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ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34
от 2000 г.; изм., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36
от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30
от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от
2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г.,
бр. 38 от 2012 г. и бр. 15, 66 и 109 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. данни за зони на ограничения върху
поземлените имоти.“
2. В ал. 3 думите „и 2“ се заменят с „и
ал. 2, т. 1 – 3“.
3. В ал. 4 думата „допълнителни“ се заменя
със „специализирани“, а думите „ал. 2, т. 4“
се заменят с „чл. 32, ал. 1“.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „Единна система за
гражданска регистрация и административно
обслужване на населението (ЕСГРАОН)“ се
заменят с „Регистъра на населението – Наци
онална база данни „Население“, търговския
регистър и“.
2. В ал. 3 думите „както и за пряк достъп
до данните в тях“ се заменят с „по ал. 1, както
и за обмена на данни между тях и специали
зираните системи по чл. 32, ал. 1, т. 2“.

3. Създава се ал. 4:
„(4) Обменът на данни между информаци
онните системи по ал. 1 и по ал. 2 и предо
ставянето на данни от Регистъра на населе
нието – Национална база данни „Население“,
се осъществяват безвъзмездно.“
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Ка
дастралната карта и кадастралните регистри
са собственост на държавата.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За предоставяне на услуги от кадастъра
и за съобщаване на процедури по създаване,
поддържане и изменения на кадастъра се за
плащат такси в размери, определени с тарифа,
одобрена от Министерския съвет.“
3. Алинея 4 се отменя.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Агенцията по геодезия, картография
и кадастър получава безвъзмездно данните
по чл. 54а.“
§ 4. В чл. 9, ал. 1 след думите „инвестици
онното проектиране“ се добавя „със средства
на общините от собствени приходи“ и се
поставя запетая.
§ 5. В чл. 10, ал. 3 думите „могат да имат“
се заменят със „създават“, а накрая се добавя
„и в други населени места“.
§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 5 след думата „регистрите“ се добавя
„и на документи и данни“, а думите „Минис
терския съвет“ се заменят с „министъра на
инвестиционното проектиране“.
2. Създават се т. 11 и 12:
„11. води регистър на създадените специ
ализирани карти и регистри;
12. съставя и поддържа баланси на тери
торията.“
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думите „определени с“ се добавя „този
закон или“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Службите по геодезия, картография
и кадастър извършват административно об
служване и извън определените им райони по
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график, определен от изпълнителния дирек
тор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър.“
§ 8. В чл. 16 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по реда на този
закон“ се добавя „или придобили право
способност по реда на законодателството на
държава – членка на Европейския съюз, на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария, съответства
ща на изискванията на Закона за признаване
на професионални квалификации, както и
наличие на правоспособност, придобита по
реда на този закон“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) В случаите на временно или еднократно
предоставяне на услуги в областта на кадас
търа от граждани на държава – членка на
Европейския съюз, на друга държава – страна
по Споразумението за Европейското иконо
мическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария се прилагат част втора на Закона
за признаване на професионални квалифика
ции и Законът за дейностите по предоставяне
на услуги.“
§ 9. В чл. 17, ал. 1 се правят следните из
менения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. физическо лице, което е гражданин на
държава – членка на Европейския съюз, на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария и:
а) има завършено висше образование по
геодезия с образователно-квалификационна
степен магистър-инженер или призната про
фесионална квалификация по геодезия по
реда на Закона за признаване на професио
налните квалификации, ако е гражданин на
държава – членка на Европейския съюз, на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария;
б) има най-малко двегодишен стаж в об
ластта на кадастъра, съответно в областта на
геодезията или картографията;
в) не е осъждано за умишлено престъпле
ние от общ характер на лишаване от свобода,
освен ако е реабилитирано;“.
2. В т. 2 думата „българско“ се заличава
и след думите „юридическо лице“ се добавя
„регистрирано по реда на Търговския закон или
по законодателството на държава – членка на
Европейския съюз, на друга държава – страна
по Споразумението за Европейското иконо
мическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария“.
§ 10. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Вписването в съответния регистър по
чл. 12, т. 8 се извършва без провеждане на
процедурата по чл. 18, когато физическото или
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юридическото лице е придобило правоспособ
ност за извършване на дейности по кадастър
по реда на съответното законодателство на
държава – членка на Европейския съюз, на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария, съответ
стваща на правоспособността, придобита по
реда на този закон.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 11. Наименованието на глава трета се
изменя така: „Кадастър. Съдържание на ка
дастралната карта и кадастралните регистри.
Зони на ограничения“.
§ 12. В чл. 23 се правят следните допъл
нения:
1. В т. 2 след думата „строеж“ се добавя
„както и съоръжение на техническата инфра
структура, в което има самостоятелен обект“.
2. В т. 3 след думата „сграда“ се добавя
„или в съоръжение на техническата инфра
структура“.
§ 13. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „имот, сграда“ се
добавя „съоръжение на техническата инфра
структура, в което има самостоятелен обект“ и
след думите „и самостоятелен обект в сграда“
се добавя „или в съоръжение на техническата
инфраструктура“.
2. В ал. 4 след думата „идентификатора“ се
добавя „на недвижимия имот и на номера на
зоната на ограничение“ и думите „ползването
му“ се заменят с „ползването им“.
§ 14. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 1, 2 и 3 се изменят така:
„1. за поземлен имот: идентификатор; гра
ници и площ, определени с геодезическите
координати на определящите ги точки; трайно
предназначение на територията, начин на
трайно ползване, адрес;
2. за сграда и съоръжение на техническата
инфраструктура, в което има самостоятелен
обект: идентификатор; граница и/или очер
тание на сградата и съоръжението; застроена
площ, определена с геодезическите коорди
нати на определящите точки; брой етажи;
предназначение; адрес;
3. за самостоятелен обект в сграда или в
съоръжение на техническата инфраструктура:
идентификатор; етаж; очертание; брой нива в
обекта; площ по документ; предназначение;
адрес;“
б) създава се т. 4:
„4. данните за държавните граници, гра
ниците на административно-териториалните
единици, землищните граници и границите на
територии с еднакво трайно предназначение.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Създават се ал. 4 и 5:
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„(4) Данните по ал. 1, данните за геодези
ческата основа, както и данните за правото
на собственост и другите вещни права върху
недвижимите имоти се описват чрез струк
тури от метаданни, които съдържат и данни
за точността, пълнотата и актуалността им.
Данните и метаданните се представят в циф
ров вид във формата по чл. 12, т. 5.
(5) Редът за определяне на адресите на
недвижимите имоти се определя с наредба на
министъра на инвестиционното проектиране.“
§ 15. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Кадастралната карта и кадастралните
регистри се изработват в цифров, графичен
и писмен вид и се поддържат в цифров вид.“
2. В ал. 3 думата „Одобрената“ се заменя
с „Одобрените“.
3. В ал. 4 думата „основните“ се заличава.
§ 16. В чл. 29 се правят следните допъл
нения:
1. В ал. 1 се създава т. 6:
„6. самостоятелни обекти в сгради и в
съоръжения на техническата инфраструктура
и идентификаторите им.“
2. В ал. 2 след думата „сгради“ се добавя „и в
съоръжения на техническата инфраструктура“.
§ 17. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. точките от геодезическата основа;
3. границите на административно-терито
риалните единици;“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думата „имот“ се поставя
запетая, думите „и очертание“ се заличават,
а след думата „сграда“ се добавя „и на съо
ръжение на техническата инфраструктура, в
което има самостоятелен обект“;
б) създава се т. 5:
„5. източниците на данните по т. 2 и 3.“
§ 18. В чл. 31 думите „ползване на позем
лените имоти“ се заменят с „предназначение
на териториите, начина на трайно ползване
и предназначение на недвижимите имоти“.
§ 19. В глава трета се създава чл. 31а:
„Чл. 31а. (1) В кадастъра се отразяват и
зони на ограничения върху поземлени имоти,
които произтичат от сервитут или ограничение,
възникнало въз основа на нормативен акт,
административен акт или договор. За зоните
на ограничения се води регистър.
(2) Данните за зоните на ограничения по
ал. 1 се предоставят на Агенцията по геоде
зия, картография и кадастър по реда на глава
шеста. Органите и лицата, които предоставят
данните за зоните на ограничения носят от
говорност за актуалността и точността им.
(3) Органите и лицата, които създават и
поддържат данни за зони на ограничения, ги
предоставят на службата по геодезия, кар
тография и кадастър по местонахождението
на имотите по ред, определен с наредбата
по чл. 31.
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(4) Други органи и лица могат да предос
тавят данните по ал. 1 след съгласуването
им за актуалност и точност от органите и
лицата по ал. 3.
(5) Зоните на ограничения получават уни
кален номер за територията на страната, който
се дава от службата по геодезия, картография
и кадастър.
(6) Данните за зоните на ограничения се
описват чрез структури от метаданни, които
съдържат и данни за точността, пълнотата
и актуалността им. Данните и метаданните
се представят в цифров вид във формата по
чл. 12, т. 5. Данните за зоните на ограниче
ния са част от данните в информационните
системи на кадастъра и имотния регистър.“
§ 20. В наименованието на глава четвърта
думите „Допълнителни кадастрални данни“
се заличават.
§ 21. В чл. 32 се правят следните допъл
нения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 се създава буква „ж“:
„ж) други обекти, определени в нормати
вен акт;“
б) създава се т. 3:
„3. възлагат изработването и организират
приемането на специализирани карти и ре
гистри.“
2. Създават се ал. 4 – 8:
„(4) Специализираните карти и регистри се
приемат от комисия, назначена със заповед на
възложителя, в състав: председател – предста
вител на възложителя, и членове – предста
вители на службата по геодезия, картография
и кадастър, на общинската администрация и
на други заинтересовани лица.
(5) Копие от приетите специализирани
карти и регистри се предава на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър и на
общинската администрация в цифров вид във
формата съгласно чл. 12, т. 5. Информацията
за предадените специализирани карти се от
разява в регистъра по чл. 12, т. 11.
(6) Специализираните карти и регистри
може да се съхраняват и да се предоставят от
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
при условия и по ред, определени с договор.
(7) При предоставяне от органите или
лицата по ал. 1 на услуги от специализирани
карти и регистри, създадени въз основа на
данни от кадастъра, преди предоставянето
им се заплаща такса относно кадастралните
данни на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър в размер, определен с тарифата
по чл. 8, ал. 2.
(8) Настъпилите промени в кадастралната
карта по чл. 51 се отразяват в специализи
раните карти.“
§ 22. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 думите „информационната систе
ма“ се заменят с „информационните системи“
и след думата „кадастъра“ се добавя „и на
имотния регистър“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 23. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) За отразяване на елементи на
техническата инфраструктура, водни площи
и течения, озеленени площи и други обекти
на благоустройството в урбанизирана тери
тория, се изработват специализирани карти
за устройствено планиране.
(2) Агенцията по геодезия, картография и
кадастър и/или общините възлагат изработ
ването на специализираните карти по ал. 1.
(3) Изработването на специализираните
карти по ал. 1 може да се извършва едно
временно или отделно от създаването на ка
дастралната карта и кадастралните регистри.
(4) Съдържанието и редът за създаване и
поддържане на специализираните карти за ус
тройствено планиране се определят с наредба,
издадена от министъра на инвестиционното
проектиране.“
§ 24. В чл. 35, ал. 3 думите „средствата
за масово осведомяване, включително чрез“
се заличават и се създава изречение второ:
„Разгласяването чрез два централни всеки
дневника и обявяването на подходящи места
с публичен достъп в сградите на службата по
геодезия, картография и кадастър, общината
и кметството се извършват в 5-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.“
§ 25. Член 35а се изменя така:
„Чл. 35а. (1) Кадастрална карта и кадастрал
ни регистри могат да се създават за отделен
имот или за група имоти в територии, за които
няма одобрен кадастрален план и карти, и
планове, одобрени по реда на Закона за соб
ствеността и ползуването на земеделските земи
и Закона за възстановяване на собствеността
върху горите и земите от горския фонд.
(2) Кадастралната карта и кадастралните
регистри по ал. 1 се създават и по искане
на собственика на имота, за негова сметка.“
§ 26. В чл. 35б се правят следните изме
нения:
1. В ал. 2 изречение второ се заличава.
2. В ал. 3 думите „Гражданския процесу
ален кодекс“ се заменят с „Административ
нопроцесуалния кодекс“.
§ 27. Създава се чл. 35в:
„Чл. 35в. За създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри на територии, заети
от линейни обекти, се прилага редът за съз
даване на кадастрална карта и кадастрални
регистри по чл. 35.“
§ 28. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „на Националната аген
ция за приходите“ се заменят с „по приходите
към общинските администрации“, а накрая
се поставя запетая и се добавя „съдържащи
се в съхраняваните от тях регистри“.
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2. Алинея 2 се отменя.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Министерството на регионалното раз
витие предоставя на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър данни за име, еди
нен граждански номер и постоянен адрес на
физическото лице, за нуждите на кадастъра.
(4) Службите по вписванията предоставят
наличните данни в книгите по вписванията
в цифров или в писмен вид.“
§ 29. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „съответно“
се заменя с „а в случаите на т. 1, 3 и 4 и“;
б) в т. 2 думите „на свои разноски с ре
гламентирани“ се заменят със „с“;
в) в т. 3 след думите „чл. 35, ал. 2“ се до
бавя „съответно по чл. 35б, ал. 2“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) За изпълнението на съответните за
дължения по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се издава удос
товерителен документ от лицето, определено
със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по
чл. 35б, ал. 2.“
§ 30. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. Разходите за отстраняване на не
пълноти или грешки в кадастъра са за сметка
на задължените лица в случаите на:
1. неизпълнение на задължения по чл. 36
и чл. 38, ал. 1 – 3;
2. липсващи или неточно отразени данни
за имотите, които съществуват в източниците
по чл. 41.“
§ 31. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите „Закон за териториално
и селищно устройство“ се добавя „Закона за
устройство на територията“;
б) в т. 2 думите „фотограметрични и други“
се заличават;
в) създава се т. 3:
„3. се съдържат в одобрена кадастрална
карта и кадастрални регистри.“
2. В ал. 2:
а) в т. 3 думите „областната администра
ция“ се заменят с „държавната собственост“;
б) създават се т. 5 – 7:
„5. регистрите на органите по приходите
към общинските администрации;
6. регистър на населението – национална
база данни „Население“;
7. службите по вписванията.“
3. В ал. 3 думите „предварителни имотни
партиди“ се заменят с „партидите по чл. 65,
ал. 3“.
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) При липса на данни в цифров вид за
вписаните актове Агенцията по геодезия,
картография и кадастър може да възложи
преобразуването в цифров вид на данните от
книгите по вписвания в необходимия обем
за целите на кадастъра.“
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5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
6. Създава се ал. 6:
„(6) Когато от събраните данни по реда
на ал. 2 се установи дублиране на права за
собственост, съответно на друго вещно право
на повече от едно лице за един и същи имот,
в кадастралния регистър на недвижимите
имоти се записват данните за всички лица
и документи.“
§ 32. В чл. 41а се правят следните измене
ния и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „фотограметрични и други“ се зали
чават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Изпълнението на задълженията по
чл. 36 и чл. 38, ал. 1, т. 1 – 3 се отразява от
лицето, определено със заповедта по чл. 35,
ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2.“
§ 33. В чл. 42, ал. 1 думата „основни“ се
заличава.
§ 34. В чл. 43, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 5:
а) в текста преди буква „а“ след думата
„имоти“ се добавя „след анализиране на дан
ните“;
б) в буква „а“ думите „актовете по чл. 38,
ал. 1, т. 3“ се заменят с „правото на соб
ственост“;
в) създава се нова буква „б“:
„б) от съществуващите на място материа
лизирани граници, когато не са означени по
реда на буква „а“;
г) досегашната буква „б“ става буква „в“;
д) досегашната буква „в“ става буква „г“
и в нея думите „изображението върху“ се
заличават;
е) досегашната буква „г“ става буква „д“.
2. Създава се т. 6:
„6. очертанията на сгради и съоръжения:
а) от съществуващото на място състояние;
б) от одобрена кадастрална карта;
в) от планове и карти по чл. 41, ал. 1, т. 1.“
§ 35. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Очертанията на самостоятелните обек
ти в сгради и в съоръжения на техническата
инфраструктура се установяват по строител
ните книжа, по актовете за собственост, а
при липса на достатъчно данни в тях и чрез
описание на място.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Схемите по чл. 29, ал. 2 се изработват в
производството по създаване на кадастралната
карта и кадастралните регистри.“
§ 36. Създава се чл. 44а:
„Чл. 44а. (1) В производството по създа
ване на кадастрална карта и кадастрални
регистри лицето, определено със заповедта
по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2,
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прави предложение за отстраняване на несъ
ответствията, получени при обединяване на
данните по чл. 41, ал. 1.
(2) Предложенията по ал. 1 се разглеждат
от комисия по чл. 47, ал. 1.
(3) Решенията на комисията по ал. 2 се от
разяват в кадастралната карта и кадастралните
регистри от лицето, определено със заповедта
по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2,
преди приемане на кадастралната карта и
кадастралните регистри.“
§ 37. В чл. 45 се създава изречение второ:
„Приемателната комисия се насрочва в срок
до 30 дни от представяне на нормативно оп
ределените материали и документи.“
§ 38. В чл. 47, ал. 1 след думите „и пред
ставители на“ се добавя „Министерството на
земеделието и храните, на Изпълнителната
агенция по горите и на други“.
§ 39. В чл. 48, ал. 2 числото „60“ се заменя
с „45“.
§ 40. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Заповедта се издава в 14-дневен срок от
приемане на кадастралната карта и кадас
тралните регистри.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва
от собствениците и носителите на други вещ
ни права върху недвижимите имоти, както
и от органи, на които със специален закон е
възложено опазване и контрол на защитените
територии.“
4. Алинея 6 се отменя.
5. Създават се ал. 7, 8 и 9:
„(7) Агенцията по геодезия, картография
и кадастър в 7-дневен срок след изтичането
на срока по ал. 2 уведомява министъра на
правосъдието за влезли в сила кадастралната
карта и кадастралните регистри за съответ
ната територия.
(8) Агенцията по геодезия, картография и
кадастър в 7-дневен срок от обнародването
на заповедта по ал. 1 в „Държавен вестник“
уведомява министъра на земеделието и хра
ните и кмета на общината, че са одобрени
кадастралната карта и кадастралните регистри
за съответната територия.
(9) За частите от кадастралната карта и
кадастралните регистри, създадени по реда на
чл. 41, ал. 1, т. 1, заповедта по ал. 1 подлежи
на обжалване само относно несъответствия
с данните от плановете и картите, ползвани
при създаването им.“
§ 41. В чл. 49а се правят следните измене
ния и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „Граж
данския процесуален кодекс“ се заменят с
„Административнопроцесуалния кодекс“.
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2. В ал. 3 се създава изречение второ: „За
поведта се издава в 7-дневен срок от приема
нето на възражения по кадастралната карта
и кадастралните регистри.“
3. В ал. 4 след думата „Заповедта“ се добавя
„по ал. 3“, думите „Гражданския процесуален
кодекс“ се заменят с „Административнопроце
суалния кодекс“, а думите „7-дневен срок“ се
заменят с „14-дневен срок от уведомяването“.
4. В ал. 5 думата „прилагат“ се заменя с
„прилага“, а думите „разпоредбите на чл. 46,
ал. 3 и чл. 49, ал. 4 и 5“ се заменят с „разпо
редбата на чл. 49, ал. 4“.
5. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Заповедта за одобряване на кадастрал
ната карта и кадастралните регистри влиза
в сила след изтичането на срока по ал. 4 за
имотите, за които няма подадени жалби.
(7) Службата по геодезия, картография и
кадастър в 7-дневен срок от издаването на
заповедта по ал. 3 уведомява общинската адми
нистрация, общинската служба по земеделие и
службата по вписванията по местонахождение
на имота, че са одобрени кадастрална карта
и кадастрални регистри.“
§ 42. Член 49б се изменя така:
„Чл. 49б. След одобряването на кадас
тралната карта и кадастралните регистри за
съответната територия за издаване на актове,
с които се признава или се прехвърля право
на собственост, или се учредява, прехвърля,
изменя или прекратява друго вещно право
върху недвижим имот, или се учредява ипотека,
се изискват скици от кадастралната карта и
схеми на самостоятелни обекти в сгради или
в съоръжения на техническата инфраструкту
ра или скици-проекти в случаите на чл. 52,
ал. 1, издадени от Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.“
§ 43. Създава се чл. 49в:
„Чл. 49в. (1) За изпълнение на влязло в
сила съдебно решение, с което се отменя
заповед по чл. 49, ал. 1 или по чл. 49а, ал. 3
за един или група имоти, се издава заповед
за одобряване на кадастралната карта и ка
дастралните регистри от:
1. изпълнителния директор на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър или
оправамощен от него началник на служба по
геодезия, картография и кадастър – в случаите
по чл. 35, ал. 1 и чл. 35б, ал. 1, т. 2;
2. началника на службата по геодезия, кар
тография и кадастър – в случаите по чл. 35б,
ал. 1, т. 1.
(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава на
заинтересованите лица по реда на Админи
стративнопроцесуалния кодекс и подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от съобщаването
є пред административния съд по местонахож
дение на имота.“
§ 44. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. (1) Кадастралната карта и кадаст
ралните регистри се поддържат в актуално със
тояние, като се изменят при установяване на:
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1. изменения в данните за обектите на ка
дастъра, настъпили след влизането в сила на
кадастралната карта и кадастралните регистри;
2. непълноти или грешки.
(2) Измененията в кадастралната карта и
кадастралните регистри по ал. 1 се извърш
ват от службата по геодезия, картография и
кадастър по местонахождение на имота.
(3) Измененията в кадастралната карта
и кадастралните регистри се извършват по
заявление от собственик, друго лице, когато
това е предвидено в закон, или въз основа на
служебно постъпила информация от ведомство
или община.
(4) Измененията в кадастралната карта и
кадастралните регистри по ал. 1, т. 2 за тери
тории, в които попадат повече от 50 поземлени
имота, могат да се извършват по искане на
кмета на общината.
(5) За извършване на измененията в кадас
тралната карта се изработва проект в цифров
вид във формата по чл. 12, т. 5 и в графичен
вид, в който новообразуваните имоти са ин
дивидуализирани с граници и идентификатор.
Проектът се изработва от правоспособно лице
по кадастър.
(6) При промяна на граници на поземлени
имоти и очертания на сгради, при създаване
на нови обекти на кадастъра, както и при
допълване на непълноти или поправяне на
грешки в кадастралната карта проектът по
ал. 5 съдържа и данни от геодезически из
мервания.
(7) Преместванията на земни маси в ре
зултат на природни бедствия не променят
границите на поземлените имоти в кадастъра,
освен в предвидените в закон случаи.“
§ 45. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. (1) Службата по геодезия, карто
графия и кадастър издава скица-проект въз
основа на проект за изменение на кадас
тралната карта и кадастралните регистри в
случаите на:
1. делба;
2. отчуждаване на част от поземлен имот,
както и индивидуализиране на урегулирани
поземлени имоти по чл. 16 от Закона за ус
тройство на територията;
3. промяна на граница по взаимно съгла
сие на собствениците или съединяване на
поземлени имоти на различни собственици;
4. снабдяване с акт за придобито по давност
право на собственост или друго вещно право
върху недвижим имот;
5. член 10, ал. 7 от Закона за собствеността
и ползуването на земеделските земи за изда
ване на нотариален акт за поземлен имот с
възстановено право на собственост;
6. член 19, ал. 6 от Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи за издаване
на решения за възстановяване на правото на
собственост върху поземлен имот;
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7. индивидуализиране на имоти, които са
предмет на прехвърляне, отчуждаване или
придобиване на право на собственост или
друго вещно право.
(2) Изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри по ал. 1 се извършва
след постъпване на данните от вписан акт по
реда на чл. 86, ал. 1.“
§ 46. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. (1) Измененията в кадастралния
регистър на недвижимите имоти се извърш
ват при:
1. възникване на нови или при промяна на
данните, подлежащи на записване;
2. отпадане на основанието за извършено
записване, в случаите на ал. 2 и чл. 41, ал. 6;
3. констатиране на несъответствие между
данните в кадастралния регистър на недви
жимите имоти и източника, удостоверяващ
данните.
(2) При наличие на противопоставими
права на собственост, съответно на друго
вещно право на повече от едно лице за един
и същи имот, в кадастралния регистър на
недвижимите имоти се записват данните за
всички лица и документи.
(3) За измененията по ал. 2 се съобщава по
реда на Административнопроцесуалния кодекс
на всички заинтересовани лица в тридневен
срок от извършването им.“
§ 47. Създава се чл. 53а:
„Чл. 53а. Измененията в кадастралната
карта и кадастралните регистри се извършват
без издаване на заповед в случаите по чл. 52
и 53, както и при:
1. изпълнение на влязло в сила съдебно
решение;
2. разделяне, съединяване или промяна на
граници или очертания между съседни имоти,
собственост на едно и също лице;
3. нанасяне на нови, както и разделяне,
съединяване или заличаване на съществу
ващи сгради или самостоятелни обекти в
сгради или в съоръжения на техническата
инфраструктура;
4. повторно определяне на координатите
на граничните точки на поземлен имот при
условия, определени с наредбата по чл. 31.“
§ 48. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. (1) Непълнотата или грешката се
допълва или поправя от службите по геодезия,
картография и кадастър въз основа на писме
ни доказателства и проект за изменение на
кадастралната карта и кадастралния регистър
на недвижимите имоти.
(2) Когато непълнотата или грешката е
свързана със спор за материално право, тя се
отразява в комбинирана скица и се отстра
нява в кадастралната карта и кадастралните
регистри на недвижимите имоти въз основа
на скица-проект след решаване на спора по
съдебен ред.
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(3) Не се смята за непълнота или грешка
в кадастралната карта разликата в коорди
натите на точка от граница, определена от
кадастралната карта и чрез геодезически из
мервания, когато е по-малка от допустимата,
определена с наредбата по чл. 31.
(4) Измененията в кадастралната карта
и кадастралните регистри на недвижимите
имоти при отстраняване на непълнота или
грешка се одобряват със заповед на началника
на службата по геодезия, картография и када
стър по местонахождение на имота. Заповедта
се придружава от скица-проект. Заповедта за
одобряване на изменението се съобщава по
реда на Административнопроцесуалния кодекс
на заинтересованите лица, чиито права са
засегнати от изменението.
(5) В случаите на чл. 51, ал. 4 измененията
в кадастралната карта и кадастралните регис
три на недвижимите имоти се одобряват със
заповед на изпълнителния директор, която
се обявява на заинтересованите лица по реда
на чл. 35, ал. 3.
(6) Заповедите по ал. 4 и 5 могат да се
обжалват по реда на Административнопроце
суалния кодекс пред административния съд
по местонахождение на имота.“
§ 49. В глава шеста се създава чл. 54а:
„Чл. 54а. (1) Съдилищата предоставят на
службата по геодезия, картография и кадастър
по местонахождение на имота заверено копие
от влязло в сила решение по чл. 43, ал. 3 или
решение по чл. 54, ал. 2 в 30-дневен срок от
влизането им в сила. Собственикът предоставя
скица-проект за определяне на границите на
службата по геодезия, картография и кадастър,
изработена от правоспособно лице.
(2) Собственикът, съответно възложите
лят, е длъжен да предостави на службата по
геодезия, картография и кадастър данни за
изградените, надстроените, пристроените сгра
ди, за сградите под повърхността на земята,
за преустроените или премахнатите сгради,
за самостоятелните обекти в сгради и в съ
оръжения на техническата инфраструктура,
както и за зоните на ограничения при условия
и по ред, определени с наредбата по чл. 31.
(3) Сграда или съоръжение на техническа
та инфраструктура със самостоятелен обект,
както и строежи, които създават зони на
ограничения, не се въвеждат в експлоатация,
преди собственикът, съответно възложителят,
да представи удостоверение от службата по
геодезия, картография и кадастър, че е из
пълнено задължението по ал. 2 и данните,
подлежащи на отразяване, са нанесени в ка
дастралната карта и кадастралните регистри.
(4) Ведомствата и общините предоставят
в 7-дневен срок на службата по геодезия, кар
тография и кадастър измененията в основните
кадастрални данни по чл. 27, ал. 1 и 3.“
§ 50. В глава шеста се създава чл. 54б:

