доклад на мандатната
комисия; 4. промяна на устава на сдружението;
5. избор на управителен и контролен съвет. Във
връзка с подготовката на общото събрание до
5.11.2012 г. следва да се проведат събрания във
всички секции и организации (колективни членове), на които да се обсъдят задачите на съюза
и да бъдат избрани делегати за общото събрание.
Всички протоколи с избраните делегати следва
да се изпратят в НТСЕБ – София, ул. Раковски
108, ет. 5, офис 505. Всички материали, свързани
с включените за обсъждане от общото събрание
въпроси, се намират в офиса на сдружението в
София, ул. Раковски 108, ет. 5, офис 505. В случай
че в 14 ч. на 20.12.2012 г. няма необходимия кворум за провеждане на събрание на членовете на
сдружението, то ще бъде проведено независимо
от броя на участниците един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
9358
160. – Управителният съвет на Варненската
туристическа камара, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква общо събрание на членовете на сдружението на 14.12.2012 г.
в 15 ч. в офиса на организацията във Варна,
кв. Чайка, бл. 128, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на Варненската туристическа камара за 2011 г.; 2. отчет на контролния
съвет за финансовата дейност на Варненската
туристическа камара за 2011 г.; 3. приемане на
бюджета на Варненската туристическа камара
за 2012 г. Материалите за общото събрание са
на разположение на членовете на Варненската
туристическа камара всеки работен ден в офиса
є във Варна, кв. Чайка, бл. 128. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове или представители.
9360
1. – Управителният съвет на „Център за
насърчаване и съдействие на предприемачеството – Бизнес център Девин“, Девин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 23.11.2012 г. в 17,30 ч. в сградата на „Център
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за насърчаване и съдействие на предприемачеството – Бизнес център Девин“, гр. Девин, Дом
на културата, ет. 1, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за прекратяване дейността
на „Център за насърчаване и съдействие на
предприемачеството – Бизнес център Девин“ и
откриване на ликвидация; 2. избор на ликвидатор,
срокове на ликвидация; 3. разни.
9359
Пазарджишкият окръжен съд с определение
№ 106 от 1.10.2012 г. по искане на 1/3 от членовете на СНЦ „Клуб на пенсионера – Илия Минев“, гр. Септември, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 7.12.2012 г. в
10 ч. в представителната база на клуба на бул.
България 150 при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на управителния съвет за изминалия
период от приемане на предходния отчет; 2. отчет
за изпълнение на бюджета на сдружението; 3.
избор на управител; 4. изменение на устава; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9356
17. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност за риболов „Пловдив – ЕСТИ“ – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание и поканва всички
членове на участват лично или чрез упълномощен
представител на 29.01.2013 г. в 11 ч. в Пловдив,
бул. 6 септември 87, ет. 3, ап. 5, при следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет (УС) за
дейността за 2010 г., 2011 г. и 2012 г.; 2. одобряване
на годишния финансов отчет за 2010 г., 2011 г. и
2012 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на УС и председателя за дейността им за 2010 г.,
2011 г. и 2012 г.; 4. вземане на решение за ликвидация; 5. избор на ликвидатор и определяне на
срока, в който трябва да завърши ликвидацията.
Регистрацията за участие в ОС ще започне в деня
на събранието в 11 ч. срещу представяне на лична
карта и пълномощно за изрично упълномощените
лица. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ ново заседание на ОС ще се проведе в
12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Членовете на сдружението могат да се запознаят
с писмените материали по дневния ред на посочения адрес от 13 до 17 ч. всеки работен ден.
9362
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