БРОЙ 49

ДЪРЖАВЕН

„Чл. 54б. Когато с административен акт
или съдебно решение се отмени извършено
изменение на кадастралната карта и кадас
тралните регистри на недвижимите имоти,
службата по геодезия, картография и кадастър
възстановява данните в кадастралната карта
и кадастралния регистър на недвижимите
имоти в състоянието им преди изменението
по чл. 53а без издаване на заповед.“
§ 51. В глава шеста се създава чл. 54в:
„Чл. 54в. Службата по геодезия, карто
графия и кадастър уведомява службата по
вписванията за извършените по тази глава
изменения чрез информационната система
по чл. 7, ал. 1.“
§ 52. Член 55 се изменя така:
„Чл. 55. (1) Агенцията по геодезия, кар
тография и кадастър извършва при поиск
ване услуги с данни от кадастралната карта
и кадастралните регистри, като предоставя
официални документи и справки в електронна
форма и/или в писмен и графичен вид.
(2) Официалните документи са скици, схе
ми, скици-проекти, извлечения от кадастрал
ната карта и/или от кадастралните регистри,
удостоверения и копия от данни и материали.
(3) Официалните документи по ал. 2 се из
дават от началника на службата по геодезия,
картография и кадастър и от изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картогра
фия и кадастър или от оправомощени от него
служители за територията на цялата страна.
(4) Официални документи и справки могат
да се издават чрез отдалечен достъп до ин
формационната система на кадастъра.
(5) Скиците и схемите по ал. 2, предоставе
ни чрез отдалечен достъп до информационната
система на кадастъра и имотния регистър на
нотариус, необходими за нуждите на нотариал
ното производство, имат силата на официален
документ, издаден от Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
(6) За търсене и разглеждане на кадастрал
ната карта чрез отдалечен достъп до инфор
мационната система на кадастъра и имотния
регистър не се заплаща държавна такса.“
§ 53. Член 56 се отменя.
§ 54. В чл. 57 ал. 1 се изменя така:
„(1) Данните, предоставени от Агенцията
по геодезия, картография и кадастър, се полз
ват само от лицето, на което е предоставена
услугата, еднократно и в една процедура.“
§ 55. Член 58 се изменя така:
„Чл. 58. (1) Условията и редът за предос
тавяне на услугите, както и видът, форматът
и съдържанието им се определят с наредба,
издадена от министъра на инвестиционното
проектиране.
(2) Съдържанието и изискванията за със
тавянето на балансите по чл. 12, т. 12, както
и редът за предоставянето им се определят
със заповед на министъра на инвестиционното
проектиране.
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(3) Агенцията по геодезия, картография и
кадастър предоставя безвъзмездно за ползване
кадастрални данни на ведомства и общини за
изпълнение на правомощията им, произти
чащи от закон, с изключение на случаите по
ал. 4. Предоставянето на данните се извършва
чрез информационната система на кадастъра.
(4) Ведомствата и общините при предоста
вяне на административни услуги с данни от
кадастъра заплащат на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър таксите, определени
в тарифата по чл. 8, ал. 2.
(5) Агенцията по геодезия, картография и
кадастър предоставя безвъзмездно данни за
точките от геодезическата основа чрез инфор
мационната система на кадастъра.“
§ 56. В чл. 65 се създава ал. 3:
„(3) До влизането в сила на заповедта по
чл. 73 имотна партида се води независимо
дали за имота има създаден идентификатор.“
§ 57. В чл. 71 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При сделка с недвижим имот едновре
менно с вписването съдията по вписванията
изготвя партидата по чл. 65, ал. 3 на имота
и записва в подлежащия на вписване акт
нейния номер.“
3. В ал. 3 думите „предварителните парти
ди“ се заменят с „партидите по чл. 65, ал. 3“.
§ 58. Член 72 се отменя.
§ 59. В чл. 73 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) След влизането в сила на заповедта
по чл. 49а, ал. 3 и след одобряването на ка
дастралната карта и регистри за съответната
територия министърът на правосъдието изда
ва заповед, с която обявява въвеждането на
имотния регистър за територията. Заповедта
се обнародва в „Държавен вестник“.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 60. В чл. 74 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) До обнародването на заповедта по чл. 73
вписванията се извършват по досегашния ред,
като се изготвят партиди по чл. 65, ал. 3. В
подлежащия на вписване акт се записва и
номерът на партидата на недвижимия имот.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 61. Член 75 се изменя така:
„Чл. 75. Редът за създаване на имотния ре
гистър след влизането в сила на заповедта по
чл. 73 се определя с наредбата по чл. 5, ал. 3.“
§ 62. В чл. 76, ал. 2 думите „чл. 54, ал. 3“
се заменят с „чл. 54в“.
§ 63. В чл. 77 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. скица от кадастралната карта, а за са
мостоятелен обект в сграда или в съоръжение
на техническата инфраструктура – схема; ко
гато подлежащият на вписване акт предполага
формиране на нови или променени имоти,
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се прилага скица-проект на кадастралната
карта и кадастралния регистър на недвижи
мите имоти;“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) При вписване на възбрана към мол
бата за вписване се прилага и справка по
чл. 55, ал. 4.“
§ 64. В глава единадесета се създава чл. 91а:
„Чл. 91а. Службата по вписванията чрез
информационната система по чл. 7, ал. 1
уведомява службата по геодезия, картогра
фия и кадастър за всяко вписване в имотния
регистър.“
§ 65. В чл. 94 се създават ал. 4 и 5:
„(4) М и н ис т ър ът на и н вес т и ц ион но т о
проектиране и министърът на правосъдието
внасят ежегодно в Министерския съвет отчет
за изпълнение на програмите по ал. 2.
(5) Министерският съвет внася ежегодно в
Народното събрание доклад за дейността по
създаване, поддържане, актуализиране и съх
раняване на кадастъра и имотния регистър.“
§ 66. В чл. 96 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 числото „10“ се заменя
със „100“, а числото „400“ се заменя с „1000“;
б) в т. 3 думите „чл. 52, ал. 4“ се заменят
с „чл. 54а, ал. 2“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 числото „400“ се
заменя с „1000“, а числото „1000“ се заменя
с „5000“;
б) в т. 3 думите „чл. 52, ал. 5“ се заменят
с „54а, ал. 3“.
§ 67. В чл. 97 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „50“ се заменя с „1000“,
а числото „1000“ се заменя с „5000“.
2. В ал. 2 числото „2000“ се заменя с „5000“,
а числото „5000“ се заменя с „10 000“.
§ 68. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „самостоятелен обект в сграда или в съ
оръжение на техническата инфраструктура“ е
обособена с ограждащи стени част от сградата
или съоръжението, която има самостоятелно
функционално предназначение;“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. „площ“ е площта, определена въз осно
ва на геодезическите координати на точките,
определящи граници на поземлени имоти, и
на сгради;“.
3. Точка 8 се изменя така:
„8. „точки от геодезическата основа“ са
точките от държавната геодезическа мрежа,
от геодезическите мрежи с местно предназ
начение и от работната геодезическа основа;“.
4. Точка 11 се изменя така:
„11. „комбинирана скица“ е скица, в която
са отразени съвместените данни от два или
повече източници: кадастрална карта, кадас
трални планове, регулационни планове, ус
тройствени планове, геодезически измервания,
специализирани карти, зони на ограничения,
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както и карти и планове, одобрени по реда
на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи и Закона за възстановяване
на собствеността върху горите и земите от
горския фонд;“.
5. Точка 13 се изменя така:
„13. „заинтересовани лица“ са собственици
те и носителите на други вещни права върху
недвижими имоти, а в случаите на предос
тавени права на управление – ведомствата и
общините, на които са предоставени правата;“.
6. Създават се т. 16 – 20:
„16. „непълноти или грешки“ са несъот
ветствия в данните за недвижимите имоти в
кадастралната карта и кадастралния регистър
на недвижимите имоти спрямо действителното
им състояние към момента на одобряване на
кадастралната карта и кадастралните регистри;
17. „район по чл. 35, ал. 2, чл. 45 и чл. 49,
ал. 1“ е землище, част от землище, район или
част от район по чл. 10 от Закона за адми
нистративно-териториалното устройство на
Република България, състоящ се от повече
от 50 съседни поземлени имота;
18. „граница“ е линия, разделяща поземлени
имоти и/или сгради, определена от последо
вателно подредени точки, с координати;
19. „очертание“ е линия, свързваща после
дователно подредени точки, определени чрез
геометрични построения;
20. „зона на ограничение“ е затворен контур,
в обхвата на който попадат един или няколко
поземлени имота или части от тях, за които
е въведено ограничение в ползването или
извършването на дейности, или представлява
сервитутна ивица по смисъла на § 5, т. 33
от допълнителните разпоредби на Закона за
устройство на територията.“
§ 69. В преходните и зак лючителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 4:
а) в ал. 1:
аа) в т. 2 след думата „устройство“ се добавя
„и по реда на § 40 от преходните и заключи
телните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 36 от 2004 г.)“;
бб) в т. 3 думите „общинските служби по
земеделие и гори“ се заменят с „общинските
служби по земеделие“;
вв) точка 4 се изменя така:
„4. данните по чл. 54а, ал. 2 се предоставят
на общинската администрация, която издава
удостоверението по чл. 54, ал. 3“;
б) в ал. 3 думите „общинската служба по
земеделие и гори“ се заменят с „общинската
служба по земеделие“.
2. Параграф 5 се изменя така:
„§ 5. (1) Урегулиран поземлен имот, по
отношение на който планът за регулация е
приложен, се отразява в кадастралната карта
в съответствие с регулационните му линии
като поземлен имот.
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(2) До влизането в сила на имотен регис
тър за териториите с одобрени кадастрална
карта и кадастрални регистри представянето
на вписан акт в службата по геодезия, кар
тография и кадастър се смята за изпълнение
на чл. 86, ал. 1.“
3. В § 6, ал. 1 запетаята след думата „гео
дезически“ и думите „фотограметрични и
други“ се заличават.
4. Параграф 16 се изменя така:
„§ 16. За създаването на имотния регистър
министърът на правосъдието:
1. осигурява внедряването на софтуер за
изготвянето на партидите по чл. 65, ал. 3;
2. осигурява преобразуването в цифров вид
върху магнитен, оптичен или друг технически
носител на наличните данни в книгите по
вписванията.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 70. С влизането в сила на заповедта за
одобряване на кадастралната карта и кадас
тралните регистри за съответната територия се
прекратява действието на кадастралния план
и на картата на възстановената собственост по
отношение на основните кадастрални данни.
§ 71. Годишната програма за 2014 г. по
чл. 94, ал. 2 се внася в Министерския съвет
в тримесечен срок от влизането в сила на
този закон.
§ 72. До одобряване на кадастралната кар
та и кадастралните регистри за територията
на цялата страна баланси на територията се
съставят от Министерството на земеделието
и храните съвместно с Министерството на
инвестиционното проектиране, Министер
ството на околната среда и водите, Изпъл
нителната агенция по горите и общинската
администрация.
§ 73. В Закона за геодезията и картогра
фията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм., бр. 57
и 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 и 74
от 2009 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 77 от 2012 г.,
бр. 66 и бр. 109 от 2013 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 8:
а) в ал. 2, изречение второ след думата
„проектиране“ запетаята се заличава и думите
„определен от министъра“ се заменят с „или
определено от министъра лице“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) В състава на Съвета по геодезия, карто
графия и кадастър се включват заместник-ми
нистър на регионалното развитие, заместникминистър на отбраната, заместник-министър
на вътрешните работи, заместник-министър
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията, заместник-министър на ико
номиката и енергетиката, заместник-министър
на правосъдието, заместник-министър на фи
нансите, заместник-министър на земеделието
и храните и заместник-министър на околната
среда и водите или техни представители, опре
делени от съответните министри, началникът
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на Военно-географската служба, заместникизпълнителен директор на Изпълнителната
агенция по горите, както и изпълнителният
директор на Агенцията по геодезия, карто
графия и кадастър, заместник-председател на
Държавна агенция „Национална сигурност“,
представител на Националното сдружение на
общините в Република България и председате
лят на Камарата на инженерите по геодезия.“
2. В чл. 14:
а) в ал. 2 думата „представят“ се заменя с
„разделят и обозначават“;
б) в ал. 3, т. 1 след думата „отбраната“
думата „с“ се заменя с „и“ и думите „и с
председателя на Държавна агенция „Нацио
нална сигурност“ се заличават.
3. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
„(2) Аерозаснемането се извършва от физи
чески или юридически лица след съгласуване с
Министерството на отбраната, Министерство
то на вътрешните работи, Държавна агенция
„Национална сигурност“, Министерството
на външните работи и Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.“
4. В чл. 18, ал. 3 след думата „проекти
ране“ се добавя „или определено от него
длъжностно лице“.
5. В чл. 22:
а) в ал. 3 думите „чл. 6, ал. 3, т. 1“ се за
менят с „чл. 8, ал. 2 от Закона за кадастъра
и имотния регистър“;
б) алинея 5 се отменя.
6. В чл. 23 ал. 3 се отменя.
§ 74. В Закона за защита на класифицира
ната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.;
попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г.,
бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г.,
бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и
109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г.,
бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г.,
бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52 и 70 от 2013 г.)
в приложение № 1 към чл. 25 се правят след
ните изменения:
1. В раздел I:
а) в т. 5 думите „разполагане (дислокация)
и“ се заличават;
б) в т. 18 думата „местоположението“ и
думите „с изключение на свързаните с без
опасността на въздухоплаването в координатна
система WGS-84“ се заличават.
2. В раздел II, т. 21 думата „месторазполо
жението“ се заличава.
§ 75. В Закона за собствеността и ползу
ването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17
от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74
от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48
от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от
1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.;
решения № 7 и 8 на Конституционния съд
от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от
1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд
от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от
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1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд
от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62, 87,
98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от
1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г.,
бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36
и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от
2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43
от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г.,
бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и
44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38
от 2014 г.) в чл. 19, ал. 6 думите „Закона за
кадастъра и имотния регистър“ се заменят с
„правилника за прилагане на закона“.
§ 76. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и
108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42,
69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г.,
бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36, 65,
66, 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г.,
бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82,
93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г.,
бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от
2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г.)
в чл. 155, ал. 1, т. 1 след думите „техническите
служби“ се добавя „на общините“ и накрая
думите „на общините“ се заличават.
§ 77. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от
2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88,
94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37,
65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41,
53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102
от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г.,
бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54
и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82
и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от
2013 г.) в § 22 от заключителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) При създаване на цифров вид на под
робен устройствен план от графичен план,
ако регулационната линия съвпада с кадас
тралната граница, местоположението на ре
гулационната линия в цифров вид съвпада с
местоположението на кадастралната граница
в цифров вид.
(3) При трасиране на място на регулаци
онна линия, която в подробния устройствен
план съвпада с кадастрална граница, ако се
получат разлики спрямо материализирана
кадастрална граница в рамките на допусти
мата точност, определена по реда на Закона
за кадастъра и имотния регистър, материа
лизираната кадастрална граница е трасирана
регулационна линия.“
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 29 май 2014 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
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УКАЗ № 148
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Договора за
под п иск а меж д у Реп у бл и к а Бъ л г ари я и
Ситигру п Глобал Маркетс Лимитед, Ейч
Ес Би Си Банк Пи Ел Си и Джей Пи Мор
га н С ек юри т из Пи Ел Си във връ зка с
емитирането на облигации на стойност до
1 493 000 000 евро (или до равностойността
в щатски долари), емитирани на един или
повече траншове, подписан на 21 май 2014 г.,
Договора за фискално агентство между Ре
публика България в качеството на емитент
и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън в качеството
на фискален агент и платежен агент и Дъ
Банк Ъв Ню Йорк Мел ън (Люксембу рг)
С.А. в качеството на регистратор и агент
по прехвърлянето относно емитирането на
облигации на стойност до 1 493 000 000 евро
(или до равностойността в щатски долари),
емитирани на един или повече траншове,
подписан на 21 май 2014 г., и на Акта за по
емане на задължения относно издаването на
облигации на стойност до 1 493 000 000 евро
(или до равностойността в щатски долари),
емитирани на един или повече траншове,
подписан на 21 май 2014 г., приет от ХLІI
Народно събрание на 6 юни 2014 г.
Издаден в София на 11 юни 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за ратифициране на Договора за подписка
между Република България и Ситигруп Глобал
Маркетс Лимитед, Ейч Ес Би Си Банк Пи
Ел Си и Джей Пи Морган Секюритиз Пи Ел
Си във връзка с емитирането на облигации
на стойност до 1 493 000 000 евро (или до
равностойността в щатски долари), емитирани
на един или повече траншове, подписан на
21 май 2014 г., Договора за фискално агентство
между Република България в качеството на
емитент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън в качеството на фискален агент и платежен агент
и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън (Люксембург)
С.А. в качеството на регистратор и агент по
прехвърлянето относно емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро
(или до равностойността в щатски долари),
емитирани на един или повече траншове,
подписан на 21 май 2014 г., и на Акта за поемане на задължения относно издаването на
облигации на стойност до 1 493 000 000 евро
(или до равностойността в щатски долари),
емитирани на един или повече траншове,
подписан на 21 май 2014 г.
Член единствен. Ратифицира:
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1. Договора за подписка меж ду Републи
ка България и Ситигруп Глобал Маркетс
Лимитед, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си
и Джей Пи Морган Секюритиз Пи Ел Си
във връзка с емитирането на облигации на
стойност до 1 493 000 000 евро (или до рав
ностойност та в щатски долари), емитирани
на един или повече траншове, подписан на
21 май 2014 г.
2. Договора за фискално агентство между
Република България в качеството на емитент
и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън в качеството
на фискален агент и платежен агент и Дъ
Банк Ъв Ню Йорк Мелън (Люксембург) С.А.
в качеството на регистратор и агент по пре
хвърлянето относно емитирането на облигации
на стойност до 1 493 000 000 евро (или до
равностойността в щатски долари), емитирани
на един или повече траншове, подписан на
21 май 2014 г., и
3. А кта за поемане на задъл жени я от
носно издаването на облигации на стойност
до 1 493 000 000 евро (или до равностой
ност та в щатск и долари), ем и т и рани на
един или повече т раншове, подписан на
21 май 2014 г.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 6 юни 2014 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.

3959

Председател на Народното събрание:
Михаил Миков

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 143
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Полена, община Симитли, област
Благоевград, на 12 октомври 2014 г.
Издаден в София на 9 юни 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
3981
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140
ОТ 4 ЮНИ 2014 Г.

за одобряване на промени на утвърдените
разходи по области на политики по бюджета на Министерството на образованието и
науката за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени на утвърдените
разходи по области на политики по бюджета
на Министерството на образованието и нау
ката за 2014 г., както следва:
1. намаление на утвърдените разходи по
„Политика в областта на всеобхватно, дос
тъпно и качествено образование и обучение
в предучилищното възпитание и подготовка
и училищното образование. Учене през целия
живот.“, бюджетна програма „Осигуряване
на качеството в предучилищното възпитание
и подготовка и училищното образование“ с
3 611 846 лв.;
2. увеличение на утвърдените разходи по
„Политика в областта на равен достъп до
качествено висше образование и развитие
на научния потенциал“, бюджетна програма
„Студентско подпомагане“ със сумата по т. 1.
Чл. 2. (1) Допълнителните трансфери за
държавните висши у чилища, необходими
за финансово осигуряване на обучението на
приетите студенти и докторанти съгласно
данните от регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3,
буква „в“ от Закона за висшето образование,
да се осигурят от предвидените разходи по
„Политика в областта на равен достъп до
качествено висше образование и развитие на
научния потенциал“, програма „Студентско
подпомагане“ по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2014 г.
(2) Със средствата за допълнителни транс
фери по ал. 1 да се намалят показателите по
чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и на
уката да извърши налагащите се промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 91, ал. 2 и 4 от
Закона за висшето образование.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
3926
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141
ОТ 4 ЮНИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
за 2014 г. за стипендии за образователни
резултати на общинските училища
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери
в размер 1 284 712 лв. за изплащане на стипен
дии за образователни резултати от държавни
зрелостни изпити по български език и литера
тура и по математика на общинските училища,
разпределени съгласно приложението.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватно, достъпно и качествено
образование и обучение в предучилищното
въ зп и та ние и под г о т овка и у ч и л ищ но т о
образование. Учене през целия живот“, бю
джетна програма „Улесняване на достъпа до
образование. Приобщаващо образование“ по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоста
вят по бюджетите на общините от централния
бюджет под формата на обща субсидия за деле
гираните от държавата дейности за сметка на
намаление на бюджетното взаимоотношение
на централния бюджет с бюджета на Минис
терството на образованието и науката за 2014 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се на
малят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени
по бюджета си и да уведоми министъра на
финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извър
ши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните вза
имоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси, чл. 89 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г. и във връзка
с чл. 2, ал. 5 и 6 от Постановление № 33 на
Министерския съвет от 2013 г. за условията
за получаване на стипендии от учениците
след завършено основно образование (ДВ,
бр. 17 от 2013 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

Приложение
към чл. 1, ал. 1
Средства за стипендии на ученици след завършено основно образование, разпределени
въз основа на постигнатите образователни
резултати на училищата
Община

Средства
(в лв.)

1

2

Благоевград

35 853

Гоце Делчев

16 798

Петрич

17 834

Cандански

15 207

Бургас

93 004

Bарна

109 166

Bелико Tърново

32 893

Bидин

23 384

Bраца

11 460

Габрово

5 420

Добрич

26 305

Kрумовград

5 500

Kърджали

33 750

Дупница

11 988

Kюстендил

10 841

Ловеч

26 678

Tроян

10 471

Mонтана

23 384

Пазарджик

31 192

Перник

15 207

Плевен

36 260

Kнежа

1 620

Kарлово

3 980

Пловдив

136 924

Pазград

19 030

Pусе

38 105

Cилистра
Cливен
Златоград
Cмолян
Столична община
Правец

4 300
31 820
5 180
10 560
285 055
13 172
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Община

Средства
(в лв.)

1

2

Cамоков

4 280

Kазанлък

12 136

Cтара Загора

54 394

Чирпан

8 584

Tърговище

2 140

Димитровград

9 640

Xасково

17 720

Шумен

16 640

Eлхово

4 220

Ямбол

12 617

3927

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142
ОТ 4 ЮНИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
реда за плащане на вноската при превишение
на националната млечна квота, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет
от 2008 г. (ДВ, бр. 69 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато изпълнението на националната
млечна квота за доставки достигне 90 на сто,
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащател
на агенция, изпраща уведомително писмо за
започване на авансово събиране на вноската
до одобрения изкупвач, с когото превишилите
индивидуалната си млечна квота произво
дители имат сключен договор за доставка.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „10-дневен“ се заменят с „30-дневен“.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Забранява се авансово удържане на
вноска от изкупвачите преди получаване на
уведомителното писмо по ал. 3.“
§ 2. В чл. 3 ал. 4 се изменя така:
„(4) Размерът на вноската се определя с
акт на изпълнителния директор на Държавен
фонд „Земеделие“ по реда на чл. 166, ал. 2 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДОПК).“
§ 3. В чл. 4 думите „31 август“ се заменят
с „1 октомври“.
§ 4. Член 5 се изменя така:
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„Чл. 5. Ако одобреният изкупвач не внесе
дължимата сума в срока по чл. 4, тя се събира
по реда на ДОПК от Националната агенция
за приходите.“
§ 5. В чл. 6 думите „Общите организации“
се заменят с „Общата организация“.
§ 6. В чл. 7 ал. 4 се изменя така:
„(4) Размерът на вноската се определя с
акт за установяване на публично държавно
вземане, издаден от изпълнителния директор
на Държавен фонд „Земеделие“, по реда на
чл. 166, ал. 2 ДОПК.“
§ 7. В чл. 8 думите „31 август“ се заменят
с „1 октомври“.
§ 8. В чл. 9 думите „Агенцията за държав
ни вземания“ се заменят с „Националната
агенция за приходите“.
§ 9. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. При превишаване на индивидуал
ната млечна квота и получено уведомително
писмо от ДФЗ – РА, за започване на авансово
удържане на вноската одобреният изкупвач
удържа авансово 0,5443 лв. на килограм от
цената на млякото при всяка доставка от
съответния производител.“
§ 10. В чл. 14 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) В срок до 1 април на следващия квотен
период ДФЗ – РА, разпределя и депозира по
банковите сметки изчислената по ал. 1 сума
между изкупвачите.
(4) В 7-дневен срок от датата на постъп
ване на сумата по банковите сметки по ал. 3
изкупвачите се задължават да възстановят
остатъка на производителите, от които той
е събран.“
§ 11. Навсякъде в наредбата думите „Раз
плащателна агенция“ се заменят с „Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция“
и абревиатурата „РА“ се заменя с „ДФЗ – РА“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143
ОТ 5 ЮНИ 2014 Г.

за приемане на Наредба за единните държавни
изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Кинезитерапия“ за
образователно-квалификационните степени
„бакалавър“ и „магистър“ от професионално
направление „Обществено здраве“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за един
ните държавни изисквания за придобиване
на висше образование по специа лност та
„К и не зи т ера п и я“ з а о бра з оват е л но -к ва

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

л ифи к а ц ион н и т е с т епен и „ба к а ла вър“ и
„магистър“ от професионално направление
„Обществено здраве“.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя Наредбата за
единните държавни изисквания за придоби
ване на висше образование по специалността
„Кинезитерапия“ от професионално направле
ние „Кинезитерапия“ на образователно-ква
лификационна степен „бакалавър“, приета с
Постановление № 78 на Министерския съвет
от 1999 г. (ДВ, бр. 39 от 1999 г.).
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

НАРЕДБА

за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Кинезитерапия“ за образователноквалификационните степени „бакалавър“ и
„магистър“ от професионално направление
„Обществено здраве“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се определят единните
държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалността „Кинезитера
пия“ за образователно-квалификационните
степени „бакалавър“ и „магистър“.
(2) Специалността „Кинезитерапия“ е спе
циалност по регулирана професия от профе
сионално направление „Обществено здраве“.
(3) Придобилите образователно-квалифи
кационна степен „бакалавър“ по специалност
„Кинезитерапия“ са с професионална квали
фикация „Кинезитерапевт“.
(4) Придобилите образователно-квалифи
кационна степен „магистър“ след придобита
образователно-квалификационна степен „ба
калавър“ по специалност „Кинезитерапия“ са
с професионална квалификация „Магистър
по кинезитерапия“.
Чл. 2. Висше образование по специалност
„Кинезитерапия“ за образователно-квалифи
кационните степени „бакалавър“ и „магис
тър“ се придобива във факултети на висши
училища, получили акредитация по реда на
Закона за висшето образование.
Чл. 3. За студенти по специалност „Кинези
терапия“ на образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ се приемат кандидати,
завършили средно образование и положили
успешно писмен конкурсен изпит, определен
от висшето училище, или по реда на чл. 68,
ал. 4 от Закона за висшето образование.
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Раздел II
Съдържание на обучението за придобиване на
висше образование по специалност „Кинезитерапия“ на образователно-квалификационна
степен „бакалавър“
Чл. 4. (1) Обу чението по специа лност
„Кинезитерапия“ за образователно-квалифи
кационна степен „бакалавър“ се провежда в
редовна форма и е с продължителност чети
ри учебни години, съответстващи на осем
семестъра, и с общ минимален хорариум на
задължителните дисциплини 2010 часа.
(2) Обучението и резултатите от него съ
ответстват на ниво 6, подниво 6 „б“ от На
ционалната квалификационна рамка, приета
с Решение № 96 на Министерския съвет от
2012 г. за приемане на Национална квали
фикационна рамка на Република България.
Чл. 5. (1) Обучението включва теоретична
и практическа подготовка.
(2) Теоретичната подготовка се осъществява
чрез задължителни, избираеми и факултатив
ни учебни дисциплини под формата на лекции
и упражнения с обща продължителност не
по-малка от седем семестъра.
Чл. 6. (1) Задължителните учебни дис
циплини за специалност „Кинезитерапия“
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ и минималният им хорариум са
посочени в приложение № 1.
(2) В учебния план могат да се включват
като задължителни и други учебни дисциплини
извън посочените в ал. 1.
(3) Избираемите и факултативните учебни
дисциплини и техният хорариум се определят
от висшето училище, като хорариумът на
факултативните учебни дисциплини не може
да надхвърля 10 на сто от общата аудиторна
заетост.
(4) Като цифрово изражение на студент
ската заетост, необходима за усвояване на
специализирани знания и умения в процеса
на обучението, в учебните планове се вписват
кредити в съответствие с наредбата по чл. 44а,
ал. 7 от Закона за висшето образование.
Чл. 7. (1) Лекционните курсове по задъл
жителните и избираемите учебни дисциплини
и семестриалните изпити по тях се провеждат
от преподаватели, хабилитирани в съответ
ното професионално направление и научна
специалност. Допустимо е до 30 на сто от
лек ционните ку рсове по задъл ж ителните
учебни дисциплини и семестриалните изпити
по тях да се провеждат от нехабилитирани
преподаватели с образователна и научна сте
пен „доктор“ в съответното професионално
направление и научна специалност.
(2) Не по-малко от 50 на сто от преподава
телите по задължителните учебни дисциплини
са на основен трудов договор във висшето
училище и са назначени в съответствие със
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Закона за висшето образование и Закона за
развитието на академичния състав в Репуб
лика България.
Чл. 8. (1) Практическата подготовка се
осъществява чрез учебна практика и пред
дипломен стаж.
(2) Практическата подготовка е с мини
мална продължителност, както следва:
1. учебна практика – от втори до седми
семестър включително, с продължителност
не по-малка от 1320 астрономически часа, от
които 360 астрономически часа учебна прак
тика след втори, четвърти и шести семестър;
2. преддипломен стаж – провежда се през
осми семестър, с продължителност не помалка от 600 астрономически часа.
(3) Практическата подготовка се провеж
да в лечебни заведения за извънболнична и
болнична медицинска помощ.
(4) Практическата подготовка се провежда
от хабилитирани и нехабилитирани препо
даватели със специалност „Кинезитерапия“.
Чл. 9. (1) Обучението за придобиване на
образователно-квалификационна степен „ба
калавър“ по специалност „Кинезитерапия“
завършва с единен държавен изпит по основи
и средства на кинезитерапията и приложени
ето є при различни заболявания и уврежда
ния – теория и практика.
(2) Държавният изпит се провеж да от
държавна изпитна комисия, включваща наймалко трима хабилитирани преподаватели, от
които най-малко двама са със специалност
„Кинезитерапия“. В комисията може да бъ
дат включени и външни за висшето училище
хабилитирани преподаватели.
(3) Съставът на всяка изпитна комисия се
определя със заповед на ректора на висшето
училище.
Чл. 10. Студентите, изпълнили задълже
нията си по учебен план, който отговаря на
изискванията на наредбата, получават дипло
ма за висше образование по специалността
„Кинезитерапия“ на образователно-квалифи
кационна степен „бакалавър“ и професионална
квалификация „Кинезитерапевт“.
Раздел IIІ
Съдържание на обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалност „Кинезитерапия“
Чл. 11. (1) Обучението по специалност
„Кинезитерапия“ за образователно-квалифи
кационна степен „магистър“ след придобита
образователно-квалификационна степен „ба
калавър“ по същата специалност се провежда
в редовна форма и е с продължителност една
учебна година или два семестъра и с общ
минимален хорариу м на задъл ж ителните
дисциплини 375 часа.
(2) Обучението и резултатите от него съ
ответстват на ниво 7 от Националната ква
лификационна рамка.
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Чл. 12. (1) Обучението включва теоретична
и практическа подготовка.
(2) Теоретичната подготовка се осъществява
чрез задължителни, избираеми и факултативни
учебни дисциплини под формата на лекции
и упражнения.
Чл. 13. (1) Задължителните учебни дис
циплини и минималният им хорариум за
придобиване на специалност „Кинезитерапия“
за образователно-квалификационна степен
„магистър“ и професионална квалификация
„Магистър по кинезитерапия“ са посочени в
приложение № 2.
(2) Избираемите и факултативните учебни
дисциплини и техният хорариум се определят
от висшето училище.
Чл. 14. (1) Лекционните курсове по задъл
жителните и избираемите учебни дисциплини
и семестриалните изпити по тях се провеждат
от преподаватели, хабилитирани в съответ
ното професионално направление и научна
специалност.
(2) Не по-малко от 50 на сто от преподава
телите по задължителните учебни дисциплини
са на основен трудов договор във висшето
училище и са назначени в съответствие със
Закона за висшето образование и Закона за
развитието на академичния състав в Репу
блика България.
Чл. 15. (1) Практическата подготовка се
осъществява чрез учебна практика с про
дължителност не по-малка от 300 астроно
мически часа.
(2) Практическата подготовка се провеж
да в лечебни заведения за извънболнична и
болнична медицинска помощ.
(3) Практическата подготовка се провежда
от хабилитирани и нехабилитирани препо
даватели със специалност „Кинезитерапия“.
Чл. 16. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалност „Кинезитерапия“
завършва с държавен изпит или защита на
дипломна работа при условия и по ред, оп
ределени с правилника на висшето училище.
Държавните изпити се провеждат от държав
на изпитна комисия, в състава на която се
включват не по-малко от трима хабилитирани
преподаватели, от които поне двама са със
специалност „Кинезитерапия“.
(2) Съставът на всяка изпитна комисия се
определя със заповед на ректора на висшето
училище. В комисията може да бъдат включени
и външни за висшето училище хабилитирани
преподаватели.
Чл. 17. Студентите, изпълнили задълже
нията си по учебен план, който отговаря на
изискванията на наредбата, получават диплома
за висше образование по специалност „Ки
незитерапия“ на образователно-квалифика
ционна степен „магистър“ и професионална
квалификация „Магистър по кинезитерапия“.
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Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Задължителни учебни дисциплини“ са
тези, които осигуряват фундаментална под
готовка, необходима за придобиване на про
фесионална квалификация „Кинезитерапевт“.
2. „Избираеми учебни дисциплини“ са тези,
които осигуряват специализирана подготовка.
Студентите са задължени да изберат някои
от тях в зависимост от учебния план на съ
ответното висше училище.
3. „Факултативни учебни дисциплини“ са
тези, които осигуряват допълнителна подготов
ка в зависимост от интересите на студентите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Висши училища, които не осигуря
ват спазването на определените с наредбата
държавни изисквания, не могат да издават
дипломи за висше образование по специалност
„Кинезитерапия“, образователно-квалифика
ционни степени „бакалавър“ и „магистър“.
§ 3. Студентите, приети за обучение по
специалност „Кинезитерапия“ на образова
телно-квалификационна степен „бакалавър“
преди учебната 2014/2015 г., продължават и
завършват обучението си при условията, при
които са приети.
§ 4. Завършилите специалност „Кинезите
рапия“ на образователно-квалификационни
степени „бакалавър“ и „магист ър“ преди
влизане в сила на наредбата, както и лицата
по § 3 се ползват с правата на завършили
тази специалност на образователно-квали
фикационна степен „бакалавър“, съответно
„магистър“, по реда на наредбата.
§ 5. Наредбата се приема на основание
чл. 177 от Закона за здравето и чл. 9, ал. 3,
т. 5 от Закона за висшето образование.
§ 6. Наредбата влиза в сила от учебната
2014/2015 г.
Приложение № 1
към чл. 6, ал. 1
Задължителни учебни дисциплини за специалност „Кинезитерапия“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и
минималният им хорариум
№
по
ред

Учебна дисциплина

Мини
мален
хорари
ум (в
часове)

Специални учебни дисциплини
1.

Кинезитерапия при ортопедия и
травматология

105

2.

К инезитерапия при вътрешни
болести

90
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Учебна дисциплина

Мини
мален
хорари
ум (в
часове)

3.

К инезитерапи я при нервни и
психични болести

120

4.

Кинезитерапия при детски бо
лести

45

5.

Кинезитерапия в гериатрията

15

6.

Кинезитерапия в хирургията

45

7.

Кинезитерапия в акушерството
и гинекологията

30

8.

Масаж

165

9.

Естествени, преформирани фи
зикални фактори и балнеология

165

10. Мануални мобилизационни тех
ники на периферни стави

45

11. Мускулни техники и мобилизации
на периферни нерви

30

12. Терапевтични основи и средства
на кинезитерапията

90

13. Кинезиологични основи на кине
зитерапията

30

14. Общи методи за функционални
изследвания и оценка в кинези
терапията

75

15. Патокинезиология – функциона
лен анализ и оценка

60

Медико-биологични учебни дисциплини
16. Анатомия

120

17. Биомеханика и биофизика

60

18. Физиология

60

19. Биохимия

30

20. Патоанатомия

30

21. Патофизиология

30

Клинични учебни дисциплини
22. Ортопедия и травматология с
ортотика и протезиране

90

23. Вътрешни болести

75

24. Нервни болести

90

25. Педиатрия

30

Общообразователни учебни дисциплини
26. Ерготерапия

30

27. Адаптирана физическа активност

30
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Учебна дисциплина

Мини
мален
хорари
ум (в
часове)

28. Лат инск и език с медицинск и
термини

30

29. Медицинска етика и деонтология

30

30. Медицинска психология

30

31. Социална медицина, социална
рехабилитация и промоция на
здравето

30

32. Хигиена и екология

15

33. Долекарска помощ

15

34. Основи на научноизследовател
ската работа

30

35. Социално и здравно законода
телство

15

36. Теория и методика на физичес
кото възпитание и спортната
тренировка

15

37. Спорт за всички

15

ОБЩО:

2010

Приложение № 2
към чл. 13, ал. 1
Задължителни учебни дисциплини и минималният им хорариум за придобиване на
специалност „Кинезитерапия“ за образователно-квалификационна степен „магистър“
№
по
ред

Учебна дисциплина

Мини
мален
хорари
ум (в
часове)

1.

Здравен мениджмънт

15

2.

Медицинска статистика

15

3.

Методология на нау чните из
следвания

15

4.

Клинична лаборатория

15

5.

Анатомо-физиологична обоснов
ка на кинезитерапията при раз
личните заболявания

30

6.

Съвременни методи за изследване
при различните заболявания

30

7.

Специализирани методи за лече
ние при различните заболявания

30

8.

Специални методи за функци
онално изследване в различни
клинични области

30

Специализирани методики на
к и нези т ера п и я в ра з л и ч н и т е
клинични области

195

ОБЩО:

375

9.

3947

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144
ОТ 6 ЮНИ 2014 Г.

за изменение на Постановление № 112 на
Министерския съвет от 2010 г. за създаване
на Централен орган за обществени поръчки
за нуждите на органи на изпълнителната
власт (обн., ДВ, бр. 45 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 35 от 2012 г. и бр. 62 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) Централният орган за обществени
поръчки провежда процедури за възлагане
на обществени поръчки за нуждите на цен
тралните органи на изпълнителната власт по
смисъла на чл. 19, ал. 2 от Закона за адми
нистрацията и за техните администрации.“
§ 2. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министъра на икономи
ката, енергетиката и туризма“ се заменят с
„министъра на икономиката и енергетиката“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
3958

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145
ОТ 9 ЮНИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
реда и начина за включване на лабораториите
в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта, за изискванията за изпитване на
игрално оборудване и игрален софтуер и за
реда за извършване на проверки, приета с
Постановление № 164 на Министерския съвет
от 2013 г. (ДВ, бр. 72 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, т. 1 след думите „изпитвания
на“ се добавя „типове, версии и модифика
ции на“.
§ 2. Член 2 се отменя.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 22, ал. 1, т. 8 ЗХ
на лаборатории, които могат да извършват
изпитвания на игрално оборудване и игрален
софтуер на комуникационно оборудване“ и
запетаята след тях се заличават.
2. В ал. 2 думите „на ДКХ“ и „по чл. 22,
ал. 1, т. 8 ЗХ“ се заличават.
§ 4. В чл. 4 след думите „се подават“ се
добавя „до ДКХ“.
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§ 5. В чл. 5, в основния текст думите „ут
върждаван от ДКХ по чл. 22, ал. 1, т. 8 ЗХ“
и запетаята след тях се заличават.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в основния текст думите „по
чл. 22, ал. 1, т. 8 ЗХ“ се заличават, а думите
„в ДКХ“ се заменят с „до ДКХ“.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 думата „валиден“ се заличава;
б) точка 4 се изменя така:
„4. документ за платена държавна такса за
разглеждане на документите;“
в) точка 5 се заличава.
§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „на ДКХ“ и „по чл. 22,
ал. 1, т. 8 ЗХ“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „по чл. 22, ал. 1, т. 8 ЗХ“
се заличават.
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 22, ал. 1, т. 8 ЗХ“
се заличават.
2. В ал. 2 думите „по чл. 22, ал. 1, т. 8 ЗХ“
и „на ДКХ“ се заличават, а думата „заличава“
се заменя с „изключва“.
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „изпитвания на“ се
добавя „тип, версия и модификация“, а думите
„за игрите от разстояние, както и всяка нова
версия на игрално оборудване и на игралния
софтуер“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Игралното оборудване и игралният
софтуер на комуникационно оборудване, тип,
версия и модификация на игралното оборуд
ване и на игралния софтуер заедно с пълната
техническа документация се предоставят за
изпитване от производител, вносител или
организатор, който внася игрално оборудване
за собствени нужди.“
3. Алинея 4 се заличава.
§ 10. В чл. 10 думите „Общите задължител
ни технически изисквания към системите за
контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване, приети от ДК Х на основание
чл. 22, ал. 1, т. 7 ЗХ (ДВ, бр. 58 от 2013 г.)“
се заменят с „общите задължителни техни
чески изисквания към системите за контрол
върху хазартните игри и игралното оборуд
ване, приети от ДК Х на основание чл. 22,
ал. 1, т. 7 ЗХ“.
§ 11. В чл. 11 думите „игрите от разсто
яние“ се заменят с „онлайн залагания“, а
думите „Общите технически и функционални
изисквания към игралния софтуер и комуни
кационното оборудване за хазартните игри
от разстояние, приети от ДКХ на основание
чл. 22, ал. 1, т. 7 ЗХ (ДВ, бр. 58 от 2013 г.)“ се
заменят с „общите задължителни технически
и функционални изисквания към игралния
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софтуер и комуникационното оборудване за
онлайн залаганията, приети от ДКХ на ос
нование чл. 22, ал. 1, т. 7 ЗХ“.
§ 12. Член 12 се отменя.
§ 13. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване и игра
лен софтуер на комуникационно оборудване
се подава заявление до ДКХ. Заявлението
се подава от производител или вносител на
игрално оборудване, притежаващ издаден
лиценз за съответната дейност по ЗХ, или
от лице, подало искане за издаване на такъв
лиценз. Заявление за утвърждаване на тип и
модификация на игрално оборудване може да
подаде и организатор, който внася игрално
оборудване за собствени нужди. Заявление
за утвърждаване на игрален софтуер на ко
муникационно оборудване и нова версия на
софтуера може да подаде и организатор на
онлайн залагания или лице, подало искане
за издаване на такъв лиценз.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „по чл. 12“ се заменят с
„от лабораторията“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. документ за платена държавна такса за
разглеждане на документите.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Държавната комисия по хазарта може
да поиска от лабораторията, извършила из
питването, техническата документация от
производителя на игралното оборудване или
иг ра лни я соф т уер на ком у никац ионно то
оборудване.“
§ 14. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
„(2) След извършено проучване на прило
жените към заявлението документи предсе
дателят прави предложение до ДКХ относно
утвърждаване на типа, версията или модифи
кацията на игралното оборудване и игралния
софтуер на комуникационното оборудване.“
§ 15. Глава четвърта се изменя така:
„ Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА ИЗВЪРШВА НЕ Н А ПРОВЕРК И
НА ИГРАЛНО ОБОРУДВАНЕ И ИГРАЛЕН
СОФТУЕР НА КОМУНИК АЦИОННО ОБО
РУДВАНЕ
Чл. 15. (1) Проверките на игрално оборуд
ване се извършват на мястото на експлоата
ция на съответното оборудване, съответно
на мястото на съхранение на оборудването.
(2) Проверките на игралния софтуер на
комуникационното оборудване се извършват
чрез дистанционен достъп до централната ком
пютърна система, а когато тя не е разположена
на територията на Република България – чрез
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дистанционен достъп до контролния локален
сървър и/или на място в помещенията, където
е разположена централната компютърна сис
тема, съответно контролният локален сървър.
Чл. 16. Когато в хода на извършване на
проверки по ЗХ длъжностните лица на ДКХ
констатират нередност относно игралното
оборудване или игралния софтуер на кому
никационното оборудване, организаторът е
длъжен в едномесечен срок да представи в
ДКХ протокол от лаборатория, включена в
списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 ЗХ, за извърше
на проверка на съответствието на игралното
оборудване или софтуера с утвърдените от
ДКХ тип, версия или модификация.
Чл. 17. По подадени жалби и сигнали и по
преценка на председателя на ДКХ могат да
се извършват проверки съвместно с Българ
ския институт по метрология за констатиране
съответствието на игралното оборудване или
игралния софтуер на комуникационното обо
рудване с утвърдените от ДКХ тип, версия
или модификация. Съвместните проверки се
извършват по ред и по начин, определени в
съвместна инструкция на председателя на ДКХ
и на председателя на Българския институт
по метрология.
Чл. 18. (1) При проверките на игрално
оборудване и игралния софтуер на комуни
кационното оборудване организаторът на
хазартни игри е длъжен да осигури достъп до
игралното оборудване и до игралния софтуер.
(2) При поискване от длъжностните лица
на ДКХ при проверка на игрално оборудва
не и игрален софтуер на комуникационно
оборудване организаторът на хазартни игри
е длъжен:
1. да ограничи достъпа на външни лица, с
изключение на представител на организатора,
обслужващия персонал на обекта, в който се
организират игрите, съответно лице, което под
държа контролния локален сървър на игрите
от разстояние, и при необходимост – сервизен
техник;
2. да осигури външни принадлежности
към игралното оборудване (жетони, магнитни
карти, ключове, външни клавиатури и др.),
необходими за извършване на проверката.“
§ 16. В § 1 от допълнителната разпоредба
т. 2, 3 и 4 се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 17. Постановлението влиза в сила в деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146
ОТ 9 ЮНИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за устройството, безопасната експлоатация
и техническия надзор на съоръжения под
налягане, приета с Постановление № 164 на
Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 64 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2010 г.,
бр. 7 и 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г. и бр. 24
от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, т. 1, буква „а“ след думите
„ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „т. 1“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3 думата „преносимите“ се заменя
с „носимите и возимите“.
2. Създава се т. 7:
„7. газови уреди, чието съответствие е
оценено по реда на наредба по чл. 7 ЗТИП.“
§ 3. В чл. 90, ал. 4 думите „Наредба № 2
за противопожарните строително-техниче
ски норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и
доп., бр. 33 от 1994 г.)“ се заменят с „Наредба
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопас
ност при пожар, издадена от министъра на
вътрешните работи и министъра на регио
налното развитие и благоустройството (обн.,
ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.;
Решение № 13641 на Върховния администра
тивен съд от 2010 г. – бр. 101 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 75 от 2013 г.)“.
§ 4. В чл. 92 ал. 2 се отменя.
§ 5. В чл. 95 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „отвътре“ се поставя
точка и текстът до края се заличава.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 6. В чл. 101 накрая се поставя запетая
и се добавя „като мълниезащитната уредба
трябва да отговаря на Наредба № 4 от 22 де
кември 2010 г. за мълниезащитата на сгради,
външни съоръжения и открити пространства
(ДВ, бр. 6 от 2011 г.)“.
§ 7. В чл. 187, ал. 2, т. 3 след думите „т.
1 – 6“ се добавя „и 9“.
§ 8. Създава се чл. 187а:
„Чл. 187а. Периодите между провеждането
на периодичното обучение по чл. 187, ал. 1,
т. 4 не трябва да бъдат по-дълги от 24 месеца.“
§ 9. В чл. 193 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Манометърът, по който се управлява
процесът в съоръжението под налягане, трябва
да е преминал метрологичен контрол по реда
на Закона за измерванията и да има валидни
знаци, удостоверяващи, че му е извършена
първоначална или последваща проверка.“
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2. В основния текст на ал. 2 след думата
„манометърът“ запетаята се заменя с двоето
чие и текстът до края се заличава.
§ 10. Създава се чл. 193а:
„Чл. 193а. (1) Когато процесът в съоръже
нието под налягане се управлява от средство
за измерване на налягането, което не попада
в обхвата на Наредбата за средствата за из
мерване, които подлежат на метрологичен
контрол, приета с Постановление № 239 на
Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от
2003 г.), това средство за измерване трябва да
е проверено и да потвърждава метрологич
ните си характеристики за съответния клас
на точност.
(2) Проверката на средствата за измерване
по ал. 1 се извършва периодично, не по-рядко
от веднъж на две години.
(3) Проверката на средствата за измерване
по ал. 1 трябва да се извършва от:
1. Българския институт по метрология или
от лаборатория, която е акредитирана от орган
по акредитация – страна по Споразумение
то за взаимно признаване на Европейската
организация по акредитация (ЕА MLA) за
област калибриране и член на Европейската
организация по акредитация, или:
2. лаборатория на ползвателя на съоръ
жението под налягане, ако тя отговаря на
следните изисквания:
а) разполага с еталони, спомагателно обо
рудване и с помещения с осигурени условия
в тях, които да позволяват прилагането на
методите за калибриране;
б) използва еталони и средства за измерване
с осигурена проследимост;
в) разполага със специалисти с подходящо
образование и квалификация;
г) има функционираща система за упра
вление на качеството съгласно БДС EN ISO/
IEC 17025;
д) прилага стандартизирани или валиди
рани методи за калибриране.
(4) Ползвателят, обслужващият персонал и
отговорните лица за безопасната експлоатация
на съоръженията под налягане не трябва да
допускат експлоатацията им:
1. когато средството за измерване по ал. 1
не е проверено от лице по ал. 3, т. 1 или 2
преди първото му използване или когато е
изтекъл срокът по ал. 2;
2. в други случаи, посочени в инструкцията
на производителя му или в инструкцията за
работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП на съоръ
жението под налягане.“
§ 11. В чл. 201, ал. 2, т. 2 накрая се поставя
запетая и се добавя „както и на предпазни
клапани, които не са снабдени с устройство,
позволяващо принудителното им отваряне с
цел продухване“.
§ 12. В чл. 215 се създава ал. 3:
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„(3) На съдове с външна изолация за съх
ранение на криогенни газове и течности се
извършва външен преглед по реда на чл. 273,
ал. 1, т. 3, 4, 5, 6 и 10.“
§ 13. В чл. 216 се създава ал. 3:
„(3) Допуска се прегледите по чл. 215, ал. 1
да се извършват от лица, с които ползвателят
е сключил договор. Персоналът на тези лица
трябва да отговаря на изискванията на ал. 2.“
§ 14. В чл. 218 ал. 1 се изменя така:
„(1) Допуска се, когато поради конструк
тивни особености на съда е невъзможно да се
извърши вътрешен преглед, той да се замени
с измерване на дебелините на елементите под
налягане на съда и с изпитване без разру
шаване на неразглобяемите му съединения.“
§ 15. В чл. 244 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) На предпазните клапани по ал. 1, кои
то не са снабдени с устройство, позволяващо
принудителното им отваряне с цел продухване,
се извършва проверка на изправното действие
и на настройката им по чл. 201, ал. 2, т. 2.“
§ 16. В чл. 245 се правят следните изме
нения:
1. В основния текст думата „тръбопровода“
се заменя с „монтираните надземно или в
проходими канали тръбопроводи“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. наличието на пропуски;“.
3. В т. 3 думата „плътността“ се заменя
със „състоянието“.
§ 17. В чл. 258 се правят следните измене
ния и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 5:
„5. за съоръжения под налягане по чл. 2, т. 1,
3 и 4, за които са приложими ал. 3, т. 2 и 3:
а) ревизионна книга;
б) копие от проекта по чл. 254, ал. 1 – ко
гато такъв се изисква;
в) валиден документ, удостоверяващ техни
ческата изправност и годността на съоръже
нието за безопасна експлоатация, издаден от
компетентен орган на друга държава – член
ка на Европейския съюз, на Турция или на
държава – страна по Споразумението за Ев
ропейското икономическо пространство – за
съоръженията по ал. 3, т. 3;
г) сертификати на устройствата за непо
средствено ограничаване на налягането;
д) копия от удостоверенията за качество на
материалите, използвани при производството
на елементите под налягане, а когато такива
липсват – документи от химичен анализ на ма
териала на основните елементи под налягане;
е) паспорт и/или други документи на про
изводителя, съдържащи техническите данни и
характеристики на съоръжението под налягане
(чертежи, схеми, изчисления на якост и други
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документи, даващи възможност да се преценят
техническите решения, приети от произво
дителя, и спазените при производството на
съоръжението изисквания), и инструкцията
на производителя за монтаж и експлоатация.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Декларацията за съответствие по ал. 2,
т. 1, букви „в“ и „д“ не се изисква за стаци
онарни съоръжения под налягане и техните
устройства за непосредствено ограничаване
на налягането, които са:
1. демонтирани и монтирани на ново място,
ако те са били регистрирани от органите за
технически надзор преди влизането в сила
на приложимите за съоръженията наредби
по чл. 7 ЗТИП;
2. пуснати на пазара на Република Бълга
рия преди влизане в сила на приложимите за
съоръженията наредби по чл. 7 ЗТИП;
3. пуснати на пазара в друга държава – член
ка на Европейския съюз, в Турция или в
държава – страна по Споразумението за Евро
пейското икономическо пространство, преди
влизането в сила на съответния национален
нормативен акт, с който се въвеждат разпо
редбите на Директива 97/23/ЕО на Европей
ския парламент и на Съвета от 29 май 1997 г.
относно сближаване на законодателствата на
държавите членки във връзка със съоръжени
ята под налягане (ОВ, L 181 от 9.07.1997 г.) и
Директива 87/404/ЕИО на Съвета от 25 юни
1987 г. за сближаване на законодателствата
на държавите членки относно обикновените
съдове под налягане (ОВ, L 220 от 8.08.1987 г.),
отменена с Директива 2009/105/ЕО (ОВ, L 264
от 8.10.2009 г.), когато съоръженията са пуснати
на пазара в съответствие с приложимите към
тях изисквания на съответното национално
законодателство.“
§ 18. В чл. 265 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „регистрирането“ се заменя
с „първото регистриране“;
б) създава се т. 9:
„9. след преместване на съоръженията по
чл. 2, т. 1, 3 и 4.“
2. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Допуска се съгласувано с органите за
технически надзор сроковете за извършване
на техническите прегледи по ал. 1, т. 2 и 3 на
съоръженията под налягане да бъдат удължени
за срок не по-дълъг от 6 месеца.
(7) Органите за технически надзор съгла
суват удължаването на сроковете по ал. 6 въз
основа на мотивирано писмено заявление от
ползвателя на съоръжението под налягане,
в което той гарантира осиг у ряването на
безопасната експлоатация на съоръжението
до предлаганата нова дата за извършване на
технически преглед, като към заявлението
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прилага организационни и технически ме
роприятия, посредством които ще осигури
безопасната работа на съоръжението до новата
дата за технически преглед.“
§ 19. В чл. 267, ал. 3 думите „чл. 265, ал. 1,
т. 7 и 8“ се заменят с „чл. 265, ал. 1, т. 7, 8 и 9“.
§ 20. В чл. 269 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „вътрешни покрития,
които не могат да се демонтират“ се заменят
с „вътрешни покрития или пълнежи, които
не могат да се отстранят“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) На изолирани съдове за съхранение
на криогенни газове и течности се извършва
само външен технически преглед.“
§ 21. В чл. 272 думите „чл. 265, ал. 1, т. 7
или 8“ се заменят с „чл. 265, ал. 1, т. 7, 8 и 9“.
§ 22. В чл. 273 се правят следните допъл
нения:
1. В ал. 1 се създава т. 10:
„10. наличие на признаци за нарушава
нето на вакуума в изолацията на съдовете
за съхранение на криогенни газове и течно
сти – наличие на оросяване или заскрежаване
по външната обшивка, повишаване на работ
ното налягане във вътрешния съд, загуба на
работен флуид.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) При наличие на признаците по ал. 1,
т. 10 за нарушаване на вакуума в изолацията
на съдове за съхранение на криогенни газове
и течности се извършва измерване на стой
ността на вакуума.“
§ 23. В чл. 275, ал. 2 се създава т. 4:
„4. е запълнен с пълнеж, който по техно
логични причини не трябва да бъде изваждан
от съда преди края на експлоатационния му
период и би се повредил от течността, с която
се извършва хидростатичното изпитване.“
§ 24. В чл. 283, ал. 1, т. 1, буква „д“ след
думите „монтьор на енергийни съоръжения
и инсталации“ се поставя запетая и се до
бавя „техник на енергийни съоръжения и
инсталации“.
§ 25. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 24:
„24. „Котелна централа“ е сграда или по
мещение, в които са разположени един или
повече котли за производство на гореща вода
с температура над 110 °С и/или за производ
ство на водна пара с налягане над 0,05 МРа.“
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
3989
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147
ОТ 9 ЮНИ 2014 Г.

за изменение на Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229
на Министерския съвет от 20 09 г. (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от
2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г.,
бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50
и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и
102 от 2013 г. и бр. 8 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 3 към чл. 53, ал. 1 и
чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения:
1. На ред „Обща администрация“ числото
„175“ се заменя със „178“.
2. На ред „дирекция „Бюджет и финанси“
числото „15“ се заменя с „18“.
3. На ред „Специализирана администрация“
числото „155“ се заменя със „152“.
4. На ред „дирекция „Програмиране на
средствата от Европейския съюз“ числото
„27“ се заменя с „26“.
5. На ред „дирекция „Мониторинг на сред
ствата от Европейския съюз“ числото „20“ се
заменя с „19“.
6. На ред „дирекция „Оперативна програма
„Техническа помощ“ числото „19“ се заменя
с „18“.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
3990

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Държавно предприятие „Национална ком
пания „Железопътна инфраструктура“ (обн.,
ДВ, бр. 39 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 98 от
2009 г., бр. 25 и 100 от 2010 г. и бр. 99 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 29, ал. 1 се правят следните из
менения и допълнения:
1. В т. 11 думата „служба“ се заменя с
„отдел“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

2. Създава се нова т. 14:
„14. отдел „Международна дейност“.“
§ 2. В чл. 38 ал. 2 се изменя така:
„(2) Отделът по ал. 1 се ръководи от ръко
водител, чиито правомощия се определят в
утвърдена от генералния директор длъжностна
характеристика.“
§ 3. В чл. 43 т. 37 се отменя.
§ 4. В чл. 49б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „служба“ се заменя с
„отдел“.
2. В ал. 2 думата „служба“ се заменя с
„отдел“.
§ 5. Създава се нов чл. 49д:
„Чл. 49д. (1) Отдел „Международна дейност“
е на пряко подчинение на генералния директор
и изпълнява следните функции:
1. осигурява, координира и осъществява
контактите на генералния директор и него
вите заместници с управляващите органи на
европейските транспортни коридори, които
преминават през страната, международни
железопътни организации, както и други меж
дународни организации, свързани с дейността
на ДП „НКЖИ“;
2. оси г у ря ва, коорд и н и ра и под д ърж а
дейността на ДП „НКЖИ“ в международни
асоциации и организации, в които компани
ята членува;
3. осъществява, контролира и координира
международната дейност на ДП „НК ЖИ“,
свързана с изграждането на европейската же
лезопътна коридорна структура, включително
транспортните коридори от Европейската
система за управление на железопътния тра
фик (ЕРТМС), паневропейските транспортни
коридори, и железопътната мрежа, даваща
приоритет за превоз на товари, и развити
ето на железопътната мрежа на Република
България като част от трансевропейската
железопътна мрежа;
4. осъществява, контролира и координира
международната дейност на ДП „НК ЖИ“,
свързана с двустранното и многостранното
сътрудничество с железопътни компании от
Европа и региона на Балканите;
5. контролира и координира дейността на
работните групи, създадени в ДП „НКЖИ“
за изпълнение на задачи, свързани с между
народната дейност на компанията; участва в
изготвянето на програмни документи и ста
новища, свързани с тяхната дейност;
6. контролира, координира и участва в
изготвянето на програмни документи, ста
новища, позиции и договори, свързани с
международната дейност на ДП „НКЖИ“;
7. организира, контролира и координира
информационното обслужване на генералния
директор, неговите заместници и всички зве
на на ДП „НКЖИ“ по въпроси, свързани с
международната дейност;
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8. организира, координира, контролира и
осъществява участието на ДП „НК ЖИ“ в
международни изложения, панаири, излож
би и конференции, свързани с железопътния
транспорт;
9. анализира ефективността на договорите с
чуждестранни физически и юридически лица,
както и с международни органи и организации,
по които ДП „НКЖИ“ е страна;
10. организира, контролира и координира
участието на представители на ДП „НКЖИ“
в работата на специализираните международ
ни железопътни организации, двустранни и
многостранни работни групи по железопътен
транспорт и управляващи органи на транс
портни коридори;
11. организира и осъществява взаимодейст
вието на ДП „НКЖИ“ с Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, Изпълнителна агенция „Железо
пътна администрация“ и други правителствени
и неправителствени органи и организации по
въпроси, свързани с международна дейност
на компанията;
12. организира, координира и контролира
разработването и подготовката на годишни
планове и стратегия на ДП „НКЖИ“ за взаимо
действие и сътрудничество със специализирани
меж дународни организации, управляващи
органи на железопътни транспортни коридо
ри, преминаващи през страната, двустранни
и многостранни асоциации и организации, в
които ДП „НКЖИ“ участва.
(2) Отдел „Международна дейност“ се ръ
ководи от ръководител, чиито правомощия се
определят в утвърдена от генералния директор
длъжностна характеристика.“
Заключителна разпоредба
§ 6. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Данаил Папазов
3778

НАРЕДБА № 83
от 30 май 2014 г.

за условията и реда за предоставянето на
въздухоплавателните средства за ползване
на лизинг
Раздел І
Общи разпоредби
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
условията и редът за предоставянето на въз
духоплавателно средство (ВС) за ползване
на лизинг.
(2) Наредбата се прилага в случаите на
договор за лизинг на ВС, когато с това ВС
се извършват търговски операции.
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(3) С тази наредба се определят също ус
ловията и редът, при които Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администра
ция“ може да прехвърли на чужда въздухо
плавателна администрация всички или част от
функциите и задълженията си по отношение
на ВС, регистрирано в Република България,
когато то се експлоатира от чуждестранен
оператор по силата на договор за лизинг,
чартър, взаимен обмен на ВС или друг по
добен договор.
(4) Тази наредба се прилага и в случаите
на прехвърляне от чужда въздухоплавателна
администрация на Главна дирекция „Граж
данска въздухоплавателна администрация“
на всички или част от функциите и задъл
женията по отношение на ВС, регистрирано
в чуждия регистър, когато то се експлоатира
от български оператор по договор за лизинг,
чартър, взаимен обмен на ВС или друг по
добен договор.
Раздел ІІ
Изисквания за сключване и съдържание на
договора за лизинг на въздухоплавателно
средство
Чл. 2. (1) Български лизингодател или
лизингополучател може да сключи договор
за лизинг на ВС след предварително писмено
одобрение на главния директор на Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“ или на оправомощено от него
длъжностно лице в следните случаи:
1. отдаване на сух лизинг на оператор от
Европейския съюз;
2. отдаване на сух лизинг на оператор извън
Европейския съюз, регистриран в държава,
ратифицирала Конвенцията за международ
но гражданско въздухоплаване, съставена
в Чикаго на 7.12.1944 г. (обн., ДВ, бр. 55 от
1994 г.; изм., бр. 104 от 2003 г., бр. 82 от 2005 г.,
ратифицирана с Указ № 596 от 4.08.1966 г. на
Президиума на НС за присъединяване – ДВ,
бр. 62 от 1966 г.);
3. наемане на сух лизинг от оператор или
лице от Европейския съюз;
4. наемане на сух лизинг от оператор или
лице извън Европейския съюз, регистриран
в държава, ратифицирала Конвенцията за
международно гражданско въздухоплаване;
5. наемане на мокър лизинг от оператор
от Европейския съюз, който не е обект на
оперативна забрана съгласно Регламент (ЕО)
№ 2111/2005 на Европейския парламент и на
Съвета от 14 декември 2005 г. за създаване
на списък на Общност та на възд у шните
превозвачи, предмет на оперативна забрана
в границите на Общността, и за информи
ране на пътниците на въздушния транспорт
за самоличността на опериращите въздушни
превозвачи и за отмяна на член 9 от Дирек
тива 2004/36/ЕО (ОВ, L от 2005 г.) (Регламент
(ЕО) № 2111/2005);
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6. наемане на мокър лизинг от оператор
извън Европейския съюз, регистриран в дър
жава, ратифицирала Конвенцията за между
народно гражданско въздухоплаване, който
не е обект на оперативна забрана съгласно
Регламент (ЕО) № 2111/2005.
(2) Извън случаите по ал. 1 български
ят лизингодател уведомява с писмо Главна
дирекция „Гражданска възду хоплавателна
администрация“ за сключения от него дого
вор за мокър лизинг най-малко 10 дни преди
влизането му в сила, като прилага копие на
този договор, заверено вярно с оригинала от
отговорния ръководител или от друго лице,
представляващо оператора.
Чл. 3. (1) Договорът за лизинг на ВС урежда
правата и задълженията на лизингодателя и
лизингополучателя, свързани с осигурява
нето на:
1. безопасната експлоатация на ВС;
2. оперативния контрол върху ВС;
3. търговския контрол и търговските права
върху ВС;
4. поддържане на постоянната летателна
годност и техническото обслужване на ВС;
5. необходимия ръководен, летателен и
технически персонал за експлоатацията и
техническото обслужване на ВС;
6. застраховки, свързани с изпълнението
на разрешените видове полети с ВС, обект
на договора за лизинг.
(2) Не се допуска експлоатация на ВС на
лизинг за извършване на дейности, които не
са вписани в свидетелството за авиационен
оператор или еквивалентния документ за
компетентност на лизингополучателя, а в слу
чаите на мокър лизинг – и на лизингодателя.
(3) В случаите на мокър лизинг лизингода
телят продължава да упражнява оперативен
контрол върху ВС при условията на своето
свидетелство за авиационен оператор. Това
задължение се вписва в договора за лизинг.
(4) Въздушен превозвач, който е лицензиран
да извършва дейности с въздухоплавателни
средства с тонаж, по-малък от 10 тона мак
симална излетна маса, и/или с по-малко от
20 места и желае да наеме на мокър лизинг
едно или повече въздухоплавателни средства
с тонаж 10 тона и повече максимална излетна
маса и/или с 20 или повече места, трябва
предварително да бъде лицензиран да извърш
ва дейности с въздухоплавателни средства с
тонаж 10 тона и повече максимална излетна
маса и/или с 20 или повече места.
Раздел ІІІ
Процедура за одобрение
Чл. 4. (1) Заявлението за предварително
одобрение на договора по чл. 2, ал. 1 се по
дава от българския лизингодател или лизин
гополучател до главния директор на Главна
дирекция „Гражданска възду хоплавателна
администрация“.
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(2) Заявлението съдържа:
1. имената и адресите на лизингодателя и
лизингополучателя;
2. вида на лизинга;
3. причината и целта на лизинга;
4. началната дата и продължителността на
договора за лизинг;
5. типа, серийния номер и (желания) ре
гистрационен знак на ВС;
6. държавата на регистрация на ВС, където
ще бъде вписано ВС, обект на договора за
лизинг;
7. наименованието на оператора, в съот
ветствие с чието свидетелство за авиационен
оператор или друг равностоен документ ще
бъде експлоатирано ВС;
8. наименованието на оператора, под чиито
търговски контрол и търговски права ще бъде
експлоатирано ВС;
9. подробното описание на планираната
дейност (предвидените търговски операции)
и базовото летище;
10. организацията за управление поддържа
нето на постоянна летателна годност на ВС
по Част М от Приложение I и организацията
за поддържане на летателната годност на ВС
по Част 145 от Приложение II на Регламент
(ЕО) № 2042/2003 на Комисията от 20 ноември
2003 г. относно поддържане на летателната
годност на въздухоплавателните средства и
авиационните продукти, части и устройства
и за одобряване на организациите и персо
нала, изпълняващ тези задачи (Регламент
(ЕО) № 2042/2003) или по Част М, Раздел А,
Подчаст Ж на Регламент (ЕО) № 2042/2003.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилага:
1. проектът на договора за лизинг или ко
пие на сключения договор за лизинг, заверено
вярно с оригинала от отговорния ръководител
или от друго лице, представляващо оператора;
2. копия на всички документи, с които се
удостоверява, че са спазени стандартите за
безопасност в Регламент № 216/2008 г. и регла
ментите за неговото прилагане по отношение
на летателната годност, разрешените видове
полети и персонала, свързан с изпълнението
на тези задачи, заверени вярно с оригинала
от отговорния ръководител или от друго лице,
представляващо оператора;
3. документ за платена такса.
(4) Когато за ВС, обект на договор за сух
лизинг, има вписан залог в регистъра на
гражданските въздухоплавателни средства на
Република България по реда на чл. 3, ал. 1
от Наредба № 7 от 1999 г. за регистрация на
гражданските въздухоплавателни средства в
Република България (обн., ДВ, бр. 9 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 80 от 2006 г.), към заявлението
по ал. 2 се прилага и писмено уведомление до
физическото или юридическото лице, в чиято
полза е вписан залогът, относно сключването
на договора за лизинг.
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(5) Когато български лизингополучател
наема на сух лизинг въздухоплавателно сред
ство, което за срока на договора за лизинг
остава вписано в регистъра на държава извън
Европейския съюз, той следва да докаже пред
Главна дирекция „Гражданска въздухоплава
телна администрация“, че:
1. е установена оперативна необходимост,
която не може да бъде удовлетворена чрез
лизинг на въздухоплавателно средство, регис
трирано в Европейския съюз;
2. продължителността на сухия лизинг
не надвишава 7 месеца в рамките на всеки
период от 12 последователни месеца; и
3. е гарантирано съответствие с приложими
те изисквания на Регламент (ЕО) № 2042/2003.
(6) В случаите по чл. 2, ал. 1, т. 6 трябва
да бъде изпълнено едно от следните условия:
1. българският лизингополучател обосно
вава лизинга с извънредни нужди; в този
случай срокът на одобрението е до 7 месеца
с възможност за еднократно подновяване на
одобрението за нови 7 месеца;
2. българският лизингополучател докаже,
че лизингът е необходим за покриване на се
зонни потребности, които не могат да бъдат
задоволени чрез лизинг на ВС, регистрирано
в държава – членка на Европейския съюз; в
този случай одобрението се дава за срока на
договора с възможност за подновяването му;
3. българският лизингополучател докаже,
че лизингът е необходим за преодоляване
на оперативни затруднения и е невъзможно
или неподходящо да се използва на лизинг
ВС, регистрирано в държава – членка на
Европейския съюз; в този случай одобрени
ето се дава за ограничен период от време не
по-дълъг от необходимия за отстраняване на
затрудненията.
(7) Българският оператор е длъжен да
уведоми Главна дирекция „Гражданска въз
духоплавателна администрация“, когато по
отношение на ВС, предмет на договора за ли
зинг, съществуват отклонения от стандартите
за безопасност в съответствие с Регламент
(ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно
общи правила в областта на гражданското
въздухоплаване, за създаване на Европейска
агенция за авиационна безопасност и за отмяна
на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регла
мент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/
ЕО (Регламент № 216/2008) и регламентите
за неговото прилагане.
(8) По преценка на главния директор на
Главна дирекция „Гражданска въздухопла
вателна администрация“ ВС, обект на дого
вора за лизинг, преди даването на одобрение
и/или по време на целия срок на договора
за лизинг подлежи на наземни инспекции,
които се извършват от инспектори на Главна
дирекция „Гражданска възду хоплавателна
администрация“, по реда на Регламент (ЕС)
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№ 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г.
за определяне на технически изисквания и
административни процедури във връзка с въз
душните операции в съответствие с Регламент
(ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент
и на Съвета.
(9) В случаите по чл. 2, ал. 1, т. 5 и 6 бъл
гарският лизингополучател се задължава да
осигури извършването на наземни инспекции
от инспектори на Главна дирекция „Граж
данска въздухоплавателна администрация“,
преди да бъде издадено одобрението за мокър
лизинг или не по-късно от 14 дни след влизане
в сила на договора за мокър лизинг.
Чл. 5. (1) Заявленията се разглеждат в срок
до 10 дни от датата на постъпването им, а в
случаите, в които български авиационен опе
ратор предоставя на чуждестранен авиационен
оператор ВС по договор за сух лизинг и не
се предвижда отписване на ВС от регистъра
на гражданските въздухоплавателни средства
на Република България – в срок до 20 дни.
(2) Когато заявлението, договорът за ли
зинг или други приложени документи не
съответстват на стандартите за безопасност
в Регламент № 216/2008 г. и регламентите за
неговото прилагане по отношение на лета
телната годност, разрешените видове полети
и персонала, свързан с изпълнението на тези
задачи, главният директор на Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администра
ция“ дава писмени указания за отстраняване
на несъответствията.
(3) Главният директор на Главна дирекция
„Граж данска възду хоплавателна админис
трация“ издава одобрение в съответствие с
приложението по тази наредба и уведомява
заявителя за издаденото одобрение с писмо,
в което посочва и мотивите за това.
(4) Одобрението по ал. 3 се издава, когато
операторът, в съответствие с чието свиде
телство за авиационен оператор или друг
равностоен документ ще бъде експлоатирано
въздухоплавателното средство, обект на до
говора за лизинг, докаже, че:
1. спазва стандартите за безопасност в
Регламент № 216/2008 г. и регламентите за
неговото прилагане по отношение на лета
телната годност, разрешените видове полети
и персонала, свързан с изпълнението на тези
задачи и експлоатацията на ВС, установени
в Европейския съюз;
2. притежава валидно свидетелство за
авиационен оператор или друг равностоен
документ, издаден в съответствие с Прило
жение № 6 на Конвенцията за международно
гражданско въздухоплаване от държава, която
е ратифицирала тази конвенция;
3. ВС има валидно удостоверение за ле
тателна годност, издадено в съответствие с
Приложение № 8 на Конвенцията за междуна
родно гражданско въздухоплаване от държава,
която е ратифицирала тази конвенция;
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4. експлоатацията на ВС няма да доведе до
нарушаване на разпоредбите на действащите
двустранни спогодби за международни въз
душни съобщения и другите международни
договори, по които Република България е
страна.
(5) С изключение на случаите по чл. 2,
ал. 1, т. 6 одобрението се дава за срока на
действие на договора за лизинг.
(6) Подновяването на срока на договора за
лизинг изисква издаването на ново одобрение
от Главна дирекция „Гражданска въздухо
плавателна администрация“.
(7) Отказът за издаване на одобрение
подлежи на обжалване по реда на Админис
тративнопроцесуалния кодекс.
Чл. 6. Предварително одобрение по чл. 2,
ал. 1, т. 3 и 4 може да получи и лице, което
няма свидетелство за авиационен оператор
или друг равностоен документ, при условие
че лицето е в процедура по издаване на:
1. свидетелство за авиационен оператор по
Наредба № 37 от 2007 г. за условията и реда
за издаване на свидетелства на авиационните
оператори за търговски въздушен превоз и
контрола върху тях (обн., ДВ, бр. 88 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 38 от 2009 г., бр. 83 от 2010 г.);
2. свидетелство за авиационен оператор за
специализирани авиационни работи по Наред
ба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства
на авиационните оператори, извършващи
специализирани авиационни работи (обн., ДВ,
бр. 17 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2001 г.;
изм., бр. 70 от 2001 г.; доп., бр. 85 от 2001 г.;
изм., бр. 65 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88 от
2007 г.; изм., бр. 14 от 2009 г.; бр. 38 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 36 от 2012 г.).
Чл. 7. Заверено от Главна дирекция „Граж
данска въздухоплавателна администрация“
вярно с оригинала копие на одобрението се
съхранява на борда на ВС, обект на договора
за лизинг.
Раздел ІV
Отнемане или прекратяване на одобрение на
договор за лизинг
Чл. 8. Издадено одобрение на договор за
лизинг се отнема или се прекратява времен
но, когато:
1. свидетелството за авиационен оператор
или другият равностоен документ на ави
ационния оператор, под чийто оперативен
контрол е ВС, обект на договора за лизинг,
бъде отнето или прекратено временно;
2. удостоверението за летателна годност на
ВС, обект на договора за лизинг, бъде отнето
или прекратено временно;
3. авиационният оператор, под чийто опе
ративен контрол е ВС, обект на договора за
лизинг, стане предмет на оперативна забрана
съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005.
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Раздел V
Прехвърляне и придобиване на функции и
задължения
Чл. 9. (1) Прехвърлянето на функции и
задължения по чл. 1, ал. 3 и 4 се урежда със
споразумение между Главна дирекция „Граж
данска въздухоплавателна администрация“ и
въздухоплавателната администрация на дър
жава, ратифицирала Протокола за изменение
на Конвенцията за международно граждан
ско въздухоплаване, подписан в Монреал на
6 октомври 1980 г.
(2) Предмет на споразумението по ал. 1 е
прехвърлянето или придобиването на всички
или някои от следните функции и задължения,
свързани със:
1. издаване и признаване валидността на
лицензите, удостоверенията, свидетелствата и
разрешителните, предвидени в чл. 30, буква
„б“, чл. 32, буква „а“ и Приложение № 1 на
Конвенцията за международно гражданско
въздухоплаване;
2. прилагане правилата за полетите и
маневрирането на ВС, предвидени в чл. 12 и
Приложение № 2 на Конвенцията за между
народно гражданско въздухоплаване;
3. вписаните ВС в регистъра на граждански
те въздухоплавателни средства на Република
България, определени в чл. 30, буква „а“,
чл. 31, Приложение № 6 и Приложение № 8
на Конвенцията за международно гражданско
въздухоплаване.
Чл. 10. (1) Споразумението по чл. 9, ал. 1
няма сила по отношение на трети държави,
докато то не бъде регистрирано и публику
вано по реда на чл. 83 от Конвенцията за
международно гражданско въздухоплаване.
(2) Прехвърлянето няма сила и по отно
шение на държави, които са ратифицирали
Протокола за изменение на Конвенцията за
международно гражданско въздухоплаване, но
не са били уведомени съгласно чл. 16, ал. 3.
Чл. 11. (1) Прехвърлянето на всички или
част от функциите и задълженията на Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“ по отношение на ВС, регис
трирано в Република България, ако не се
предвижда отписване на ВС от регистъра
на гражданските ВС, има сила, когато то се
експлоатира или предстои да бъде сключен
договор за експлоатация при условията на
лизинг, чартър, взаимен обмен или друг по
добен договор с авиационен оператор, чието
основно място на дейност или постоянно
местопребиваване се намира в друга държава,
при спазване на изискването по чл. 9.
(2) При прехвърляне на функциите и за
дълженията по ал. 1 Главна дирекция „Граж
данска въздухоплавателна администрация“
гарантира правилната координация с ком
петентния орган, отговарящ за постоянния
надзор на ВС, в съответствие с Регламент
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(ЕО) № 2042/2003 или за експлоатацията на
ВС, ако органът е различен, както и когато
е приложимо, своевременното заличаване
на ВС, обект на договора за лизинг, от сви
детелството на авиационния оператор на
българския оператор.
Чл. 12. Придобиването от Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна админист
рация“ на всички или част от функциите и
задълженията по отношение на ВС, регистри
рано в държава, ратифицирала Протокола за
изменение на Конвенцията за международно
гражданско въздухоплаване, подписан в Мон
реал на 6 октомври 1980 г., ако не се предвижда
отписване на ВС от чуждия регистър, има
сила, когато то се експлоатира или предстои
да бъде сключен договор за експлоатация на
сух лизинг, чартър, взаимен обмен или друг
подобен договор с оператор, чието основно
място на дейност или постоянно местопре
биваване се намира в Република България,
при спазване на изискването по чл. 9.
Чл. 13. (1) Споразумението по чл. 9, ал. 1
съдържа точно описание на функциите и за
дълженията, както и тяхното разпределение
между държавата на регистрацията и дър
жавата на оператора на ВС, в съответствие
с Конвенцията за международно гражданско
въздухоплаване и нейните приложения.
(2) В споразумението задължително се
посочват типът, регистрационните знаци и
серийните номера на ВС.
Чл. 14. Споразумение за цялостно или
частично прехвърляне на функции или за
дължения от Главна дирекция „Гражданска
възду хоплавателна администрация“ върху
въздухоплавателната администрация на дър
жавата на оператора се сключва само ако
въздухоплавателната администрация на дър
жавата на оператора е в състояние да поеме
и изпълнява тези функции и задължения по
отношение на ВС, вписано в регистъра на
гражданските въздухоплавателни средства на
Република България.
Чл. 15. (1) С влизане в сила на споразумени
ето за прехвърляне на функции и задължения
върху въздухоплавателната администрация на
държавата на оператора при експлоатиране
на ВС при условията на сух лизинг, чартър,
взаимен обмен на ВС или друг подобен договор
Главна дирекция „Гражданска въздухопла
вателна администрация“ се освобождава от
задължения по отношение на ВС.
(2) При влизане в сила на споразумението
за придобиване на функции и задължения
при експлоатиране на ВС при условията на
сух лизинг, чартър, взаимен обмен на ВС или
друг подобен договор Главна дирекция „Граж
данска въздухоплавателна администрация“
поема определените в споразумението функ
ции и задължения, прехвърлени от чуждата
въздухоплавателна администрация, спрямо
вписаното в нейния регистър ВС.
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(3) Въздухоплавателно средство, по отно
шение на което е влязло в сила споразумение
за прехвърляне на функции и задължения,
се подчинява на нормативните разпоредби,
приложими на територията на държавата на
оператора, свързани с поетите от въздухо
плавателната администрация на тази държава
функции и задължения.
Чл. 16. (1) Споразумението за прехвърля
не на функции и задължения, в това число
и последващите изменения и допълнения в
него, подлежи на регистрация в Съвета на
Международната организация за гражданско
въздухоплаване (ICAO).
(2) Регистрирането по ал. 1 се извършва
от въздухоплавателната администрация на
държавата на регистрация на ВС или от въз
духоплавателната администрация на държавата
на оператора съгласно споразумението.
(3) Въздухоплавателната администрация
на държавата на оператора уведомява пряко
съответните власти на трети заинтересувани
държави за съществуването и съдържанието
на споразумението в случаите, когато ВС,
предмет на споразумението, прелита над или
се експлоатира до/от територията на тази
държава или тези държави съгласно т. 2.3.1
и т. 2.3.2 от документ на Конвенцията за
международно гражданско въздухоплаване Cir
295 LE/2 – Guidance on the Implementation of
Article 83bis of the Convention on International
Civil Aviation.
(4) Уведом яването по ал. 3 не отмен я
задължението за регистрация на споразуме
нието в ICAO.
Чл. 17. Освен ако не е уговорено друго,
споразумението по чл. 9, ал. 1 влиза в сила
от датата на подписването му и срокът му на
действие се прекратява за посоченото в него
ВС с прекратяването на договора за сух лизинг,
чартър, взаимна обмяна или друг подобен до
говор, по силата на който се експлоатира ВС.
Чл. 18. Заверено от Главна дирекция „Граж
данска въздухоплавателна администрация“
вярно с оригинала копие от споразумението
по чл. 9, ал. 1 се съхранява на борда на ВС,
по отношение на което е сключено това спо
разумение.
Допълнителни разпоредби
§ 1. Тази наредба осигурява мерки на на
ционално ниво за прилагането на Регламент
№ 859/2008 на Комисията от 20 август 2008 г.
за изменение на Регламент (ЕИО) № 3922/91
на Съвета по отношение на общите технически
изисквания и административни процедури,
приложими към търговските превози със
самолет (ОВ, L 254 от 2008 г.), Регламент
(ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно
общите правила за извършване на въздухо
плавателни услуги в Общността (ОВ, L 293 от
2008 г.), Регламент (ЕС) № 965/2012 на Коми
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сията от 5 октомври 2012 г. за определяне на
технически изисквания и административни
процедури във връзка с въздушните операции
в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008
на Европейския парламент и на Съвета (ОВ,
L 296 от 2012 г.), Регламент (ЕС) № 800/2013
на Комисията от 14 август 2013 г. за изменение
на Регламент (ЕС) № 965/2012 за определяне
на технически изисквания и административни
процедури във връзка с въздушните операции
в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008
на Европейския парламент и на Съвета (ОВ,
L 227 от 2013 г.).
§ 2. По смисъла на тази наредба:
1. „Оператор“ е всяко юридическо или фи
зическо лице, което експлоатира или предлага
да експлоатира едно или повече ВС.
2. „Търговска операция“ е всяка експлоата
ция на ВС срещу заплащане или друго възна
граждение, която е достъпна за обществеността,
или когато не е достъпна за обществеността,
която се изпълнява по силата на договор между
оператор и клиент, без да е налице контрол
от страна на клиента над оператора.
3. „Свидетелство за авиационен оператор“
е документ, издаден от въздухоплавателната
администрация на държавата на оператора,
който удостоверява, че операторът притежава
професионалните способности и организация,
за да осигури безопасността на дейностите,
посочени в този документ, съгласно приложи
мите разпоредби на правото на Европейския
съюз или националното законодателство.
4. „Равностоен на свидетелство за авиа
ционен оператор документ“ е еквивалентен
на свидетелство за авиационен оператор
документ, издаден от въздухоплавателната
администрация на държавата на оператора,
който удостоверява, че операторът притежава
професионалните способности и организация,
за да осигури безопасността на дейностите,
посочени в този документ, съгласно приложи
мите разпоредби на правото на Европейския
съюз или националното законодателство.
5. „Оперативен лиценз“ е разрешително,
издадено от съответната въздухоплавателна
администрация, което позволява на въздушен
превозвач от Европейския съюз да извършва
въздухоплавателни услуги – превоз на пътни
ци, товари и/или поща.
6. „Сух лизинг“ е договор, по силата на
който лизингодателят (оператор или лице) пре
доставя за ползване на лизинг ВС без екипаж
на друг оператор (лизингополучател) и ВС се
експлоатира под условията на свидетелството
за авиационен оператор или друг равностоен
документ на лизингополучателя, под неговия
търговски контрол и в съответствие с неговите
търговски права.
7. „Мокър лизинг“ е договор, по силата на
който лизингодателят (оператор) предоставя
за ползване на лизинг ВС с екипаж на друг
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оператор (лизингополучател) и ВС се екс
плоатира под условията на свидетелството
за авиационен оператор или друг равностоен
документ на лизингодателя, под търговския
контрол и в съответствие с търговските права
на лизингополучателя.
8. „Държава на регистрация“ е държавата,
в чийто регистър е вписано ВС.
9. „Държава на оператора“ е държавата,
където се намира основното място на сто
панска дейност на оператора или където е
постоянното му седалище.
10. „Оперативен контрол“ е упражняване
на правомощията по отношение започване,
изпълнение, изменение или прекратяване на
полета в интерес на безопасността на ВС и
редовността и ефективността на полета.
11. „Търговски контрол и търговски права“
са предоставени правомощия за достъп до па
зара по силата на назначаване или по договор.
12. „Наземна инспекция“ е инспекция на
квалификацията на полетния и кабинния
екипаж, на техническата и полетната доку
ментация и физическа инспекция на ВС с цел
проверка на съответствието с приложимите
изисквания, извършена по реда на Регламент
(ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври
2012 г. за определяне на технически изисква
ния и административни процедури във връз
ка с въздушните операции в съответствие с
Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския
парламент и на Съвета.
§ 3. Когато двустранна или многостранна
спогодба за въздушни съобщения съдържа
разпоредби относно експлоатацията на ВС
между пунктове на териториите на държа
вите – страни по спогодбата, по силата на
договор за лизинг, чартър или взаимен обмен
или по силата на друг подобен договор, се
прилагат разпоредбите на спогодбата.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Тази наредба се издава на основание
чл. 10, ал. 13 от Закона за граж данското
въздухоплаване и е във връзка с прилагане
на чл. 83bis от Конвенцията за международ
но гражданско въздухоплаване, изменена с
Протокол, подписан в Монреал на 6 октом
ври 1980 г.
§ 5. Наредбата влиза в сила 30 дни след да
тата на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 6. Наредбата отменя Наредба № 83 от
2001 г. за прилагане на чл. 83bis от Протокола
за изменение на Конвенцията за международно
гражданско въздухоплаване, подписан в Мон
реал на 6 октомври 1980 г., за изискванията
при сключване на договор за лизинг на въз
духоплавателно средство (обн., ДВ, бр. 70 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2004 г.).
Министър:
Данаил Папазов
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Приложение № 1
към чл. 5, ал. 3
��������� ��������
���� �� ����������� ����
REPUBLIC OF BULGARIA
A member of the European Union
������ ��������
“���������� ����������������� �������������”
DIRECTORATE GENERAL
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

��������� �� ������
LEASE APPROVAL
� R-83-

���� �� ��������:/Date of issue:

�� ��� �������� ������� ������ �� ����������������� ��������:
DG CAA of Bulgaria hereby approves the following leasing:

��
Aircraft

��� /Type:
������ ����� /Serial number:
�������������� ���� /Registration mark:

������������:
�������:
Lessor:
State:
����������������:
�������:
Lessee:
State:
��� / Dry
��� �� �������:
Type of lease:
����� / Wet
�� ... �� ... (��� ���� ��..., ��� ���������)
���� �� �������:
Term of lease:
From … to … (or until, or INDEFINITE DURATION )
����������� �� ���������� �� ��. 83bis �� ����������� �� ������������
�� / Yes
���������� ��������������:
Transfer of certain functions under Art. 83bis of the Convention on International Civil �� / No
Aviation:

������ /Signature:…………………………………
����� /Stamp
(��� � �������) /(Name and Family Name)
������ �������� / Director General

���������, R-83-XX
Page 1 of 1
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 481
от 15 януари 2014 г.

по административно дело № 2496 от 2013 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Аделина Ковачева, и членове:
Кремена Хара ланова, Бисерка Цанева, с
участието на секретар-протоколиста Ирена
Асенова, разгледа админист ративно дело
№ 2496 по описа за 2013 г. на Върховния ад
министративен съд, докладвано от Бисерка
Цанева.
Производството по делото е по реда на
чл. 185 и следващите от Административно
процесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на „Ековалент“ –
ЕООД, подадена чрез адвокат Николай Лаза
ров от САК, с искане за отмяна на Наредба
№ 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по
които се предоставя информация за дейности
те по отпадъците, както и реда за водене на
публични регистри, издадена от МОСВ, об
народвана в ДВ, бр. 10 от 5.02.2013 г., в сила
от същата дата. Жалбоподателят поддържа
оплаквания за незаконосъобразност на ос
порената подзаконова норма с твърдения, че
същата е постановена при съществени нару
шения на административнопроизводствените
правила, тъй като при приемането є не е било
спазено изискването на чл. 26, ал. 2 и чл. 28,
ал. 2 ЗНА, приложими по силата на препра
щащата норма на чл. 80 АПК. Нарушени са
и разпоредбите на чл. 77 АПК. Съществено
процесуално нарушение е допуснато от орга
на при приемането на процесната наредба и
по отношение на действащия Указ № 883 за
прилагане на ЗНА. Налице е и незаконосъоб
разност на конкретни текстове от наредбата.
Иска се отмяна на цитираната разпоредба
със законните последици от това.
Ответникът – минист ърът на околната
среда и водите чрез процесуалния си предста
вител юриск. Петков, оспорва жалбата като
неоснователна и недоказана.
Представителят на Върховната админи
стративна прокуратура дава заключение за
основателност на жалбата. Счита, че е нарушен
редът съгласно чл. 77 АПК, както и на чл. 26,
ал. 2 и чл. 28, ал. 2 ЗНА, за да е законосъоб
разен приетият подзаконов нормативен акт.
Върховният административен съд, четвърто
отделение, намира, че жалбата е процесуално
допустима. Предмет на оспорване е конкретна
разпоредба от подзаконов нормативен акт, а
съгласно чл. 186, ал. 1 АПК право да оспорват
подзаконов нормативен акт имат граждани
те, организациите и органите, чиито права,
свободи или законни интереси са засегнати
или могат да бъдат засегнати от него или за
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които той поражда задължения. Доколкото
жалбоподателят е дружество, пряко засегнато
от акта, съдът намира, че за същия е налице
непосредствен, пряк и личен интерес да ос
пори Наредба № 2 от 22.01.2013 г. за реда и
образците, по които се предоставя информация
за дейностите по отпадъците, както и реда
за водене на публични регистри, издадена от
МОСВ, за което подробно се е произнесъл
с определение от 31.05.2013 г. С оглед разпо
редбата на чл. 187, ал. 1 АПК оспорването на
подзаконовите нормативни актове може да
бъде извършено без ограничение във времето,
следователно оспорването е допустимо.
Разгледана по същество, жалбата е осно
вателна по следните съображения:
По делото е установено, че проектът на
Наредба на МОСВ за реда и образците, по
които се предоставя информация за дейнос
тите по отпадъците, както и реда за водене на
публични регистри е публикуван на интернет
страницата на МОСВ. Към публикувания про
ект не са приложени мотиви и доклад. В ад
министративната преписка липсват мотивите
към проекта. Мотиви не са отразени и в доклад
с вх. № 12-00-1844 от 11.12.2012 г. С писмо с
изх. № 04-00-8006 от 21.11.2012 г. проектът за
наредбата е изпратен за становище до всички
компетентни дирекции на Министерството
на околната среда и водите, по преписката
са приложени становищата на дирекциите, в
това число на дирекция „Правно-нормативно
обслужване и обществени поръчки“, дирекция
„Управление на отпадъците и опазване на
почвите“, дирекция „Координация по въпро
сите на Европейския съюз и международно
сътрудничество“. Извършено е и съгласуване
с регионалните инспекции по околна среда.
На 15.12.2012 г. е проведено заседание на Ко
легиума на МОСВ, като в протокол № 94 от
същата дата е обективирана дейността му по
приемане на проекта за процесната наредба.
Отразени са съдържанието на наредбата, броят
на получените становища и дискусия по внесе
ното предложение от дирекция УООП. Няма
отразено обсъждане на различните становища,
нито мотиви. С решението по този протокол
е възложена процедура за утвърждаване на
наредбата от МОСВ. Наредбата е издадена
от министъра на околната среда и водите на
22.01.2013 г., изпратена е за обнародване в
„Държавен вестник“ на 23.01.2013 г. и е обна
родвана на 5.02.2013 г. в ДВ, бр. 10 от 2013 г.
При това положение настоящият състав на
Върховния административен съд намира, че
при издаването на Наредбата за реда и обра
зците, по които се предоставя информация
за дейностите по отпадъците, както и реда
за водене на публични регистри са допуснати
съществени нарушения на административ
нопроизводствените правила. Обжалваната
наредба е нормативен административен акт и
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при нейното приемане следва да бъдат спазени
както правилата по АПК, така и по ЗНА съ
гласно чл. 80 АПК, в който за неуредените в
раздел „Нормативни административни актове“
въпроси се прилагат разпоредбите на Закона
за нормативните актове (ЗНА). Приложима
та на това основание норма на чл. 26, ал. 2
ЗНА изисква преди внасянето на проект на
нормативен акт за издаване или приемане от
компетентния орган съставителят на проекта
да го публикува на интернет страницата на
съответната институция заедно с мотивите,
съответно доклада, като на заинтересованите
лица се предоставя най-малко 14-дневен срок
за предложения и становища по проекта. Мо
тивите за изработването на нормативния акт
осигуряват реализиране на предоставената от
закона възможност за изразяване на мнения
и становища на заинтересованите лица и те
задължително следва да бъдат налице при
обсъждането им и при запознаването на за
интересованите страни с проекта. В чл. 28,
ал. 2 ЗНА са регламентирани и реквизитите,
които следва да съдържат мотивите, съответно
доклада към проекта. В случая по отношение
на приетия проект за наредба това законово
изискване не е спазено. На интернет страни
цата на МОСВ е публикуван само изготвеният
проект на обжалваната наредба. От прило
жените по делото писмени доказателства се
установява, че към публикувания проект на
наредбата не е приложено мотивирано ста
новище на вносителя, съответно доклад със
съдържание по чл. 28, ал. 2 ЗНА, съгласно
императивно предписание на закона. В този
смисъл настоящият състав намира за несъс
тоятелна тезата на ответника по делото, че
проектът заедно с мотивите от доклад с вх.
№ 12-00-1844 от 11.12.2012 г. са публикувани
на интернет страницата на МОСВ за период
най-малко от 14 дни. От приложен протокол
№ 04-00-883 от 18.01.2013 г., на който се позо
вава, се установява единствено, че проектът
за наредбата е публикуван на интернет стра
ницата на МОСВ в периода от 17.12.2012 г. до
31.12.2012 г. По делото липсват категорични
доказателства, че към проекта са приложени
мотиви или доклад, съдържащ необходимата,
приложима и относима информация по чл. 28,
ал. 2 ЗНА. Тези твърдения на ответната страна
не намират подкрепа и в представената като
доказателство снимка – разпечатка от интер
нет страницата на МОСВ, където фигурира
единствено проектът за наредбата ведно със
списък от приложения на предлаганите от
четни и информационни документи.
При издаване на процесната наредба са
нарушени и разпоредбите на чл. 77 АПК. В
административната преписка липсват доказа
телства за проведено обсъждане на проекта за
едно с представените становища, предложения
и възражения. От страна на административния
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орган в подкрепа на твърдението за проведено
обсъждане са представени Протокол № 94 от
заседанието на Колегиума на МОСВ, прове
дено на 15.12.2012 г., и справка за отразяване
на постъпилите предложения на дирекциите
на МОСВ, РИОСВ и ПУДООС. От съдържа
нието на представения Протокол № 94 обаче
не може да се направи категоричен извод за
проведено обсъждане, доколкото съдържа
единствено изброяване броя на получените
становище, както и отбелязване, че някои
бележки са приети. Посочено е също така,
че е проведена дискусия по внесено предло
жение от дирекция УООП. По същия начин
стои въпросът и с представената справка за
отразяване на постъпилите предложения на
дирекциите на МОСВ, РИОСВ и ПУДООС,
където в табличен вид са изброени постъпи
лите становища. Доколкото тя е предоставена
във вид на таблица, без информация за време
на провеждане, присъствали лица и изложе
ни мотиви, не може да се приеме, че има
характер на проведено обсъждане съгласно
изискванията на закона.
Оспореният подзаконов нормативен акт
е издаден и в нарушение на чл. 28, ал. 2,
т. 1 – 5 ЗНА. Публикуваният на интернет
страницата на МОСВ проект за наредба не
съдържа практически каквито и да са мотиви
за необходимостта от нейното приемане. От
събраните по делото доказателства, включи
телно и приложената по административната
преписка документация, се установява, че про
ектът за процесната наредба е внесен в МОСВ
с доклад с вх. № 12-00-1844 от 11.12.2012 г.,
който също не съдържа изискуемите реквизити
по чл. 28, ал. 2, т. 1 – 5 ЗНА. В него не са
посочени причините, които налагат приема
нето на предлагания проект. Не са отразени
финансовите и други средства, необходими
за прилагането на новата уредба. В доклада
най-общо е посочено, че са отразени всички
промени, свързани с новия ЗУО, касаещи
събирането на информация за дейностите по
отпадъците и предоставяне на информация
за тези дейности, регламентирани са форма
та на отчетните книги и годишни отчети,
редът за предоставяне на годишните отчети
по дейностите по управление на отпадъците,
редът за водене на публичните регистри и
изграждането на информационна система, но
не са посочени финансовите и други средства,
необходими за прилагането на новата уредба.
Не са отразени и очакваните резултати от
прилагането, включително финансовите. В
доклада към проекта за наредба няма и анализ
за съответствие с правото на Европейския
съюз и никаква финансова обосновка на
цената на новопредоставената от общината
услуга. Видно от Протокол № 94 от заседа
нието на Колегиума на МОСВ, проведено
на 15.12.2012 г., при приемането на проекта
за Наредба за реда и образците, по които се
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предоставя информация за дейностите по уп
равление на отпадъците, както и за водене на
публични регистри не са се състояли никакви
дебати, поради което не може да се приеме,
че мотивировка по смисъла на чл. 28, ал. 2,
т. 1 – 5 ЗНА се съдържа в самото протоколно
решение на Колегиума на МОСВ. Съгласно
правилото на чл. 28, ал. 3 ЗНА проект на
нормативен акт, към който не са приложени
мотиви, съответно доклад, съгласно изисква
нията по ал. 2, не се обсъжда от компетентния
орган. В случая независимо че докладът не
отговаря на законовите изисквания, проектът
за нормативен акт е приет от компетентния
орган, което нарушение е и самостоятелно
основание за отмяна на оспорената наредба.
Неспазването на чл. 77 АПК и на чл. 26,
ал. 2 и чл. 28, ал. 2 ЗНА, приложими на осно
вание чл. 80 АПК, представлява съществено
нарушение на императивни правни норми и
поради това е основание за отмяна на оспо
рената разпоредба на основание чл. 193, ал. 1
във връзка с чл. 146, т. 3 АПК.
По р а д и г о р еи з ложено т о, н ас т оя щ и я т
състав на Върховния административен съд
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приема, че Наредба № 2 от 22.01.2013 г. за
реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците,
както и реда за водене на публични регистри,
издадена от МОСВ, обнародвана в ДВ, бр. 10
от 5.02.2013 г., е незаконосъобразна, поради
което следва да бъде отменена.
По изложените съображения Върховният
административен съд, четвърто отделение,
РЕШИ:
Отменя Наредба № 2 от 22.01.2013 г. за
реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците,
както и реда за водене на публични регистри,
издадена от МОСВ , обнародвана в ДВ, бр. 10
от 5.02.2013 г.
Решението е оставено в сила с Решение на
петчленен състав № 7415 от 3.06.2014 г. по адм.
дело № 3133/2014 г. по описа на Върховния
административен съд.
Председател:
Георги Колев
3808
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № РД-16-613
от 9 май 2014 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
и 4 от Закона за подземните богатства (ЗПБ)
нареждам:
1. Да се проведе търг с тайно наддаване за
предоставяне на Разрешение за търсене и проучване на твърди горива, подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 4 ЗПБ, в площ „Жулиет“ с размер
11,1 кв. км, разположена на територията на област
Видин, с координати на характерните гранични
точки, приложение № 1 към заповедта.
2. Определям срок на разрешението: 3 години от датата на влизане в сила на договора за
търсене и проучване.
3. Одобрявам минимална работна програма,
задължителна за изпълнение от определения
титуляр на разрешението, посочена в т. ІV от
тръжните книжа.
4. Определям срок за провеждане на търга:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на тръжните
книжа: до 17,30 ч. на 25-ия ден от обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“. Тръжните
документи се получават в стая 905 на Министерството на икономиката и енергетиката, София,
ул. Триадица 8, тел. 02/9263 271, след представяне
на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване
на тръжните книжа на стойност 3000 лв. (без
включен ДДС), внесени по сметка на Министерството на икономиката и енергетиката при
БНБ – ЦУ, IBAN BG79BNBG96613000102601, BIC
BNBGBGSD; в платежното нареждане следва да
бъде записано: „За закупуване на тръжни книжа
за площ „Жулиет“; в документа се посочва и
името на кандидата, в полза на когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените тръжни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в тръжните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията за участие в търга: до 17,30 ч. на 35-ия ден
от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“. Кандидатите подават в деловодството на
Министерството на икономиката и енергетиката,
София, ул. Триадица 8, писмено заявление в запечатан плик на български език за участие в търга
и приложенията към него, изискуеми съгласно
българското законодателство и тръжните книжа,
включително документ за внесена такса в размер
1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се
събират в системата на Министерство на ико-

номиката, енергетиката и туризма по Закона за
подземните богатства, одобрена с ПМС № 284 от
17 октомври 2011 г. Таксата се внася по сметка на
Министерството на икономиката и енергетиката
при БНБ – ЦУ, IBAN BG79BNBG96613000102601,
BIC BNBGBGSD. В платежното нареждане следва
да бъде записано: „Такса за участие в търг за
площ „Жулиет“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 5000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението
за участие в търга, по сметка на Министерството на икономиката и енергетиката при
БНБ – ЦУ, IBAN BG17BNBG96613300102601, BIC
BNBGBGSD. В платежното нареждане следва
да бъде записано: „Депозит за участие в търг
за площ „Жулиет“. Същото се прилага към
заявлението за участие в търга.
8. Определям изисквания за минимални управленски и финансови възможности, които да
притежават кандидатите за допускането им до
участие в търга, приложение № 2 към заповедта.
9. Определям срок за внасяне на ценовите предложения: до 17,30 ч. на 55-ия ден от обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“. Ценовите
предложения се подават в запечатан плик в деловодството на Министерството на икономиката
и енергетиката, София, ул. Триадица 8.
10. Определям първоначална цена на правото
да се търси и проучва в площта в размер 31 000 лв.
(без включен ДДС).
11. Когато двама или повече участници предложат еднаква най-висока цена, да се проведе
явен търг между тях, при който наддаването да
започне от предложената еднаква най-висока цена
със стъпка на наддаване 1550 лв. (без включен
ДДС), представляващи 5 на сто от първоначалната
цена по т. 10 от заповедта.
12. Търгът да се проведе и когато има само
един допуснат кандидат.
13. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Анна Янева – заместник-министър
на икономиката и енергетиката.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Др. Стойнев
Приложение № 1
към т. 1
Списък на координатите на граничните точки,
описващи площ „Жулиет“
(Координатна система 1970 г.)
№

X (m)

Y (m)

1.

4744639

8447050

2.

4745280

8451400

3.

4744000

8453000

4.

4744000

8453500

5.

4741721

8451554
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Приложение № 2
към т. 8

Изисквания за наличие на минимални управленски и финансови възможности
Кандидатът търговец, съответно обединението – кандидат, да притежава необходимите за
извършване на дейностите по търсене и проучване
минимални управленски и финансови възможности, както следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. Кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да
представи препоръки (минимум 2 броя) от бизнес
партньори (оригинали или нотариално заверени),
които да удостоверяват техните управленски
възможности.
1.2. Кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
един геологопроучвател и един минен специалист,
всеки с трудов стаж по специалността минимум
3 години.
1.3. Кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да
представи декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с
§ 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
Кандидатът може да представи доказателствата
за управленски възможности за други физически
или юридически лица при условие, че декларира,
че ще използва ресурсите им при изпълнение на
проекта и представи декларация от третото лице,
че ще предостави на разположение на кандидата
възможностите си за изпълнение на дейностите
по търсене и проучване на твърди горива в площ
„Жулиет“, както и декларация от третото лице,
че за същото не са налични обстоятелствата
по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с
§ 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. Кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението – кандидат, да е реализирал общ оборот от дейността си за последните
3 финансови години в зависимост от датата, на
която е учреден, не по-малко от 500 000 лв. Когато
кандидатът е обединение, което не е юридическо
лице, изискването по тази точка се прилага към
обединението като цяло
или
2.2. Кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи препоръка от банкова или друга финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на ангажиментите по договора за търсене и проучване на
твърди горива в площ „Жулиет“
или
2.3. Кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
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предоставени необходимите финансови ресурси
за изпълнение на ангажиментите по договора за
търсене и проучване на твърди горива в площ
„Жулиет“.
Кандидат ът, а когато същият е обединение – всички участници в него, да представят
дек ларация за липса на обстоятелствата по
чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с § 1
от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
Кандидатът може да използва ресурсите на
други физически или юридически лица при
изпълнение на проекта за търсене и проучване, при условие че докаже, че ще има на свое
разположение тези ресурси. При условие че
кандидатът ползва ресурсите на други физически
или юридически лица, за да докаже минимални
финансови възможности, същите следва да представят декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с
§ 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
3779

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-39
от 27 май 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и
3 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на
община Дряново, Решение № 404 по протокол № 44
от 10.02.2014 г. на Общинския съвет – гр. Дряново,
становище от Регионалния инспекторат по образованието – Габрово, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от
20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед
№ РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, поради намаляване
броя на учениците и оптимизиране мрежата на
професионалните гимназии в Дряново, считано от
1.08.2014 г. преобразувам Професионална техническа гимназия „Димитър Крусев“ – гр. Дряново,
и Професионална гимназия по икономика „Рачо
Стоянов“ – гр. Дряново, в Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ – гр. Дряново,
с адрес: ул. 3 март 23.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Имуществото на Професионална техническа
гимназия „Димитър Крусев“ – гр. Дряново, е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Дряново съгласно т. 1 от
Решение № 404 по протокол № 44 от 10.02.2014 г.
на Общинския съвет – гр. Дряново.
3. Учениците от Професионална техническа
гимназия „Димитър Крусев“ – гр. Дряново, и
Професионална гимназия по икономика „Рачо
Стоянов“ – гр. Дряново, да се пренасочат към
преобразуваната Професионална гимназия по
икономика „Рачо Стоянов“ – гр. Дряново, при
условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на Професионална техническа гимназия „Димитър Крусев“ – гр. Дряново, и Професионална гимназия
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по икономика „Рачо Стоянов“ – гр. Дряново, да се
съхранява в преобразуваната Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ – гр. Дряново.
5. Фондът от учебници да се съхранява в преобразуваната професионална гимназия.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.
Министър:
А. Клисарова
3762
ЗАПОВЕД № РД-14-40
от 27 май 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и
3 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета
на община Борово, Решение № 371 по протокол
№ 29 от 26.02.2014 г. на Общинския съвет – гр. Борово, становище от Регионалния инспекторат по
образованието – Русе, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от
20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед
№ РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на
образованието, младежта и науката, поради привеждане статута на училището в съответствие с
изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 3 ЗНП, считано
от 15.09.2014 г. преобразувам СОУ „Св. Климент
Охридски“ – гр. Борово, в ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Борово, община Борово, област Русе.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Имуществото на СОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Борово, е общинска собственост и ще
продължи да се ползва от преобразуваното училище
съгласно т. 2 от Решение № 371 по протокол № 29
от 26.02.2014 г. на Общинския съвет – гр. Борово.
3. Задължителната документация на учениците
от гимназиалния етап на СОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Борово, да се съхранява в СОУ „Панайот
Волов“ – гр. Бяла, община Бяла, област Русе.
4. Фондът от учебници да се съхранява в преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.
Министър:
А. Клисарова
3763
ЗАПОВЕД № РД-14-41
от 27 май 2014 г.
На основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 25,
ал. 1, т. 1 ППЗНП, по мотивирано предложение
от кмета на община Етрополе, Решение № 24 по
протокол № 3 от 25.03.2014 г. на Общинския съвет – гр. Етрополе, решение на Педагогическия
съвет на Професионална гимназия – Етрополе, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и
допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г.
на министъра на образованието и науката, поради
необходимостта от даване име на училището определям Професионална гимназия – гр. Етрополе, да
се именува, както следва: Професионална гимназия
„Тодор Пеев“ – гр. Етрополе, община Етрополе,
Софийска област.
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Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.
Министър:
А. Клисарова
3764

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-15-64
от 26 май 2014 г.
На основание § 52, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.), § 124 от
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и чл. 128, ал. 3
и 4 (в редакцията преди изменение и допълнение на
ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) във връзка с чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ, предвид обстоятелството, че обектът е част
от „Реконструкцията и електрификацията на железопътната линия Димитровград – Свиленград“, представляваща обособена част от обект „Реконструкция
и елек т рификаци я на железопътната лини я
Пловдив – Свиленград – турска граница/ гръцка
граница и оптимизиране на трасето за скорост 160
км/ч“, обявен за обект с национално значение съгласно Решение № 687 от 25.08.2004 г. на Министерския
съвет, писмо на Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ с вх.
№ АУ14-2 от 20.01.2014 г., допълнена с вх. № АУ14-2(6)
от 28.04.2014 г.; Заповед № РД-02-14-472 от 17.05.2013 г.
на заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството за изработването на проект
за изменение на действащия парцеларен план за
фаза 2, Участък „Първомай – Свиленград – турска/
гръцка граница“, одобрен със Заповед № РД-02-14-382
от 26.06.2006 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството; извършено
съобщаване на изработения проект със съобщения в
„Държавен вестник“, бр. 6 от 22.01.2013 г., и обявяване на коригиран проект за съобразяване с възражение
на „Неоплод“ – ЕООД, с разписка от 9.04.2013 г. и издаден констативен акт от 9.05.2013 г. на комисия при
Община Димитровград за непостъпили възражения
по коригирания проект; съгласуване с общинската
администрация с протокол № 3 от 14.03.2013 г. на
ОбЕСУТ – Община Димитровград – съгласувана
графична част от ОбЕСУТ – Димитровград, и
Община Димитровград след нанесени корекции
съгласно условието на протокол № 3 от 14.03.2013 г.;
Решение № ЕО-21 от 2013 г. на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ) с решение да не
се извършва екологична оценка по реда на глава
шеста от ЗООС и оценка за съвместимостта със
защитените зони по чл. 31 от Закона за биологичното
разнообразие и писмо № 12-081673 от 10.12.2013 г.
на МОСВ; решения на Комисията за земеделските
земи № КЗЗ-20 от 31.10.2013 г. за утвърждаване на
трасета за изместване на кабелни линии на външно
ел. захранване и утвърждване на площадки за стъпки
на стълбове и писмо № 70-156 от 22.04.2014 г. на
Министерството на земеделието и храните; съгласия,
изразени със: писмо № 33-НН-205 от 12.03.2013 г.
на Министерството на културата, здравно заключение № 62 от 1.07.2013 г. на Регионалната здравна
инспекция – Хасково, при Министерството на
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здравеопазването, писмо № 26-299-4 от 25.07.2013 г.
на „Национална електрическа компания“ – ЕАД,
писмо № 631 от 3.10.2013 г. на „В и К“ – ООД,
Димитровград, протокол № 39 от 8.07.2013 г. на
„ЕВН България Електроснабдяване“ – АД, съгласие със заверка на графичната част № В-1299 от
28.10.2013 г. на „ВИВАКОМ – БТК“ – АД, № 1216 от
31.08.2012 г., писмо № БТГ-24-00-805 от 14.03.2012 г.
на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, писмо № СП-228 от
30.09.2013 г. на „Ситигаз България“ – ЕАД, писма
№ 1216 от 31.08.2012 г. и № 1217 от 31.08.2012 г.
на „Неохим“ – АД, и решение от протокол на
НЕСУТРП № УТ-01-02-04 от 12.02.2014 г. одобрявам
обект „Реконструкция и електрификация на жп
линията Димитровград – Свиленград. Фаза 4.1:
Реконструкция и електрификация на железопътната
отсечка Димитровград – Харманли (от км 231+600
в междугарието Ябълково – Димитровград до км
266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли),
включително гарите Димитровград и Симеоновград
и всички гари и спирки между тях с приблизителна
дължина на железния път 36 км. Изменение на
ПУП – ПП за реконструкция на съществуващи
ВЛ 20 kV и ВЛ 110 kV на територията на община
Димитровград: 1.1. Въздушни електропроводни линии ВЛ 110 kV: ВЛ 110 kV „Клокотница“ – км 234+364
на територията на землището на гр. Димитровград,
и ВЛ 110 kV „Габера“ – км 238+085; 1.2. Въздушни
електропроводни линии ВЛ 20 kV: ВЛ 20 kV
„СХК-2“ – км 237+136, ВЛ 20 kV „СХК-2“ – км
237+829, ВЛ 20 kV „СХК-2“ – км 238+ 784, ВЛ
20 kV„СХК-1“ – км 238+813, на територията на
землището с. Черногорово, община Димитровград.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є чрез МРР.
Министър:
Д. Терзиева
3787
ЗАПОВЕД № РД-02-15-66
от 26 май 2014 г.
На основание § 52, ал. 1 и 2 от преходните и
заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за
изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за устройство на територията (ЗУТ) (ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 128, ал. 12 (в
редакцията є преди ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ, предвид обстоятелството, че курортен комплекс „Пампорово“ е
определен като селищно образувание с национално
значение съгласно Решение № 45 от 25.01.2005 г.,
във връзка с писма вх. № АУ14-27 от 19.06.2013 г.,
допълнен с вх. № АУ14-27(15) от 30.08.2013 г. и
№ АУ14-27(17) от 20.03.2014 г. на „Сибанк“ – ЕАД;
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот п.им. № 80371.234.43, акт № 189, том II, рег.
1780, дело 380/2008, вписан в Служба по вписванията – Чепеларе, с вх. рег. 1020 от 10.12.2008 г.,
акт № 184, т. ІV, дело 884, постановление за възлагане на недвижими имоти на държавен съдебен
изпълнител при Районен съд – гр. Чепеларе, за
възлагане върху „Сибанк“ – ЕАД, на недвижими
имоти (апартаменти) в ПИ № 80371.234.43; нотариално заверена декларация-съгласие с рег. № 1851
от 12.03.2014 г. на „Ен Ем Ди“ – ЕАД, собственик
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на поземлен имот ПИ № 80371.234.43, изразено
пред Светлана Георгиева, помощник-нотариус по
заместване при нотариус Валентина Георгиева в
район София с рег. № 340, разрешено изработване
на ПУП – ПП с писмо № АУ14-26 от 27.08.2012 г.
на заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството; извършено съобщаване на
изработения проект по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ,
констативен протокол за възражения от 12.02.2013 г.
на Община Чепеларе; протокол № 6 от 26.07.2012 г.
на ОбЕСУТ – Чепеларе; Решение № 274 на Общинския съвет – гр. Чепеларе, от протокол № 22 от
25.04.2013 г. за съгласуване на ПУП – ПП; писмо
№ ЕО-226 от 11.10.2012 г. на Министерството
на околната среда и водите; Решение № 02 от
12.02.2013 г. на комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от
Закона за опазване на земеделските земи – Смолян,
за утвърждаване на трасе на външна канализация
на УПИ ІІІ през ПИ 80371.175.4 по КККР – общ.
Чепеларе; Решение с рег. инд. № ИАГ-9820 от
9.03.2012 г. на ИАГ за предварително съгласуване за учредяване на безсрочен сервитут върху в
горска територия – частна държавна собственост,
ПИ № 80371.234.35 в землището на гр. Чепеларе
за обслужване на подземен водопровод и подземен канал и Решение № РД 49-168 от 18.05.2012 г.
на Министерството на земеделието и храните на
основание чл. 55, ал. 4 от Закона за горите (ЗГ)
във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗГ за предварително
съгласуване за учредяване безсрочно право на
строеж върху ПИ № 80371.234.35 – частна държавна собственост, в полза на „Сибанк“ – ЕАД,
за изграждане на подземен канал и подземен водопровод; Заповед № 420 от 23.11.2012 г. на кмета
на община Чепеларе за учредено право на прокарване на външна канализация през общински
поземлен имот с идентификатор № 80371.175.4 във
връзка с присъединяване на обект „Жилищнохотелски комплекс „Палаз“ и решение по т. 3 от
протокол на НЕСУТРП № УПНЕИПГ-01-02-09
от 15.04.2014 г. одобрявам проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
обект: „Външно водоснабдяване и канализация“ в
имот с идентификатор 80371.234.43 по кадастралната карта на гр. Чепеларе за нуждите на хотел
„Палаз“, намиращ се в УПИ III по плана на к. к.
Пампорово, в частта на община Чепеларе, съгласно
приетата и одобрена графична и текстова част на
документацията, представляваща неразделна част
от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд
в 30-дневен срок от обнародването є чрез МРР.
Министър:
Д. Терзиева
3788

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН
И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
ЗАПОВЕД № А-333
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 43, ал. 4 във връзка с чл. 10в,
ал. 2, т. 1 от Закона за измерванията и предложение на председателя на Българския институт по
метрология рег. № 29-00-64 от 14.05.2014 г. опре-
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делям периодичност на последващите проверки
на средствата за измерване, които подлежат на
метрологичен контрол, както следва:
№
по
ред
1

Наименование на средствата Периодичза измерване
ност на
проверките
2

3

1.

Материални мерки за дъл- пет години
жина

2.

Везни с неавтоматично действие
– клас I и ІІ
две години

3.

Везни с автоматично действие две години

4.

Клинични електрически термометри с максимални по- две години
казания

– клас III и ІV

5.

6.

една година

ВЕСТНИК
1

2

3

12а. Измерват ел н и сис т ем и за
непрекъснато и динамично
измерва не на кол и че с т во две години
течности, различни от вода, с
вградени масови разходомери
12б. Разходомери и измервателни
системи за компресиран при- една година
роден газ
12в. Н и вомерн и измерват ел н и
една година
системи
13.

Електромагнитни разходотри години
мери

14.

Други видове разходомери за
вода и за флуиди, различни три години
от вода

15.

Разходомери за газ:
четири го– диафрагмени разходомедини
ри за газ

Клинични електрически тер- две години
моме т ри за неп рек ъснат о
измерване

– ротационни и турбинни
две години
разходомери за газ

Топломери:
– топломери, използвани
в абонатни станции
две години
– индивид уа лни топломери, използвани за определяне на топлинната енергия пет години
за отопление на имотите в
сграда – етажна собственост
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– ултразвукови, кориолисови, вихрови и термални три години
разходомери за газ
– коригиращи устройства
две години
за обем
16.

Стендове за измерване на
спирачните сили на пътни две години
превозни средства

17.

Термометри, използвани при
определяне на алкохолна кон- две години
центрация

– автоматични (електронни) две години

18.

Димомери

8.

Ма номет ри, използва ни в една година
съоръжения под налягане и
в железопътния транспорт

19.

Газоанализатори на отрабоедна година
тени газове от МПС

20.

9.

Манометри за автомобилни две години
гуми

Средства за измерване на
една година
хектолитрова маса

21.

10.

Водомери с номинален разход (Q n):
– Q n ≤15 m 3/h
пет години

Дозиметри – индивидуални
една година
и клинични

22.

Уреди и системи за радиа
ционен контрол и мониторинг една година
на радиационния фон

две години

23.

10.1. Водомери с постоянен разход
(Q3) или номинален
разход (Q n) (с оценено съответствие):
– Q3 (Q n) ≤ 15 m 3/h
пет години

Системи за измерване на инкорпорираната в човешкото една година
тяло активност

24.

Уреди и системи за контрол
на радиоактивни емисии в една година
околната среда

25.

Електромери – еднофазни

26.

Електромери – трифазни, използвани по предназначение
за отчитане на електроенергия при мощности:
– до 10 MVA (включително) четири
години

7.

Манометри за кръвно налягане:
– механични (живачни или
анероидни)
две години

– 15 m 3/h < Q n ≤ 50 m 3/h две години
– Q n > 50 m 3/h

– 15 m3/h < Q3 (Qn) ≤ 50 m3/h две години
– Q3 (Q n) > 50 m 3/h

две години

11.

Обемни разходомери за течнос т и, ра з л и ч н и о т вода,
две години
и допълнителни устройства
към тях

12.

Измервателни системи за
непрекъснато и динамично
една година
измерване на количество
течности, различни от вода

една година

шест години

– от 10 MVA до 60 MVA (вклю
две години
чително)
– над 60 MVA

една година
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27.

Електрокардиографи

две години

28.

Аудиометри

две години

29.

Скоростомери

една година

30.

Анализатори за алкохол в дъха шест месеца

31.

Диоптрометри

две години

32.

Таксиметрови апарати

една година

33.

Алкохоломери и ареометри за
една година
алкохол с цифрова индикация

Следващата периодична проверка на средствата
за измерване, за които към датата на влизане в
сила на тази заповед не е изтекъл срокът на валидност на последващата проверка, определен в
Заповед № А-441 от 13.10.2011 г. на председателя
на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДВ, бр. 85 от 2011 г.), се извършва
на периодите, посочени в тази заповед.
Тази заповед отменя Заповед № А-441 от
13.10.2011 г. на председателя на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
и влиза в сила от деня на обнародването є в
„Държавен вестник“.

3920

Председател:
С. Цанков

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-8
от 21 май 2014 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и 2 ЗКИР, Решение
№ 19 от 9.05.2008 г. на Окръжния съд – Благоевград, постановено по административно дело
№ 687/2006 г., Решение № 2480 от 23.02.2009 г. на
Върховния административен съд на Република
България, постановено по административно дело
№ 13034/2008 г., одобрявам кадастралната карта и
кадастралните регистри за територията на поземлен
имот с идентификатор 04279.613.24, Благоевград,
община Благоевград, област Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота само по
отношение на непълно, неточно или неправилно
изпълнение на цитираните съдебни решения.
Изпълнителен директор:
В. Йовев
3664
ЗАПОВЕД № РД-18-9
от 21 май 2014 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и 2 ЗКИР, Решение
№ 53 от 13.01.2012 г. на Административния съд –
Благоевград, постановено по административно дело
№ 575/2011 г., Решение № 892 от 22.05.2013 г. на
Административния съд – Благоевград, постановено
по административно дело № 39/2013 г., одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
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територията на поземлени имоти с идентификатори 39270.1.463 и 39270.1.466, с. Краище, община
Белица, област Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота само по
отношение на непълно, неточно или неправилно
изпълнение на цитираните съдебни решения.
Изпълнителен директор:
В. Йовев
3665
ЗАПОВЕД № РД-18-10
от 23 май 2014 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри на
селищно образувание „Пристанище“ и селищно
образувание „Помпена станция“ в землището на
с. Пиргово, община Иваново, област Русе.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 26.VIII.2013 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Русе.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
В. Йовев
3700

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 210
10 април 2014 г.
В На п ра в лен ие „ А рх и т ек т у ра и г ра доустройство“ на Столична община е постъпило
заявление вх. № ГР-94-Л-21 от 2012 г. от Лиляна
Спасова Цветанова с искане за изработване на
подробен устройствен план (ПУП) – изменение
на план за регулация и застрояване (ИПРЗ)
на м. Враждебна, кв. 92, УПИ ХХІІ-458, УПИ
ХХХІІІ-458, задънена улица по о. т. 1б-1в, за
поземлен имот с идентификатор 68134.8550.458,
район „Кремиковци“.
Към заявлението са приложени: мотивирано
предложение; документ за собственост; скица
от АГКК за ПИ с идентификатор 68134.8550.458,
комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
Със заповед № РД-09-50-1005 от 15.11.2012 г.
на главния архитект на СО е разрешено изработването на проект за ИПРЗ, в която са указани
изискванията на отдели „ОУП“, „БДПР“ (КТ и
ИМ), „Правен“ и „ПУП“.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение до района и до заявителя.
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С ъ с з а я в лен ие вх .№ Г Р-94 -Л-21/2 012 о т
12.02.2013 г. е внесен проект за ИПРЗ на м. Враждебна, кв. 92, УПИ ХХІІ-458, УПИ ХХХІІІ-458,
задънена улица по о. т. 1б-1в, за поземлен имот
с идентификатор 68134.8550.458 с обяснителна
записка.
Допълнително са приложени: съгласуван проект с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от
21.12.2012 г.; „Софийска вода“ – АД, от м. 12.2012 г.;
декларация за наличие на дървесно-храстова растителност, заверена от дирекция „Зелена система“
при СО на 5.02.2013 г. с контролно заснемане.
С писмо изх. № ГР-94-Л-21/2012 от 25.03.2013 г.
заявителят е информиран за необходимостта
от отстраняване на недостатъците на проекта,
констатирани от отделите на НАГ, с указан едномесечен срок.
Преработеният проект е представен с писмо
от 29.04.2013 г.
Проектът е съгласуван от отделите на дирекция „Териториално планиране“ и с писмо изх.
№ ГР-94-Л-21/2012 от 28.10.2013 г. е изпратен
за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ до
кмета на район „Кремиковци“.
С писмо изх. № 6602-6012-(2)/2013 от 18.12.2013 г.
проектът е върнат от район „Кремиковци“ след
процедура по съобщаване с приложени: разписен
лист; съобщение; обратни разписки, служебна
бележка и информация, че в законоустановения
срок няма постъпили възражения.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
решение по протокол № ЕС-Г-8 от 4.02.2014 г.,
т. 1. Направено е служебно предложение и решение да се изпрати по компетентност в СОС за
одобряване във връзка с чл. 21, ал. 7 ЗОС.
Преработеният проект е представен за одобряване с писмо № ГР-94-Л-21/2012 от 11.03.2014 г.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПУП е направено
от заинтересованите лица по смисъла на чл. 124а,
ал. 5 и чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1 и
ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици на ПИ с идентификатори 68134.8550.458 – предмет на плана,
което се установява от приложените документи
за собственост и скици.
Действащият регулационен план на м. Враждебна, район „Кремиковци“, е одобрен със заповед
№ РД-09-051 от 14.02.1991 г.
К а дас т ра л ната к ар та на т ери т ори я та на
м. Враждебна е одобрена със Заповед № РД-1861 от 27.02.2010 г. на изпълнителния директор
на АГКК.
С проекта за изменение на плана за регулация
се предвижда обособяване на нови УПИ ХХІІ-458
и ХХХІІІ-458, като за последния транспортният
достъп се осигурява със задънена улица по о.
т. 1б-1в, с което е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
За изменението е налице основание по чл. 134,
ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ.
Предложението е в съответствие с нормата на
чл. 17, ал. 1 и чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Предназначението на новите УПИ е за „жилищно строителство“, което е допустимо в устройствена зона „Жм“, в която попадат имотите,
съгласно становище на отдел „ОУП“.
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С изменението на плана за застрояване се
ситуират свободно стоящи триетажни жилищни
сгради.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление
и мотивирано предложение, разрешено е изработването на проект за ИПРЗ от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в разрешението, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица, същият
е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУП на СО имотите попадат
в „Зона за малкоетажно застрояване“ (Жм) и
изготвеният проект за ИПРЗ отговаря на устройствената зона съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, т. 4.
Предвид горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е съгласуван с експлоатационните
предприятия и е изпълнено изискването на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С ИПР се предви ж да изгра ж дане на зад ънена ул и ца п р е з и мо т с и ден т ифи к ат ор
68134.8550.458 – частна собственост, което налага отчуждаване на част от същия, поради което
и на основание чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1
ЗОС компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6; чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4;
чл. 17, ал. 1; чл. 31, ал. 1 и 4 и чл. 115, ал. 1 и
2; т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-8 от 4.02.2014 г.,
т. 1, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на м. Враждебна, кв. 92, УПИ 458, като
се обособяват нови УПИ ХХІІ-458 и ХХХІІІ-458;
задънена улица по о. т. 1б-1в за поземлен имот
с идентификатор 68134.8550.458 по зелените линии, цифри, букви, зачертавания и защриховки
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана за
застрояване на м. Враждебна, кв. 92, УПИ ХХІІ458 и ХХХІІІ-458 съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
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Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Кремиковци“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
3674

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1255
от 16 май 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1,
т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 531 от 26.09.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 9.07.2014 г. в 15 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на пакет от
1197 акции, общинска собственост, представляващи 34 % от капитала на „Спортно-развлекателен
комплекс „Корали“ – АД.
2. Начална тръжна цена на пакета – 370 000 лв.
3. Стъпка на наддаване – в размер 15 000 лв.
4. Депозитът за участие – в размер 30 000 лв., се
внася по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация № BG 49 SOMB 9130
33 26474601, BIC – SOMBBGSF при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, София, ул. Врабча 6,
в срок до 8.07.2014 г.
5. Цялата покупна цена се заплаща чрез банков
превод по посочена банкова сметка на СОАП в
деня на подписване на договора за продажба.
6. Утвърждава тръжна документация и проект
на договор за продажба, неразделна част от нея.
7. Определя цена на тръжната документация
в размер 800 лв. с включен ДДС, платима в брой
в сградата на Столичната общинска агенция за
приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, в
приемното време: от 9 до 13 и от 13,30 до 16,30 ч.,
в срок до 7.07.2014 г. включително.
8. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – до 8.07.2014 г. включително в
приемното време: от 9 до 13 и от 13,30 до 16,30 ч.
Предложенията се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на СОАП.
9. Оглед на активите на дружеството може да
се извърши всеки работен ден до деня на търга
след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
3701

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 545
от 30 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет – гр. Айтос, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за поземлен имот № 773,
м. Слънчева лъка, землище на гр. Айтос, с цел
промяна предназначението на земеделска земя.
Образува се УПИ ХХХІ-773, кв. 29, с отреждане
„За вилна сграда“, с ниско свободно застрояване,
с височина – до 7 м, и показатели за устройствена
зона „Ов“: плътност – до 40 %, минимално озеленяване – от 50 %, и Кинт. – 0,8, съгласно червените пунктирни линии, зелените плътни линии и
зелените щрихи и сините, зелените и червените
надписи и по определените ограничителни линии
на застрояване на приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

3743

Председател:
Р. Хасан

РЕШЕНИЕ № 546
от 30 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет – гр. Айтос, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за поземлен имот
№ 797, землище на гр. Айтос, с цел промяна
предназначението на земеделска земя. Образува
се УПИ І-797 с отреждане „За складова база“,
с ниско свободно застрояване, с височина – до
10 м, и показатели за устройствена зона „Пп“:
плътност – до 70 %, минимално озеленяване – от
30 %, и Кинт. – 2,0, съгласно червените пунктирни
линии и сините и черните надписи и по определените ограничителни линии на застрояване на
приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

3744

Председател:
Р. Хасан

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 620
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – парцеларен план за „Външен водопровод ∅ 110 за захранване на ПИ
02508.544.618 – Претоварна станция за ТБО по
кадастралната карта на м. Момчил, гр. Балчик“.
Председател:
В. Лучиянов
3780
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ОБЩИНА БОЛЯРОВО

РЕШЕНИЕ № 207
от 25 април 2014 г.

РЕШЕНИЕ № 372
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Болярово, одобрява проект на ПУП – ПП на „Главен
клон І – първа част“ към Реконструкция на вътрешноводопроводна мрежа гр. Болярово, от ПИ
05284.270.287 до гр. Болярово ОКЕ 359, засягащ
имоти, както следва:
Начало: ПИ 05284.270.287 – водостоп. съоръжение – общинска собственост;
ПИ 05284.270.286 – полски път – общинска собственост;
ПИ 05284.270.88 – полски път – общинска собственост;
П И 052 84.260.255 – на пои т елен к анал – МЗХ – ХМС – държ. собственост;
ПИ 05284.260.347 – полски път – общинска собственост;
ПИ 05284.11.494 – н и ва – общ и нск а
собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
за вилна зона Добро поле в землището на с. Бист
рица, община Благоевград. Проектът се намира в
отдел „Архитектура и проектиране“ при Община
Благоевград.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Р. Тасков
3676

ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ
РЕШЕНИЕ № 59
от 23 април 2014 г.

3929

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № ІІ-1
от протокол № 3 от 20.03.2014 г. на ОбЕСУТ,
Решение № 1 от 20.02.2014 г., чл. 22, ал. 1 ЗОЗЗ
и чл. 32, ал. 1 ППЗОЗЗ на комисията по чл. 17,
ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие“ – Кюстендил, Общинският съвет – гр. Бобов
дол, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
план за застрояване (ПЗ) за имот № 229013 с
ЕК АТТЕ 15535, местността Белия път, масив
229, образуван от имот № 22001 в землището на
с. Големо село, община Бобов дол, с цел смяна на
предназначението на имота от начин на трайно
ползване – нива, в територия за производствени и складови дейности с цел изграждане на
пункт за изкупуване и складиране на черни и
цветни метали:
1. план за застрояване на ПИ № 229013;
2. ПП – предварителен проект за изграждането на трасе на техническата инфраструктура – прокарване на водопровод за захранване на
ПИ № 229013, преминаващ през поземлен имот
с № 000223 (полски път) – публична общинска
собственост, и поземлен имот с № 000391 (паси
ще, мера) – частна общинска собственост, с обща
дължина на трасето 220 м и сервитут 1325 кв. м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Бобов
дол, област Кюстендил, до Административния
съд – Кюстендил.
Председател:
О. Зарев
3644
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Председател:
Ат. Дженков

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1122
от 24 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява проект за частично изменение на
подробен устройствен план – план за регулация
за ПИ № 665 от кв. 53 по плана на с. Самоводене,
община Велико Търново, както следва:
1. Закриване на улица с ОК 4 – 5 – 6 между
квартали 51 и 53.
2. Заличаване на кв. 53 и обединяване с кв. 51.
3. Преномериране на съществуващи урегулирани поземлени имоти, както следва:
– У П И Х І V- 6 50 о т б и в ш к в. 53 в У П И
ХХІІІ-650 от кв. 51;
– УПИ ХІІ-650 от бивш кв. 53 в УПИ ХХІІ650 от кв. 51;
– УПИ Х-656 от бивш кв. 53 в УПИ ХХ-656
от кв. 51;
– УПИ І-656 от бивш кв. 53 в УПИ ХІХ-656
от кв. 51;
– УПИ ІІ-657 от бивш кв. 53 в УПИ ХVІІІ-657
от кв. 51;
– УПИ ХІІІ-657 от бивш кв. 53 в УПИ ХVІІ657 от кв. 51 и промяна на дворищно-регулационните граници спрямо ПИ № 658 и ПИ № 665
по съществуващите имотни граници.
4. Пром яна на дворищнорег улационни те
граници по съществуващите имотни граници за
поземлени имоти, както следва:
– ПИ № 658 – образуване на нов УПИ ХVІ658 от кв. 51;
– ПИ № 659 – образуване на нов УПИ ХV659 от кв. 51.
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5. Сливане на съществуващи УПИ І-660, УПИ
ХІV-660 и УПИ ХІІІ-660 от кв. 51 в един нов УПИ
І-660 по съществуващите имотни граници спрямо
ПИ № 659 и ПИ № 661 и нова дворищнорегулационна граница спрямо ПИ № 663.
6. Сливане на съществуващи УПИ ХІІ-663,664
и УПИ ХІ-664 от кв. 51 в един нов УПИ ХІ-664
от кв. 51 по съществуващата имотна граница на
ПИ № 665, спрямо ПИ № 663 дворищнорегулационната граница не се променя.
7. Сливане на съществуващи УПИ VІІ-665
и УПИ ІХ-667 от бивш кв. 53 в един нов УПИ
ХІІ-666 от кв. 51, като дворищнорегулационните
граници съвпадат със съществуващите имотни
граници.
8. Образуване на нов УПИ Х-665 от кв. 51
като част от ПИ № 665.
9. Заличаване на съществуващ УПИ VІ-665
и образуване на нов УПИ ХІV-665 от кв. 51 по
съществуващите имотни граници.
10. Образуване на нов УПИ ХІІІ-667 от кв. 51.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Н. Ашиков
3677
РЕШЕНИЕ № 1123
от 24 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-01 от 23.01.2014 г., т. 1,
на Комисията за земеделските земи при Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, във
връзка с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ и предвид това,
че е започнало административно производство по
изработване на проект за подробен устройствен
план (ПУП), което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ (26.11.2013 г.),
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване (995 кв. м), част от ПИ № 124812,
местност До село, землище на с. Самоводене,
относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „За жилищни
нужди“ – предвижда се свободно застрояване
на жилищна сграда, при следните устройствени показатели: височина – 10 м, плътност на
застрояване – макс. 60 %, коефициент на застрояване – Кинт. – 1,2, минимално озеленена
площ – 40 %, линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Н. Ашиков
3678
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ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 63
от 23 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 и чл. 127, ал. 6
ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява
проект за изменение на общ устройствен план
на гр. Видин в обхват кв. 12, к-с Химик, гр. Видин, с който вместо зона „Жилищна с малка
височина“ – „Жм“, за кв. 12 да се предвиди устройствена зона „Смесена централна зона“ – „Ц“.
Председател:
Пл. Трифонов
3679
РЕШЕНИЕ № 64
от 23 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и
чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява проект за изменение на общ
устройствен план на гр. Видин – за промяна
предназначението на имот с идентификатор
10971.409.2 по кадастралната карта на гр. Видин,
от „Други селскостопански дейности“ в „Предимно производствена дейност – ПП“ и на имот
с идентификатор 10971.87.4 по кадастралната
карта на гр. Видин, местност Алимана, с начин
на трайно ползване – нива от „Перспективни
зони за обслужващи дейности“ в „Предимно
производствена дейност – ПП“.
Председател:
Пл. Трифонов
3680

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ЗАПОВЕД № 495
от 27 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2  ЗМСМА
във връзка с чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15 ППЗНП
и Решение № 4-17 от 8.05.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Генерал Тошево, нареждам:
1. Закривам, считано от 15.09.2014 г., Целодневна детска градина – с. Йовково, община
Генерал Тошево. Децата в ЦДГ – с. Йовково,
от които подлежащите на задължителна предучилищна подготовка съгласно чл. 20, ал. 1
ЗНП са общо 3 на брой, да се пренасочат към
Целодневна детска градина – с. Кардам, община
Генерал Тошево.
2. Задължителната документация на закритата
ЦДГ – с. Йовково, да се предаде за съхранение
в ЦДГ – с. Кардам, като се спазват нормативните изисквания относно условията и реда за
съхранение съгласно Закона за националния
архивен фонд и Наредба № 4 за документите
в системата на народната просвета. За целта
да се състави нарочна комисия, да се извърши
и н вен тариза ц и я и с п рием но -п реда ват ел н и
протоколи да се предаде цялата документация
в ЦДГ – с. Кардам, община Генерал Тошево.
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3. Да се уредят трудовоправните отношения
с освободения персонал на основание чл. 328,
ал. 1 КТ.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Мария Върбанова – директор на дирекция
„Финанси, бюджет и местни данъци и такси” и
главен счетоводител.
Кмет:
Д. Михайлов
3793

ОБЩИНА ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 101
от 7 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, докладна записка с вх. № ДЗО96 от 15.04.2014 г. на кмета на община Девин и
становище на ПК „СПОСПУРОИ, „УТИЕТ“ Общинският съвет – гр. Девин, одобрява ПУП – парцеларен план за електрозахранване на вила в ПИ
20465.157.76, м. Хумата, гр. Девин.

3794

Председател:
Мл. Исаев

РЕШЕНИЕ № 102
от 7 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, докладна записка с вх. № ДЗО97 от 15.04.2014 г. на кмета на община Девин
и становище на ПК „СПОСПУРОИ, „УТИЕТ“
Общинският съвет – гр. Девин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ за обособяване на нов
УПИ II – за БКТП с площ 57 м 2 , образуван от
част от ПИ 142013, кв. 1, м. Гроба, с. Михалково.
2. Одобрява ПУП – ПП за изграждане на електропровод, преминаващ през ПИ 142019, 142018,
142012, 142013 в м. Гроба, ПИ 193 в м. Клисура и
ПИ 143006 в м. Самарджийска лъка, с. Михалково.

3795

Председател:
Мл. Исаев

ОБЩИНА ИСПЕРИХ
РЕШЕНИЕ № 358
от 30 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Исперих, реши:
Одобрява проект, приет от ОЕСУТ, за ПУП – ПП
за ел. кабел 20 kV от ЕП „Лъвино“ до трафопост в
поземлен имот № 000098, ЕКАТТЕ 56945 – землище
с. Подайва, община Исперих.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Разград, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Г. Хюсмен
3646
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РЕШЕНИЕ № 359
от 30 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Исперих, реши:
Одобрява проект, приет от ОЕСУТ, за ПУП – ПЗ,
придружен от ПУП – ПП, на линейни обекти на
техническата инфраструктура (водопровод и ел.
захранване) на поземлен имот № 045412, ЕКАТТЕ
32874, гр. Исперих – землище извън регулация,
област Разград.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Разград, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Г. Хюсмен
3645

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 630
от 31 март 2014 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59,
ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 2 от 2014 г. на
ОЕСУТ, т. 8, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проекти ПЗ (план за застрояване на
цех за дървообработване) – имот 013036, м. Над
село, с. Петърч, община Костинброд, зона с малка височина (Жм), кота корниз – 10 м, 3 етажа,
плътност – 60 %, Кинт. – 1,2, озеленяване – 40 %,
и свободно застрояване.
Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, по реда на
чл. 215 ЗУТ.
Председател:
В. Михайлов
3765
РЕШЕНИЕ № 637
от 31 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Костинброд, одобрява изменение на
ПУП – ПУР по плана на гр. Костинброд за промяна на регулацията и преотреждане на част от
УПИ I – „За поликлиника и аптечен комплекс“,
и преотреждане на УПИ X-1984, УПИ XI-1984,
УПИ XII-1984 и УПИ XIV-1984 в нов УПИ X – „За
парк“, кв. 132 и кв. 132а по плана на гр. Костинброд.
Председател:
В. Михайлов
3766

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1156
от 20 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за обект: „Кабел 20 kV от стълб на ВЛ
20 kV в ПИ № 000446 до трафопост в ПИ 000454,
с. Млекарево, община Нова Загора“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.
Председател:
К. Тачев
3647

площ 2000 кв. м при граници, посочени в приложения ПУП – ПП.
2. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на външна канализация, с. Габрене, с дължина
около 1555 л. м, преминаващ през земеделска
територия, общинска и частна собственост, в землището на с. Габрене, по приложения ПУП – ПП
и регистър на засегнатите от него имоти.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.

РЕШЕНИЕ № 1157
от 20 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Изграждане на ел. провод
и водопровод за захранване на имот № 018307 в
рамките на имот № 122008 по КВС на с. Еленово,
община Нова Загора“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.
Председател:
К. Тачев
3648

3745

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 90
от 30 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен
план за трасе на електропровод с дължина 199 м
от съществуващ ЖР стълб № 30/21 на ВЛ 20 kV
до ПИ № 007031, м. Сиклюка, по КВС на землище
Синитово, преминаващо през ПИ № 007100 – пасище, мера, и ПИ № 000003 – път IV клас, съгласно
изчертаните с червено трасе и сервитути и приложения регистър на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
3649

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 795
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП за ПСОВ в част от
имот 000486, м. Осено, землище с. Габрене, с

Председател:
Г. Зарков

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 980
от 29 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на собствениците на поземлен имот УПИ ІІІ-230, м. 16, м. Кротиря, в
землището на гр. Поморие и необходимост от
осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура във връзка с чл. 9, ал. 2,
чл. 12, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 4 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Външно ел. захранване на жилищна сграда в
УПИ ІV-230 (ПИ 57491.16.635), м. 16, м. Кротиря,
в землището на гр. Поморие – кабели 0,4 kV“,
с трасе на елпровода с дължина L=203,692 м и
сервитут, преминаващи през ПИ 57491.16.631 (собственост на „Феста хотели“ – АД), ПИ 57491.16.562
(общински полски път) и ПИ 57491.16.561 (общински полски път), при спазване изискванията на
Министерството на културата, посочени в писмо
изх. № 33-НН-60 от 12.03.2013 г.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
М. Енева
3650
РЕШЕНИЕ № 982
от 29 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на собствениците на поземлен имот УПИ ІІІ-230, м. 16, м. Кротиря, в
землището на гр. Поморие и необходимост от
осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура във връзка с чл. 9, ал. 2,
чл. 12, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 4 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Поморие, реши:
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Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Външно ел. захранване на жилищна сграда в
УПИ ІІІ-230 (ПИ 57491.16.634), м. 16, м. Кротиря,
в землището на гр. Поморие – кабели 0,4 kV“,
с трасе на елпровода с дължина L=208,098 м и
сервитут, преминаващи през ПИ 57491.16.631 (собственост на „Феста хотели“ – АД), ПИ 57491.16.562
(общински полски път) и ПИ 57491.16.561 (общински полски път), при спазване изискванията на
Министерството на културата, посочени в писмо
изх. № 33-НН-60 от 12.03.2013 г.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
М. Енева
3651

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 455
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1
ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Намалява началната тръжна цена в размер
37 520 лв., приета с Решение № 1347 от 24.06.2010 г.
на ОбС (ДВ, бр. 70 от 2010 г.), с 20 % и обявява
за начална тръжна цена сумата 30 016 лв.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизацията на общински недвижим
имот – УПИ – парцел І – за „здравен дом“, с
площ 1361 кв. м в кв. 43 по регулационния план
на с. Поповяне ведно с масивна двуетажна сграда
със застроена площ 160 кв. м и помощна сграда
със застроена площ 82 кв. м, актувани с акт за
частна общинска собственост № 7822/2009 г., при
начална тръжна цена 30 016 лв.
3. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
4. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
5. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се закупува от
стая 420 на Община Самоков срещу 100 лв.,
платими в брой в касата на общината до 24-тия
ден вкл. от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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8. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
9. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. ІІІ в сградата
на общината.
10. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
11. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
Председател:
И. Коцева
3746

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 307
от 28 май 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Симеоновград, реши:
1. Одобрява окончателен проект на подробен
устройствен план (парцеларен план) за обект
„Реконструкция и електрификация на железопътна линия Димитровград – Свиленград, фаза 4,3
„Тягови подстанции“ – захранващ водопровод, с
възложител ДП „Железопътна инфраструктура“,
София.
2. Възлага на кмета на община Симеоновград
да проведе необходимите процедури по съобщаване на решението.
Председател:
А. Петров
3768

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
РЕШЕНИЕ № 665
от 30 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хаджидимово одобрява ПУП – трасировъчен и
парцеларен план на обект: „Оптична кабелна
линия на ЕТ „Фаик Метушев – Свежест“: с. Копривлен – гр. Хаджидимово – с. Блатска“, като
неразделна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 ЗУТ.
Председател:
М. Имамов
3930
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ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 624
на 25 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ ІІІ, кв. 1, УПИ
ІХ и УПИ Х, кв. 63, с. Малево, община Хасково.
Проектира се нова улица с точки о.т. 261 –
о.т. 262 – о.т. 263 – о.т. 5 с ширина 10 м (в частта о.т. 261 – о.т. 262 – о.т. 263) и 12 м (в частта
о.т. 5 – о.т. 263).
Квартал 1:
В кв. 1, с. Малево, се заличава УПИ ІІІ.
Образу ва се нов у рег ули ран позем лен
имот – УПИ ІV с предназначение „За промишлени нужди“.
Квартал 63:
Вследствие на изменението на плана за улична
регулация се променят очертанията и размерите
на УПИ ІХ и УПИ Х, кв. 63, с. Малево.
УПИ Х се отрежда „За обществено обслужване“.
УПИ ІХ се отрежда „За жилищно строителство“.
Образуват се 7 нови урегулирани поземлени
имота – УПИ ХVІ, УПИ ХVІІ, УПИ ХVІІІ, УПИ
ХІХ, УПИ ХХ, УПИ ХХІ, УПИ ХХІІ, с предназначение „За жилищно строителство“.
Изменението на плана за регулация е показано с кафяви и зелени линии, щрихи и надписи
в проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.

3931

Председател:
И. Иванов

РЕШЕНИЕ № 626
от 25 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2
ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на квартал 209 и
квартал 221, Хасково.
Изменят се уличните регулационни линии на
улица с осови точки о.т. 86 – о.т. 88а.
Проектира се нова улица-тупик с нови осови
точки о.т. 3560 – о.т. 3561 – о.т. 3562.
Вследствие промяната на уличната регулация
на кв. 209, гр. Хасково, се променят очертанията
на УПИ І и конкретното му предназначение от „За
обществено жилищно строителство и магазини“ в
„За жилищни нужди и обществено обслужване“.
В кв. 209, гр. Хасково, се обособяват два
нови урегулирани поземлени имота – УПИ ІІІ с
конкретно предназначение „За жилищни нужди и
обществено обслужване“ и УПИ ІV с конкретно
предназначение „За трафопост“.
Вследствие промяната на уличната регулация
на кв. 221, гр. Хасково, се променят очертанията
на УПИ І „За обединено детско заведение“.
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Изменението на плана за регулация е показано с кафяви и зелени линии, щрихи и надписи
в проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
И. Иванов

3932

ОБЩИНА ЯКОРУДА
РЕШЕНИЕ № 42
от 9 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 1 от протокол № 6
от 29.04.2014 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията – гр. Якоруда, Общинският съвет – гр. Якоруда, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план за участъци
от км 3+324.191 до км 5+800 и от км 5+800 до км
12+911.62 на път (Blg-2354) – гр. Якоруда – местност Нехтеница.
Председател:
М. Осман

3769

54. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства и във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в
площ „Чайкъра-2“, разположена на територията
на община Асеновград, област Пловдив, и опи
сана със следните координати в координатна
система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4532371,7

8626108,9

2.

4531763,8

8626085,4

3.

4531069,7

8626331,1

4.

4531084,8

8626134,8

5.

4531211,9

8626031,3

6.

4531441,0

8625982,8

7.

4531641,0

8625811,5

8.

4531735,7

8625594,0

9.

4532116,5

8625706,4

10.

4532207,5

8625681,2

11.

4532424,0

8625658,3

12.

4532679,4

8625670,5

13.

4532648,0

8625872,0

14.

4532546,0

8625893,0

15.

4532419,0

8625920,0

16.
3802

4532389,0

8626129,0
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55. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление
за търсене и проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1
от Закона за подземните богатства – метални
полезни изкопаеми, в площ „Дивна“, разположена на територията на община Крумовград и
община Момчилград, област Кърджали, и опи
сана със следните координати в координатна
система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4540447

9426252

2.

4540406

9429235

3.

4538686

9429948

4.

4538676

9431015

5.

4535548

9432315

6.

4535044

9430477

7.

4530620

9430167

8.

4530580

9427500

9.

4531300

9427500

10.

4531300

9426936

4534456

9428380

11.

Изключена площ „Дива“
12.

4538571

9428868

13.

4538571

9430458

14.

4537152

9430458

15.
4537152
9428868
3803
21. – Министърът на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава, че е
издал Разрешение за строеж № РС-27 от 31.05.2014 г.
на „Летище София“ – ЕАД, за обект: „Периметров
път южно от северния перон“, в УПИ ХІ, кв. 2
по плана на „Летищен комплекс – София“. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез МРР.
3921
60. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 40, ал. 1, чл. 40, ал. 6, чл. 133,
т. 3 във връзка с чл. 43, ал. 1, чл. 132, т. 2, 5 и
10 от Закона за адвокатурата с решение по д. д.
№ 35/2012 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Борис Пламенов Колев – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от пет години.
3781
60а. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 49, ал. 1 във връзка с чл. 133,
ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение
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по д. д. № 56/2014 г. на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Мая Николаева
Меджеделиева-Кършакова – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право
да упражнява адвокатска професия за срок от
три месеца.
3782
60б. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 49, ал. 1 във връзка с чл. 133,
ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение
по д. д. № 60/2014 г. на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Наталия Тодорова
Стамболиева – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок от три месеца.
3783
60в. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 49, ал. 1 във връзка с чл. 133,
ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение
по д. д. № 63/2014 г. на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Петя Янчева Янчева – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от три месеца.
3784
60г. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 49, ал. 1 във връзка с
чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с
решение по д. д. № 53/2014 г. на Дисциплинарния съд при А двокатската колегия – София,
Красимира Славова Никодимова – адвокат от
Адвокатската колегия – София, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за
срок от шест месеца.
3785
7. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София, обявява конкурс за
главен асистент по професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия по
научна специалност Архитектура на сградите,
конструкции, съоръжения и детайли към катедра „Промишлени и аграрни сгради“ със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, бул. Хр. Смирненски
1, тел. 963-52-45, в. 449, и 866-90-54.
3773
20. – Университетът по библиотекознание и
информационни технологии – София, обявява
конкурси за заемане на академична длъжност
професор: в професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки (Компютърни
системи и технологии) – един, за нуждите на катедра „Информационни системи и технологии“;
в професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки (Информационни технологии и право) – един, за нуждите на катедра
„Компютърни науки“, двата със срок 3 месеца
след обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на адрес: бул. Цариградско шосе 119,
стая 111, тел. за справки – 971 80 17, www.unibit.bg.
3805
66 . – Мед и ц и нск и я т у н и верси т е т – П левен, обявява въз основа на Решение № 293 от
13.05.2014 г. на Министерският съвет докторантури за учебната 2014/2015 г. по следните научни
специалности:
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Научна специалност

Образователна и научна степен
доктор
резадовно дочно

1.

Кардиология

2

2

2.

Епидемиология

1

-

3.

Инфекциозни болести

1

-

4.

Паразитологи я и хелминтология

1

-

5.

Обща хирургия

2

-

6.

Педиатрия

1

-

7.

Урология

1

-

8.

Мед.ренгтенология и радио
логия

1

Всичко общо:

10

2

За участие в конкурса се подават следните
документи: 1. заявление до ректора; 2. автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с
приложението или нотариално заверено копие
от нея, или у верение за успешно положени
държавни изпити; 4. апликационен формуляр;
5. други документи, удостоверяващи интереси и
постижения в съответната научна област. Срок за
подаване на документите за участие в конкурсите – 2 месеца считано от датата на обнародването
в „Държавен вестник“. Приемът на документи се
извършва в Медицинския университет – Плевен,
ул. Кл. Охридски 1, ректорат 1, ет. 2, стая 247,
тел. 064/884-103.
3799
683. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурси за академичните длъжности: професори по: област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика; професионално направление 4.3.
Биологически науки (Физиология на растенията) – един със срок 3 месеца; област на висше
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология (Български
език – Съвременен български език, Морфология
и Стилистика) – един със срок 3 месеца; област
на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения) – един със срок 3 месеца; доценти по: област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки; професионално направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата
(Социология – Социология на културата) – един
със срок 3 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки;
професионално направление 3.8. Икономика
(Маркетинг) – един със срок 3 месеца; област
на висше образование 2. Хуманитарни науки;
професионално направление 2.2. История и археология (Археология – Средновековна археология
XI – XV век) – един със срок 2 месеца; област
на висше образование 1. Педагогически науки;
професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по... (Методика на обучението по ин-
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форматика и информационни технологии) – един
със срок 2 месеца; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика;
професионално направление 4.5. Математика
(Математически анализ) – един със срок 2 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално
направление 3.6. Право (Гражданско и семейно
право) – един със срок 3 месеца; област на висше
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.2. История и археология
(История на България VII – XV век) – един със
срок 3 месеца; област на висше образование 5.
Технически науки; професионално направление
5.1. Машинно инженерство (Динамика, якост и
надеждност на машините, уредите, апаратите
и системите – машиностроене и автомобилна
техника) – един със срок 2 месеца за нуждите
на Техническ и я колеж – Смол ян; област на
висше образование 5. Технически науки; професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника (Компютърни системи,
комплекси и мрежи) – един със срок 2 месеца за
нуждите на Техническия колеж – Смолян; главни
асистенти по: област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика;
професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки (Информатика) – един със
срок 2 месеца; област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.3. Политически науки
(Политология) – един със срок 2 месеца; област
на висше образование 2. Хуманитарни науки;
професионално направление 2.1. Филология
(Славянски езици – Полски език) – един със
срок 2 месеца; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика;
професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки (Информатика) – един със
срок 2 месеца; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика;
професионално направление 4.3. Биологически
нау к и (Бо та н и к а – Фарма цевт и ч на бо та н ика) – един със срок 3 месеца; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика; професионално направление 4.3.
Биологически науки (Екология и опазване на
екосистемите) – един със срок 3 месеца; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки; професионално направление 3.6.
Право (Конституционно право) – един със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректората, Пловдив, ул.
Цар Асен 24, стая 120, тел. 032/ 261 408.
3936
1. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, София, обявява
конкурс за главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление
4.3. Биологически науки за нуждите на секция
„QSAR и молекулно моделиране“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в канцеларията на института, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 105.
3774
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13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Росица Иванова
Сеп, наследник на Асен Костадинов Точев, с
адрес: гр. София, ж.к. Белите брези, бл. 22, ет. 4,
ап. 11, ненамерена на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот
с № 025008, находящ се в землището на с. Ново
Делчево, община Сандански, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3823
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“
и реконструкции на селскостопански пътища
и съоръжени я на техническата инфраст ру ктура, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на „Славянка – 64“ – ЕООД, ЕИК 148003473, със седалище
гр. Варна и адрес на управление: ж.к. Чайка
№ 53, вх. Б, ет. 4, ап. 28, ненамерено на адрес, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 134 от 14.03.2014 г., с което е отчуждена
част от имот с № 037001, находящ се в землището на с. Левуново, община Сандански, област
Благоевград. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
3824
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Филип Петров Филев
с адрес: гр. София, ул. Св. Георги Софийски 70,
вх. Б, ет. 6, ненамерен на адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 134
от 14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот
с № 038007, находящ се в землището на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
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обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3825
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Божидар Борисов Божинов, наследник на Борис Божинов Николов,
с адрес: гр. Перник, ул. Бл. Гебрев, бл. 64, вх. Б,
ет. 8, ап. 22, ненамерен на адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 134
от 14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот
с № 039012, находящ се в землището на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3826
17. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Георгиев Ризов,
наследник на Иван Георгиев Ризов, с адрес:
гр. София, ж.к. Дружба, № 321, вх. А, ет. 1,
ап. 3, ненамерен на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот
с № 075030, находящ се в землището на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3827
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Благой Георгиев Ризов, наследник на Иван Георгиев Ризов, с адрес:
гр. София, ж.к. Люлин № 955, ет. 2, ап. 8, ненамерен на адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г.,
с което е отчуждена част от имот с № 075030,
находящ се в землището на с. Левуново, община
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Сандански, област Благоевград. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3828
19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Димитър Атанасов Георгиев с адрес: гр. Благоевград, ул. Тодор Александров 29, ет. 3, с неизвестен настоящ адрес, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 134 от 14.03.2014 г., с което е отчуждена
част от имот с № 075031, находящ се в землището на с. Левуново, община Сандански, област
Благоевград. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
3829
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Секул Василев Пачов,
наследник на Секул Костадинов Пачов, с адрес:
гр. Благоевград, ж.к. Ален мак № 36, вх. А, ет. 1,
ап. 3, ненамерен на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот
с № 074031, находящ се в землището на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3830
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Румен Атанасов Пачов,
наследник на Секул Костадинов Пачов, с адрес:
гр. Благоевград, ж.к. Еленово № 95, вх. Б, ет. 3,
ап. 9, ненамерен на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот
с № 074031, находящ се в землището на с. Ле-
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вуново, община Сандански, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3831
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Гюргена Филипова Филчева, наследник на Костадин Панайотов Филчев,
с адрес: гр. Благоевград, ул. Полк. Драганов 52,
вх. 3, ненамерена на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот
с № 100001, находящ се в землището на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3832
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Филип Георгиев Филчев, наследник на Костадин Панайотов Филчев,
с адрес: гр. Благоевград, ул. Полк. Драганов 52,
вх. 3, ненамерен на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот
с № 100001, находящ се в землището на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3833
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Костадин Георгиев Филчев, наследник на Костадин Панайотов Филчев,
с адрес: гр. Благоевград, ул. Полк. Драганов 52,
вх. 3, ненамерен на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот
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с № 100001, находящ се в землището на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3834
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мария Лазарова
Васильовска с адрес: гр. Благоевград, ул. Св. св.
Кирил и Методий 21, вх. Б, ап. 12, ненамерена
на адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г., с което
е отчуждена част от имот с № 006011, находящ
се в землището на с. Ново Кономлади, община
Петрич, област Благоевград. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
3835
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Цвета Лазарова
Попалексова с адрес: гр. Благоевград, ул. Владо
Черноземски 12, ненамерена на адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 134 от 14.03.2014 г., с което е отчуждена част
от имот с № 006011, находящ се в землището
на с. Ново Кономлади, община Петрич, област
Благоевград. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
3836
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Кирил Добрев Кайчев,
наследник на Донка Лазарова Кайчева, с адрес:
гр. Благоевград, ул. Марица 25, вх. А, ап. 8, ненамерен на адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г.,
с което е отчуждена част от имот с № 006011,
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находящ се в землището на с. Ново Кономлади,
община Петрич, област Благоевград. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3837
28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Смилян Герасимов
Смилянов, наследник на Герасим Смилянов
Смилянов, с адрес: гр. София, ж.к. Красна поляна
№ 137Б, вх. Б, ет. 3, ап. 74, ненамерен на адрес,
за постановяването на Решение на Министерския
съвет № 134 от 14.03.2014 г., с което е отчуждена
част от имот с № 052001, находящ се в землището
на с. Марикостиново, община Петрич, област
Благоевград. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
3838
29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Нина Христова ИлиеваСтефановска, наследник на Ангел Костадинов
Илиев, с адрес: гр. София, ж.к. Младост 2, бл. 203,
вх. 8, ап. 164, ненамерена на адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 134
от 14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот
с № 053021, находящ се в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3839
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иван Димитров
Бербатов, наследник на Яне Димитров Бербатов,
с адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 110, вх. В,
ап. 59, ненамерен на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
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14.03.2014 г., с което са отчуждени части от имоти
с № 078024, 146039 и 091001, находящи се в землището на с. Марикостиново, община Петрич,
област Благоевград. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3840
31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ивайло Георгиев
Пачов – лично и в качеството му на наследник
на Георги Велев Андреев, с адрес: гр. София,
ул. Райко Алексиев 22, ап. 7, ненамерен на адрес,
за постановяването на Решение на Министерския
съвет № 134 от 14.03.2014 г., с което са отчуждени
части от имоти с № 126002 и 127004, находящи
се в землището на с. Марикостиново, община
Петрич, област Благоевград. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
3841
32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Слави Георгиев Пачов,
наследник на Георги Велев Андреев, с адрес:
гр. Перник, ул. Благой Гебрев, бл. 16, вх. Г, ет. 3,
ап. 7, ненамерен на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 127004, находящ се в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3842
33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Фикия Георгиева, наследник на Георги Велев Андреев, с адрес: Македония,
с неизвестен настоящ адрес, за постановяването
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на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 127004, находящ се в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3843
34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Васил Георгиев Георгиев,
наследник на Георги Хараланов Георгиев, с адрес:
гр. София, ж.к. Надежда-1, бл. 118, ап. 59, ненамерен на адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г.,
с което е отчуждена част от имот с № 135004,
находящ се в землището на с. Марикостиново,
община Петрич, област Благоевград. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3844
35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стоян Москов Калинов, наследник на Гуца Андонова Стамболиева,
с адрес: с. Капатово, община Петрич, ненамерен
на адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г., с което е
отчуждена част от имот с № 137022, находящ се в
землището на с. Марикостиново, община Петрич,
област Благоевград. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3845
36. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Паскал, наследник на
Атанас Петров Георгиев, син на Костадин Атанасов Караликов, с адрес: Гърция, с неизвестен
настоящ адрес, за постановяването на Решение
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на Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г.,
с което е отчуждена част от имот с № 137045,
находящ се в землището на с. Марикостиново,
община Петрич, област Благоевград. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3846
37. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на София Василева Григорова, наследник на Костадин Атанасов Караликов,
с адрес: гр. София, ул. Златна Добруджа 3, ненамерена на адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г.,
с което е отчуждена част от имот с № 137045,
находящ се в землището на с. Марикостиново,
община Петрич, област Благоевград. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3847
38. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стоян Василев Златанов,
наследник на Костадин Атанасов Караликов, с
адрес: гр. София, ул. Златна Добруджа 3, ненамерен на адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г.,
с което е отчуждена част от имот с № 137045,
находящ се в землището на с. Марикостиново,
община Петрич, област Благоевград. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3848
39. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мая Симеонова
Кючукова, наследник на Костадин Атанасов
Караликов, с адрес: гр. Благоевград, ж.к. Ален
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мак, бл. 34, ет. 2, ап. 8, ненамерена на адрес, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 134 от 14.03.2014 г., с което е отчуждена
част от имот с № 137045, находящ се в землището
на с. Марикостиново, община Петрич, област
Благоевград. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
3849
40. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Илияна Иванова Илиева,
наследник на Костадин Атанасов Караликов, с
адрес: гр. Благоевград, ж.к. Ален мак, бл. 34, ет. 2,
ап. 8, ненамерена на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 137045, находящ се в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3850
41. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Илиев Краликов,
наследник на Костадин Атанасов Караликов, с
адрес: гр. София, ул. Смърч 14, ненамерен на
адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г., с което е
отчуждена част от имот с № 137045, находящ се в
землището на с. Марикостиново, община Петрич,
област Благоевград. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3851
42. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Елена Костадинова, дъщеря на Костадин Атанасов Караликов, с адрес:
Гърция, ненамерена на адрес, за постановяването
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на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 137045, находящ се в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3852
43. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Елена Неделчева Терезова, наследник на Георги Митрушев Андрейчев,
с адрес: гр. Дупница, ул. Клисура 10А, ненамерена на адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г.,
с което е отчуждена част от имот с № 137059,
находящ се в землището на с. Марикостиново,
община Петрич, област Благоевград. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3853
44. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Йордан Асенов Параланов, наследник на Георги Митрушев Андрейчев,
с адрес: гр. София, ул. Люлин планина 50, ненамерен на адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г.,
с което е отчуждена част от имот с № 137059,
находящ се в землището на с. Марикостиново,
община Петрич, област Благоевград. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3854
45. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Атанас Георгиев
Андрейчев, наследник на Георги Митрушев Андрейчев, с адрес: гр. Варна, ж.к. Чайка 45, вх. Б,
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ап. 18, ненамерен на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 137059, находящ се в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3855
46. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Катя Димитрова Андрейчева, наследник на Георги Митрушев Андрейчев,
с адрес: гр. София, ж.к. Красно село 18, вх. А,
ап. 21, ненамерена на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 137059, находящ се в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3856
47. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Анита Димитрова Димова, наследник на Георги Митрушев Андрейчев,
с адрес: гр. София, ул. Русалийски проход 7,
ап. 4, ненамерена на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 137059, находящ се в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3857
48. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Милена Велева Михайлова, наследник на Георги Янкулов Бибишков, с
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адрес: гр. Пловдив, ул. Поп Манол 10, ет. 4, ненамерена на адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г.,
с което е отчуждена част от имот с № 139028,
находящ се в землището на с. Марикостиново,
община Петрич, област Благоевград. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3858
49. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Светла Велева
Облакова-Траксел, наследник на Георги Янкулов
Бибишков, с адрес: гр. Благоевград, ул. Света
Гора 10, ненамерена на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 139028, находящ се в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3859
50. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Марияна Атанасова
Митрева, наследник на Георги Янкулов Бибишков,
с постоянен адрес: община Петрич, с. Самуилово,
ул. Цар Симеон Велики 8, ненамерена на адрес,
за постановяването на Решение на Министерския
съвет № 134 от 14.03.2014 г., с което е отчуждена
част от имот с № 139028, находящ се в землището
на с. Марикостиново, община Петрич, област
Благоевград. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
3860
51. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
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Благой Атанасов Манолчев за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 145009, находящ се в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3861
52. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Надежда Костова Ангелова, наследник на Георги Костадинов Джорлов,
с адрес: гр. Русе, ул. Тулча 8, вх. 6, ет. 2, ненамерена на адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г.,
с което е отчуждена част от имот с № 145027,
находящ се в землището на с. Марикостиново,
община Петрич, област Благоевград. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3862
53. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Юлиян Кирилов Джорлов, наследник на Георги Костадинов Джорлов,
с адрес: гр. Русе, ул. Мария-Луиза 1, вх. 1, ет. 2,
ненамерен на адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г.,
с което е отчуждена част от имот с № 145027,
находящ се в землището на с. Марикостиново,
община Петрич, област Благоевград. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3863
54. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Снежана Кирилова
Джорлова, наследник на Георги Костадинов
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Джорлов, с адрес: гр. Русе, ул. Христо Г. Данов 3,
ет. 3, ненамерена на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 145027, находящ се в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3864
55. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Татяна Илиева Танева, наследник на Иван Сотиров Беков, с адрес:
гр. София, ж.к. Левски, зона Г, бл. 22Б, вх. А,
ап. 15, ненамерена на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 145045, находящ се в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3865
56. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Пенчо Петков Иванкин,
с адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 30,
вх. Д, ап. 15, ненамерен на адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 134
от 14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот
с № 146043, находящ се в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3866
57. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Виолета Йорданова
Браун, наследник на Янак Илиев Янчев, с адрес:
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гр. София, ж.к. Красно село, бл. 193, вх. А, ет. 9,
ап. 24, ненамерена на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 147005, находящ се в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3867
58. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Костадин Георгиев
Янчев, наследник на Янак Илиев Янчев, с адрес:
гр. София, ж.к. Св. Троица, бл. 146, вх. Е, ет. 1,
ап. 117, ненамерен на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 147005, находящ се в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3868
59. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иван Янаков
Янчев, наследник на Янак Илиев Янчев, с адрес:
гр. Благоевград, ул. Охрид 4, ненамерен на адрес,
за постановяването на Решение на Министерския
съвет № 134 от 14.03.2014 г., с което е отчуждена
част от имот с № 147005, находящ се в землището
на с. Марикостиново, община Петрич, област
Благоевград. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
3869
60. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Вангелина Кирилова
Савчева, наследник на Янак Илиев Янчев, с адрес:
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гр. Пловдив, ул. Владивосток 10, ненамерена на
адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г., с което е
отчуждена част от имот с № 147005, находящ се в
землището на с. Марикостиново, община Петрич,
област Благоевград. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3870
61. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Павлина Василева Николова-Миленова, наследник на Стоян Костадинов
Макенджиев, с адрес: гр. Пловдив, ул. Димитър
Талев 86, ап. 17, ненамерена на адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 134 от 14.03.2014 г., с което е отчуждена част
от имот с № 147014, находящ се в землището на
с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
3871
62. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иглика Запрева Реджева, наследник на Бужо Илиев Реджев, с адрес:
община Петрич, с. Марикостиново, ул. Карл
Маркс 6, ненамерена на адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 150058, находящ се в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3872
63. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Марияна Георгиева
Реджева, наследник на Бужо Илиев Реджев, с ад-
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рес: община Петрич, с. Марикостиново, ул. Карл
Маркс 6, ненамерена на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 150058, находящ се в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3873
64. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Йордан Георгиев
Реджев, наследник на Бужо Илиев Реджев, с адрес: община Петрич, с. Марикостиново, ул. Карл
Маркс 6, ненамерен на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 150058, находящ се в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3874
65. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мария Иванова Мавродиева, наследник на Стоян Тасев Адвокатов,
с адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 740, вх. Б,
ап. 6, ненамерена на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 051009, находящ се в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3875
66. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Костадин Димитров
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Мавродиев, наследник на Стоян Тасев Адвокатов,
с адрес: гр. Благоевград, ж.к. Еленово 202, вх. А,
ап. 6, ненамерен на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 051009, находящ се в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3876
67. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Атанаска Димитрова
Владимирова, наследник на Стоян Тасев Адвокатов, с адрес: Столична община, с. Герман, ул. Искър 36, ненамерена на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 051009, находящ се в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3877
68. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иванка Богомилова
Манолчева, наследник на Стоян Тасев Адвокатов,
с адрес: гр. София, бул. Патриарх Евтимий 19,
ненамерена на адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г.,
с което е отчуждена част от имот с № 051009,
находящ се в землището на с. Марикостиново,
община Петрич, област Благоевград. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3878
69. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
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собственост съобщава на Димитър Богомилов
Манолчев, наследник на Стоян Тасев Адвокатов,
с адрес: гр. София, ул. Поп Богомил 37, ненамерен на адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г.,
с което е отчуждена част от имот с № 051009,
находящ се в землището на с. Марикостиново,
община Петрич, област Благоевград. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3879
70. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Веселин Богомилов
Манолчев, наследник на Стоян Тасев Адвокатов,
с адрес: гр. София, бул. Патриарх Евтимий 19,
ап. 6, ненамерен на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 051009, находящ се в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3880
71. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Живка Благоева
Кротева, наследник на Стоян Тасев Адвокатов,
с адрес: гр. Благоевград, ж.к. Еленово 64, вх. Б,
ап. 13, ненамерена на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 051009, находящ се в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3881
72. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
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основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мая Симеонова Кючукова, наследник на Иван Василев Комаров, с
адрес: гр. Благоевград, ж.к. Ален мак, бл. 34, ет. 2,
ап. 8, ненамерена на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 131009, находящ се в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3882
73. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Илияна Иванова Илиева,
наследник на Иван Василев Комаров, с адрес:
гр. Благоевград, ж.к. Ален мак, бл. 34, ет. 2,
ап. 8, ненамерена на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 131009, находящ се в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3883
74. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Илиев Краликов,
наследник на Иван Василев Комаров, с адрес:
гр. София, ул. Смърч 14, ненамерен на адрес, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 134 от 14.03.2014 г., с което е отчуждена
част от имот с № 131009, находящ се в землището
на с. Марикостиново, община Петрич, област
Благоевград. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
3884
75. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
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основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Злата Костадинова
Комарова, наследник на Иван Василев Комаров,
с адрес: гр. София, ул. Златна Добруджа 3, ненамерена на адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г.,
с което е отчуждена част от имот с № 131009,
находящ се в землището на с. Марикостиново,
община Петрич, област Благоевград. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3885
76. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Захари Георгиев
Кирилов, наследник на Иван Василев Комаров,
с адрес: гр. София, ул. Златна Добруджа 3, ненамерен на адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г.,
с което е отчуждена част от имот с № 131009,
находящ се в землището на с. Марикостиново,
община Петрич, област Благоевград. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3886
77. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Иван
Илиев Реджев за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г.,
с което е отчуждена част от имот с № 139034,
находящ се в землището на с. Марикостиново,
община Петрич, област Благоевград. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3887
78. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
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собственост съобщава на Димитър Сотиров Германов, наследник на Митруш Германов Иванов, с
адрес: гр. Благоевград, ул. Мара Бунева 11, вх. Б,
ет. 3, ненамерен на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 049006, находящ се в землището на с. Генерал
Тодоров, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3888
79. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците
на Костадин Митрев Банов за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 049007, находящ се в землището на с. Генерал
Тодоров, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3889
80. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Румяна Любенова Аврамова, наследник на Сотир Марков Караманов,
с адрес: гр. София, ж.к. Хр. Смирненски, бл. 6,
вх. Е, ет. 5, ап. 114, ненамерена на адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 134 от 14.03.2014 г., с което е отчуждена част
от имот с № 049008, находящ се в землището
на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област
Благоевград. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
3890
81. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Любослав Христов
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Аврамов, наследник на Сотир Марков Караманов,
с адрес: гр. София, ж.к. Хр. Смирненски, бл. 6,
вх. Е, ет. 5, ап. 114, ненамерен на адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 134 от 14.03.2014 г., с което е отчуждена част
от имот с № 049008, находящ се в землището
на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област
Благоевград. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
3891
82. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Петър
Георгиев Сидеров за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г.,
с което е отчуждена част от имот с № 049009,
находящ се в землището на с. Генерал Тодоров,
община Петрич, област Благоевград. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3892
83. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Стойка Кръстева Георгиева за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 055001, находящ се в землището на с. Генерал
Тодоров, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3893
84. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Никола
Георгиев Стоев за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г.,
с което е отчуждена част от имот с № 058001,
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находящ се в землището на с. Генерал Тодоров,
община Петрич, област Благоевград. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3894
85. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на „Младинвест“ – ООД,
ЕИК 200116238, със седалище гр. Петрич и адрес
на управление ул. България 17, ненамерено на
адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г., с което
е отчуждена част от имот с № 058004, находящ
се в землището на с. Генерал Тодоров, община
Петрич, област Благоевград. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
3895
86. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Костадин Петров Стойчев за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 059001, находящ се в землището на с. Генерал
Тодоров, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3896
87. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Тома Димитров Буруджиев за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 024017, находящ се в землището на с. Марино
поле, община Петрич, област Благоевград. Решението на Министерския съвет може да бъде
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обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3897
88. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Георги Димитров Георгиев за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 024018, находящ се в землището на с. Марино
поле, община Петрич, област Благоевград. Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3898
89. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Георги
Динков Кръстев за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г.,
с което е отчуждена част от имот с № 024021,
находящ се в землището на с. Марино поле,
община Петрич, област Благоевград. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3899
90. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Димитър, Тома и Илия Димитрови за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот
с № 024022, находящ се в землището на с. Марино поле, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3900

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

91. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Аксиния Иванова
Иванова, наследник на Борис Петров Янев, с
адрес: гр. София, ж.к. Света Троица 362, вх. В,
ап. 50, ненамерена на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот
с № 024023, находящ се в землището на с. Марино поле, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3901
92. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Димитрина
Иванова Бумбарова, наследник на Борис Петров
Янев, с адрес: гр. Благоевград, ж.к. Еленово 156,
ап. 15, ненамерена на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот
с № 024023, находящ се в землището на с. Марино поле, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3902
93. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Петър
Трайков Стоянов за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г.,
с което е отчуждена част от имот с № 024029,
находящ се в землището на с. Марино поле,
община Петрич, област Благоевград. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3903
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94. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Елена Божикова Хиджова за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот
с № 024030, находящ се в землището на с. Марино поле, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3904
95. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Веселина Йорданова
Балтаджиева, наследник на Пънда Василева
Икономова, с адрес: гр. Благоевград, ж.к. Еленово 162, вх. Б, ап. 15, ненамерена на адрес, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 134 от 14.03.2014 г., с което е отчуждена
част от имот с № 024031, находящ се в землището на с. Марино поле, община Петрич, област
Благоевград. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
3905
96. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Стоян
Лазаров Тасев за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г., с което
е отчуждена част от имот с № 024032, находящ се
в землището на с. Марино поле, община Петрич,
област Благоевград. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3906
97. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
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отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Боряна Страхилова
Костова, наследник на Атанас Иванов Нушков, с адрес: гр. София, ул. Козлодуй 8, вх. А,
ап. 5, ненамерена на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот
с № 015008, находящ се в землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3907
98. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Боян Кирилов Сотиров,
наследник на Кирил Мицов Сотиров, с адрес:
гр. Разград, ул. Трапезица 11, вх. А, ап. 10, ненамерен на адрес, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г., с което
е отчуждена част от имот с № 040001, находящ се
в землището на с. Чучулигово, община Петрич,
област Благоевград. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3908
99. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Валери Тодоров Кукушлиев, наследник на Атанас Иванов Алексиев,
с адрес: гр. Петрич, ул. Георги С. Раковски 12,
ап. 1, с неизвестен настоящ адрес, ненамерен на
адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г., с което е
отчуждена част от имот с № 012004, находящ се
в землището на с. Чучулигово, община Петрич,
област Благоевград. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3909
100. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
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изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Георги Стоянов Копринов за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот
с № 012005, находящ се в землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3910
101. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Георги Евтимов Пантазиев, наследник на Стоян Димитров Вачев, с
адрес: гр. София, ж.к. Фондови жилища № 212,
вх. Б, ет. 1, ап. 24, ненамерен на адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 134 от 14.03.2014 г., с което е отчуждена част
от имот с № 015035, находящ се в землището на
с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
3911
102. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Илинка Евтимова Николова, наследник на Стоян Димитров Вачев, с
адрес: гр. София, ул. Поп Грую 5Б, ненамерена
на адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 134 от 14.03.2014 г., с което е
отчуждена част от имот с № 015035, находящ се
в землището на с. Чучулигово, община Петрич,
област Благоевград. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3912
103. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
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основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Фота Стоянова Цветкова,
наследник на Стоян Димитров Вачев, с адрес:
гр. Добрич, ж.к. Добротица, бл. 41, вх. Г, ет. 1,
ап. 2, ненамерена на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот
с № 015035, находящ се в землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3913
104. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Станка Стоянова Вачева,
наследник на Стоян Димитров Вачев, с адрес:
гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 143, вх. А, ет. 1,
ап. 3, ненамерена на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот
с № 015035, находящ се в землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3914
105. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Димитър Георгиев
Димитров, наследник на Стоян Димитров Вачев,
с адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 143, вх. А,
ет. 1, ап. 3, ненамерен на адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 134
от 14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот
с № 015035, находящ се в землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3915
106. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура,
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на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Любка Георгиева
Димитрова-Йоб, наследник на Стоян Димитров
Вачев, с адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 143,
вх. А, ет. 1, ап. 3, ненамерена на адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 134 от 14.03.2014 г., с което е отчуждена част
от имот с № 015035, находящ се в землището на
с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
3916
107. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Димитър Георгиев Дюлгерски, наследник на Стоян Димитров Вачев, с
адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 716, вх. Г, ет. 7,
ап. 123, ненамерен на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот
с № 015035, находящ се в землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3917
108. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Таня Христова Тодорова, наследник на Стоян Димитров Вачев, с
адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 716, вх. Г, ет. 7,
ап. 123, ненамерена на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот
с № 015035, находящ се в землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3918
109. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500
(от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни
отчуждения за изграждане на директното трасе,
изместване на жп линията „София – Кулата“ и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
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основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Гриша Борисов Михалушев, наследник на Милуш Атанасов Милушев, с
адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 611, вх. Е, ет. 2,
ап. 118, ненамерен на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 134 от
14.03.2014 г., с което е отчуждена част от имот
с № 020003, находящ се в землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник.
3919
9. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП),
проект за обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен
път – Западна дъга“, участък от км 0+0780 до км
6+308,17 – Изместване и реконструкция и съоръжения на други ведомства, засягащ землищата на
гр. София и с. Мрамор, който е изложен в район
„Люлин“, район „Връбница“ и район „Надежда“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта
и направят писмени възражения, предложения и
искания чрез район „Люлин“, район „Връбница“
и район „Надежда“.
3956
26. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 и 10 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ
съобщава, че е изработен подробен устройствен
план – проект за изменение на план за регулация
и застрояване на м. Център – Зона А-юг заедно
с план-схеми на инженерната инфраструктура и
специфични правила към него, в граници: бул.
Мария-Луиза, бул. Княз Александър ДондуковКорсаков, бул. Цар Освободител, пл. Александър
Батенберг, ул. Московска, ул. Париж, ул. Шипка,
бул. Евлоги Георгиев, бул. Цар Освободител, бул.
Васил Левски, ул. Аксаков, ул. 6 септември, ул.
Славянска, ул. Георги С. Раковски, ул. Ген. Йосиф
В. Гурко, ул. Алабин, бул. Витоша и бул. МарияЛуиза. Проектът е изложен в район „Средец“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ във връзка с § 124
ПЗРЗИДЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината
чрез район „Средец“.
3962
46. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура на квартали 1
и 2, м. Автомагистрала Тракия – м. Прогоно,
землище Горни Лозен, който е изложен в район
„Панчарево“ заедно с протокол № ЕС-О-014 от
30.05.2014 г. на комисията по чл. 210 ЗУТ. Проектът е изработен по реда на чл. 16 ЗУТ. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столична община чрез
район „Панчарево“. Проектите за подробни
устройствени планове подлежат на обществено
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обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 (отм.) преди
внасянето им в Общинския експертен съвет по
устройство на територията.
3806
47. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 и 10 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – план за регулация, план за
застрояване със специфични правила (ПРЗ със
СП) и план-схема на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура за м. Център – Зона
А-север в граници: бул. Княз Александър Дондуков-Корсаков, ул. Панайот Волов, ул. Московска,
бул. Васил Левски, ул. Париж, ул. Московска,
ул. Княз Александър І, бул. Цар Освободител,
бул. Княз Александър Дондуков-Корсаков, бул.
Княгиня Мария-Луиза. Проектите са изложени
в район „Оборище“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ в едномесечен срок от обявяването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столична община чрез
район „Оборище“.
3963
55. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на плана за улична регулация на
бул. Черни връх по о.т. 107 – о.т. 535 – о.т. 702 –
о.т. 180 – о.т. 61 – о.т. 62 – о.т. 65 – о.т. 221 – о.т.
384 – о.т. 521 и план-схеми за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в обхват от
ул. Сребърна до Софийския околовръстен път
(СОП), които са изложени в район „Триадица“
и район „Лозенец“. Заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез район „Триадица“ и
район „Лозенец“.
3964
29. – Общ и н а Асеновг р а д н а о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – (ПРЗ) – подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за УПИ ХІ-201.255,
балнеосанаториум, и УПИ І – ЖК за обслужващ
персонал, кв. 5, УПИ VІ – културен дом, УПИ
VІІІ-117, терен, предвиден за озеленяване (нереализирано), кв. 6, и улица с о.т. 57, 58, 59, 60 и 42
по регулационния план на с. Нареченски бани.
Проектът и придружаващата го документация са
изложени за справка в информационния център
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3796
89. – Община Варна, район „Младост“, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП (подробен устройствен
план) – ПРЗ (план за регулация и застрояване)
за УПИ V-566 – „За обществено обслужване“,
УПИ VI-1416 – „За жилищно строителство“, УПИ
VII-142 – „За жилищно строителство“, от кв. 26,
УПИ I-1418 – „За жилищно строителство“, УПИ
II-1420 – „За сграда със смесено предназначение“,
УПИ III-142,144,171,172,606 – „За комплексно жилищно строителство“, и УПИ IV-1420,1429 – „За
жилищно строителство“, от кв. 27 и улична
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регулация от о.т. 349 до о.т. 354 по плана на
ж.к. Възраждане – I м. р., гр. Варна. Проектът
е изложен за разглеждане в администрацията
на район „Младост“ – ж.к. Трошево, бл. 10, стая
№ 8. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересoваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
до дирекция „Устройство на територията“ при
район „Младост“.
3951
115. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за газопровод
за захранване на ПИ № 000254 в землището на
с. Григорево, община Елин Пелин, Софийска област, собственост на „Макс електроникс“ – ООД.
Съгласно регистъра на засегнатите имоти трасето
на газопровода преминава през имоти № 000105,
000040, 000039 и 000113 по КВС на землището
на с. Григорево. Проектът и съпътстващата го
документация се намират в отдел „УТ и КС“ на
Община Елин Пелин, ет. 1, стая № 3. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да се запознаят с материалите по
преписката и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП – ПП
до кмета на общината.
3705
115а. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за транспортен
достъп (път с трайна настилка) до ПИ № 000254
в землището на с. Григорево, община Елин
Пелин, Софийска област, собственост на „Макс
електроникс“ – ООД. Съгласно регистъра на засегнатите имоти трасето за транспортен достъп
преминава в имоти № 000105, 000040, 000039 и
000113 по КВС на землището на с. Григорево.
Проектът и съпътстващата го документация се
намират в отдел „УТ и КС“ на Община Елин
Пелин, ет. 1, стая № 3. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с материалите по преписката и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – ПП до кмета
на общината.
3706
115б. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за транспортен достъп – път с трайна настилка, свързващ път ІІІ-105
от републиканската пътна мрежа с ПИ № 068076
в землището на гр. Елин Пелин, община Елин
Пелин, Софийска област, собственост на „Ениг
ма“ – ЕООД. Съгласно регистъра на засегнатите
имоти трасето за транспортен достъп преминава
през имоти № 000178, 000279, 000280, 085038 и
085036 по КВС на землището на гр. Елин Пелин.
Проектът и съпътстващата го документация се
намират в отдел „УТ и КС“ на Община Елин
Пелин, ет. 1, стая № 3. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с материалите по преписката и
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да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – ПП до кмета
на общината.
3707
115в. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за газопровод за захранване на ПИ № 024003 и 023030 в
землището на с. Мусачево, община Елин Пелин, Софийска област, собственост на „Джи
Пи Констракшън“ – ООД. Съгласно регистъра
на засегнатите имоти трасето на газопровода
преминава през имоти № 000181, 000222, 000199
и 000203 по КВС на землището на с. Мусачево.
Проектът и съпътстващата го документация се
намират в отдел „УТ и КС“ на Община Елин
Пелин, ет. 1, стая № 3. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с материалите по преписката и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – ПП до кмета
на общината.
3708
29. – Община Кнежа, област Плевен, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен
план (П У П – ПП) – окончателен проект, за
линеен обект на техническата инфраструктура
извън строителните граници на населеното място за подземно кабелно ел. захранване на ПИ
748124 и ПИ 748125 в землището на гр. Кнежа,
местност Трите декара, община Кнежа, област
Плевен, по постъпило заявление от собствениците № АБ-25-141 от 30.03.2014 г. Собственици:
на ПИ 748124 – ЕТ „Ана – Виктория – Тодор
Хинкин“, гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен, ул. Димитър Бутански 84, представляван от
Тодор Александров Хинкин – Договор № 10 от
23.03.2012 г. за покупко-продажба на недвижим
имот ЧДС; на ПИ 748125 – Иван Александров
Хинкински, Димитрина Иванова Хинкинска,
гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен, ул. Димитър Бутански 84 – Договор № 9 от 23.03.2012 г.
за покупко-продажба на недвижим имот ЧДС.
ПУП – ПП е разрешен с протокол № 45, т. 3,
Решение № 376 от 30.09.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Кнежа, съгласно чл. 124а, ал. 1 ЗУТ.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат проекта
в Община Кнежа, стая 301, да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3797
14. – Община Нова Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
обект „Изграждане на електропровод НН – 0,4 kV
за електроснабдяване на ПИ 048002“ в землището
на с. Събрано, община Нова Загора, с който се
засягат ПИ 000077, 000307, 000069, 000225 и 048002
по КВС на землище с. Събрано, община Нова
Загора. Проектът е изложен за разглеждане в отдел
„КРВП“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
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писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
3709
17. – Община гр. Панагюрище, област Пазарджик, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са приети помощен план (ПП) и план
на новообразуваните имоти (ПНИ) на земеделски
земи по § 4а, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ на поземлени имоти
с № 813.001 и 813.9501 от помощния план (ПП) и
поземлени имоти с № 913.001 и 913.9501 от плана
на новообразуваните имоти (ПНИ) в м. Кукла на
имот – стрелбище, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 55302.87.307 в същата
местност по кадастралната карта на землището
на гр. Панагюрище. 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 Панагюрище.
Плановете и придружаващата ги документация
са изложени за разглеждане от заинтересованите
лица в сградата на Община Панагюрище, ет. 2,
стая 208, всеки работен ден.
3710
13. – Община Русе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническата инфраструктура – външно ел. захранване и довеждащ
водопровод до поземлен имот 001001 в местност
Боклоджа, землище на с. Червена вода, община
Русе. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3770
12. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на В и К схема към подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване на вилна
зона, с. Николово, община Русе, одобрен със Заповед № 2131 от 29.11.1999 г. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
3798
3. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект
на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулирани поземлени
имоти (У ПИ) V-2916 (65334.301.6375), Х-2916
(65334.301.6380), улица-тупик с о.т. 18б-18в-18д
в кв. 23, ж. к. Изток, и ПИ с идентификатор
65334.301.3110 в кв. 24, ж.к. Изток, по плана на
Сандански, община Сандански, област Благоевград. Проектът за подробен устройствен план е
изложен в сградата на общината, стая 403, ет. ІV.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3747
6. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПП –
парцеларен план, за създаване на устройствена
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основа за изграждане на ново водопроводно и
канализационно отклонение за поземлен имот
№ 66425.505.344 по КК и КР на гр. Силистра,
местността Меджиди Табия, община Силистра,
област Силистра. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта
в сградата на Община Силистра и да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация.
3933
32. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план за кв.
719 и кв. 720, парк „Юнак“, Сливен, като отпадат кв. 719 и кв. 720 и се образува нов кв. 719
в парк „Юнак“ с УПИ І – „За дендрологичен
парк и зоокът“, и УПИ ІІ-92 – „За парк“, и в кв.
652, кв. Младост, Сливен, се образува нов УПИ
ХХVІІІ – „За обществено обслужване“. Проектът
е изложен в сградата на Община Сливен, стая 35.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
3771
32а. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план за ПИ 67338.565.1,
парк „Хамам баир“, кв. Асеновец, Сливен, като се
проектира нова улична регулация и се образуват
нови квартали: 746 с УПИ І – „За парк“, УПИ
ІІ – „За техническа инфраструктура“, и УПИ
ІІІ – „За специално предназначение“, и 747 с УПИ
І – „За парк“. Проектът е изложен в сградата на
Община Сливен, стая 35. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
3772
8. – Община гр. Сливница, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП): план за застрояване за НПИ № 009018 в
м. Трохало по КВС в землището на с. Алдомировци, община Сливница, за малкоетажно жилищно застрояване; парцеларен план за външно
електрозахранване на имота. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
3748
9. – Община гр. Сливница, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП): план за застрояване за НПИ № 234039
в м. Трохало (над мелницата) по КВС в землището на с. Алдомировци, община Сливница, за
малкоетажно жилищно застрояване; парцеларен
план за външно електрозахранване. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
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възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
3749
10. – Община гр. Сливница, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП): план за застрояване за НПИ № 009017
в м. Трохало по КВС в землището на с. Алдомировци, община Сливница, за малкоетажно
жилищно застрояване; парцеларен план за външно електрозахранване на имота. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
3750

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване от „Изамет
05“ – ЕООД, гр. Дупница, на Наредба № 1 от
4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване и
признаване на правоспособност за упражняване
на професии по управление на товароподемни
кранове и подвижни работни площадки, издадена
от Министерството на образованието и науката и
Министерството на труда и социалната политика,
по което е образувано адм. дело № 7205/2014 г.
по описа на Върховния административен съд.
3809
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Елена Велинова Христева
от Пловдив, ул. Маяк 13, против Заповед № 84
от 28.01.2014 г. на кмета на община Благоевград, с която е одобрен подробен устройствен
план (ПУП) – изменение на плана за улична
регулация на ул. Антим І от о.т. 244 до о.т. 245
и изменение на плана за регулация на УПИ
V-1723 в кв. 57 по плана на ЦГЧ на Благоевград, чрез отреждане на УПИ V за имоти
с идентификатори 04279.613.182, 04279.613.465
(общ.) и 04279.613.466 (общ.) с предназначение за
жилищно строителство е образувано адм. дело
№ 343/2014 г. по описа на съда и е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
22.07.2014 г. от 10 ч., зала 001. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници в производството пред съда в едномесечен
срок от обявяване на оспорването в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което трябва да съдържа: а) трите имена, адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; б) трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; в) 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; г)
номер на делото; д) акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; е) изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; ж) подпис на
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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.
3954
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е образувал административно
дело № 249/2014 г. по протест на районен прокурор при Районната прокуратура – гр. Монтана,
срещу чл. 17 от Наредба № 2 за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Чипровци,
приета с Решение № 66 от 19.03.2008 г., изм. и доп.
с Решение № 194 от 19.11.2008 г., с Решение № 215
от 19.12.2008 г., с Решение № 223 от 21.01.2009 г.,
с Решение № 503 от 19.01.2011 г., изм. и доп. с
Решение № 16 и 19 от 21.12.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Чипровци. Конституирани страни
по делото са: протестираща страна – районен
прокурор при Районната прокуратура – Монтана,
ответник – Общинският съвет – гр. Чипровци,
и служебно конституирана страна – Окръжната прокуратура – Монтана. Административно
дело № 249/2014 г. е насрочено за 11.07.2014 г.
от 10,30 ч.
3955
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че от кмета на община „Родопи“ – гр. Пловдив, е постъпило оспорване на т. ІІ,
подточки 1, 2, 3 и 4 от Решение № 115, прието
с протокол № 10 от 9.05.2014 г., по което е образувано адм. дело № 1388 по описа на VІІ състав
за 2014 г. на Административния съд – Пловдив.
Делото е насрочено за 24.09.2014 г. от 10 ч.
3934
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
областен управител – гр. Ямбол, на допълнение
на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Елхово, прието с Решение
№ 384/34/1 по протокол № 34 от 24.04.2014 г. на
Общинския съвет – гр. Елхово. По оспорването
е образувано адм. д. № 88/2014 г. по описа на
Административния съд – Ямбол, насрочено за
3.07.2014 г. от 9 ч.
3800
Добричкият районен съд, гражданска колегия,
призовава Ади Качай, роден на 19.03.1975 г. в
Албания, без постоянен и настоящ адрес в Република България, да се яви в съда за връчване
на исковата молба, приложенията към нея и
съобщението по чл. 131 ГПК, обективирано в
разпореждане от 8.11.2013 г., като ответник по
гр. д. № 4748/2013 г. по описа на съда, заведено от
Мариела Димчева Дичева от Добрич, ж.к. Балик,
бл. 57, вх. В, ет. 1, ап. 2, за развод. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3775
Пловдивският районен съд, І бр. състав, призовава Оксана Петровна Ефремова, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 16.09.2014 г. в 13,30 ч.
като ответница по гр. д. № 1366/2014, заведено
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от Георги Димитров Ефремов от Пловдив, за
развод. Ако въпреки обнародването в „Държавен
вестник“ ответницата не се яви в съда при разглеждане на делото, съдът ще є назначи особен
представител.
3935
Софийският районен съд, 49 състав, І ГО,
уведомява лицата Силвия Любенова Зарева и
Димитър Любенов Зарев, и двамата с последен
известен адрес София, ул. Боянски възход 56,
сега с неизвестни адреси, да се явят в съда в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ за получаване на книжа по делото,
а именно определение от 21.05.2014 г. и препис от искова молба, като ответници по гр. д.
№ 3431/2004 г., заведено от Красимир Методиев
Младенов за иск за разпределение на ползване.
Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3776
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр. д. № 1689/2013 г.
по предявен от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с БУЛСТАТ 131463734
чрез председателя Пламен Георгиев Димитров, с
адрес за призоваване Велико Търново, пл. Център 2, сграда на областен управител, ет. 2, стая
211А, срещу Ридван Исмаил Емин с постоянен
адрес гр. Трявна лично и в качеството му на
ЕТ „Рики – Ридван Исмаил“, ЕИК 107056102,
Нуртен Ахмедова Хамидова с постоянен адрес
гр. Трявна, „Флория“ – ЕООД, с ЕИК 107596080
със седалище и адрес на управление гр. Трявна,
представляващ и управляващ Шермин Басриева
Махмудова, Ненчо Бенев Бенев с постоянен и
настоящ адрес Габрово, Росица Колева Бенева с
постоянен и настоящ адрес Габрово, Деян Тодоров
Алексиев с постоянен и настоящ адрес Габрово,
Миглена Трифонова Алексиева с постоянен и
настоящ адрес Габрово, Светлозар Димитров
Пенков с постоянен и настоящ адрес Варна,
Даниела Стефанова Пенкова с постоянен и настоящ адрес Варна, фондация „Фрико“, БУЛСТАТ
176411585, със седалище и адрес на управление
гр. Трявна, представляващ и управляващ Фахрие
Мехмед Ахмед, и Стефан Веселинов Гайчев с
постоянен и настоящ адрес с. Малини, област
Габрово, за отнемане в полза на държавата на
имущество на обща стойност – 1 208 340 лв., за
което се твърди, че е придобито по престъпен
начин, а именно:
От Ненчо Бенев Бенев, Росица Колева Бенева,
Стефан Веселинов Гайчев и Ридван Исмаил Емин – на
основание чл. 7, т. 2, предл. 2, 3 и 4 във връзка с
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) за обявяване недействителността по отношение на държавата на
възмездната сделка, обективирана в договор за покупко-продажба на лек автомобил от 5.03.2012 г.,
с която проверяваното лице е отчуждило собствения си лек автомобил Ситроен С 4, 1.6 ХДИ,
рег. № ЕВ 8989 АВ, рама № VF7LC9HYB74431715,
двигател № 10JB573018646, дата на първа регистрация 21.06.2006 г., като молят съда същият на
основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) да
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бъде отнет в полза на държавата от Ридван Исмаил Емин, приобретател по сделката е Ненчо
Бенев Бенев.
От Нуртен Ахмедова Хамидова и Ридван Исмаил Емин на основание чл. 7, т. 2, предл. 2, 3 и
4 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) за
обявяване недействителността по отношение на
държавата на възмездната сделка, обективирана в
договор за прехвърляне на дружествени дялове от
2.03.2012 г., с която проверяваното лице е прехвърлило собствените си 500 дружествени дяла, всеки
един с номинална стойност 10 лв., общо в размер
5000 лв., от капитала на „Рики – 07“ – ЕООД,
ЕИК 107595893, на Нуртен Ахмедова Хамидова,
като на основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.)
същите да бъдат отнети в полза на държавата от
Ридван Исмаил Емин.
От Нуртен Ахмедова Хамидова и Ридван Исмаил Емин на основание чл. 7, т. 2, предл. 2, 3 и
4 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) за
обявяване недействителността по отношение на
държавата на възмездната сделка, обективирана
в договор за прехвърляне на дружествени дялове
от 2.03.2012 г., с която проверяваното лице е прехвърлило собствените си 500 дружествени дяла,
всеки един с номинална стойност 10 лв., общо в
размер 5000 лв., от капитала на „Флория“ – ЕООД,
ЕИК 107596080, на Нуртен Ахмедова Хамидова,
като на основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.)
същите да бъдат отнети в полза на държавата от
Ридван Исмаил Емин.
От „Флория“ – ЕООД, ЕИК 107596080, на основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД
(отм.) за отнемане в полза на държавата на
поземлен имот с кадастрален идентификатор
73403.564.222 по ка даст ра лната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна, одобрени със Заповед № РД-18-21 от 12.05.2010 г., с
площ на парцела 716 кв. м, при съседи: имот с
№ 73403.564.197; имот с № 73403.564.223; имот с
№ 73403.564.152, ведно със самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 73403.564.222.1.2, с
площ 77.00,366 кв. м, при съседи: на същия етаж
73403.564.222.1.1, ведно с втори етаж на административна сграда със застроена площ 525 кв. м,
разгърната застроена площ 652 кв. м, при граници: имот № 000152 – автомобилен парк, собственост на „Трявна автотранспорт“ – ООД, имот
№ 000223 – ремонт. Тр. ср., собственост на „Трявна автотранспорт“ – ООД, имот № 000197 – автомобилен парк, собственост на „Трявна автотранспорт“ – ООД, а по документ за собственост
представлява имот № 000222 с ЕК АТТЕ 73403,
с площ на парцела 716 кв. м, ведно с втори
етаж на административна сграда със застроена
площ 525 к в. м, разг ърната заст роена площ
652 кв. м, при граници: имот № 000152 – автомобилен парк, собственост на „Трявна автотранспорт“ – ООД, имот № 000223 – ремонт. Тр. ср.,
собственост на „Трявна автотранспорт“ – ООД,
имот № 000197 – автомобилен парк, собственост
на „Трявна автотранспорт“ – ООД, заедно с
всички извършени в описания имот подобрения,
придобит от „Флория“ – ЕООД, с нотариален
акт № 89, том 3, peг. № 3160, дело № 446/2008 г.
по описа на нотариус № 516, вписан в службата
по вписвания – гр. Трявна, с вх. peг. № 664 от
5.08.2008 г., акт № 73, том 3, дело № 553/2008 г.
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От Нуртен Ахмедова Хамидова и Ридван Исмаил Емин на основание чл. 7, т. 2, предл. 2, 3 и 4
във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) иск за
обявяване недействителността по отношение на
държавата на възмездната сделка, обективирана
в нотариален акт № 26, том 1, peг. № 400, дело
№ 25/2012 г. по описа на нотариус № 619, вписан в
служба по вписвания – гр. Трявна, с вх. peг. № 47
от 2.03.2012 г., акт № 25, том 1, дело № 28/2012 г.,
с която проверяваното лице е отчуждило собствения си недвижим имот, представляващ поземлен
имот с кадастрален идентификатор 73403.564.224
по кадастралната карта на гр. Трявна, одобрена
със Заповед № РД-18-21 от 12.05.2010 г. на АГКК,
с адрес: гр. Трявна, ул. Трявна, с площ от общо
3147 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване:
за ремонт и поддържане на транспортни средства, с граници (съседи) на имота: 73403.564.223,
73403.564.197, 73403.564.250, ведно с построената
в същия имот едноетажна промишлена сграда
с кадастрален идентификатор 73403.564.224.1 със
застроена площ 1160 кв. м, а съгласно документа
за собственост – Постановление за възлагане на недвижим имот № 4010/2002/304225 от
13.09.2005 г. на публичен изпълнител, вписано
в служба по вписвания – гр. Трявна, с вх. peг.
№ 364, том 1, пор. № 37, стр. 2917, от 19.05.2006 г.,
застроена площ 525 кв. м, РЗП 652 кв. м, заедно с
всички извършени в описания имот подобрения,
като Ридван Исмаил Емин си запазва безсрочно
и безвъзмездно право на ползване върху горе
описания имот на Нуртен Ахмедова Хамидова,
като на основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.)
същият да бъде отнет в полза на държавата от
Ридван Исмаил Емин.
От Нуртен Ахмедова Хамидова и Ридван Исмаил
Емин на основание чл. 7, т. 2, предл. 2, 3 и 4 във връзка
с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.): иск за обявяване
недействителността по отношение на държавата
на възмездната сделка, обективирана в нотариален акт за покупко-продажба на недвижими
имоти № 115, том 1, peг. № 856, дело № 87/2012 г.,
вписан в СВ – Димитровград, с вх. peг. № 625 от
5.03.2012 г., акт. № 2, том 3, дело № 205/2012 г., с
която проверяваното лице е отчуждило собствените си недвижими имоти, представляващи: 1.
нива с площ 12,799 дка, пета категория, в местността Орехчетата, съставляваща имот № 151001
по плана за земеразделяне на с. Добрич, област
Хасково, при граници: нива 151023 на Недялко
Делчев Делчев, пасище, мера 151016 на Община
Димитровград; имот № 000233 – път 4 кл. на Община Димитровград; имот № 000163 – път 4 кл. на
Община Димитровград; имот № 151019 – полски
път на Община Димитровград. Върху имота има
следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV.
На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода не
могат да се строят сгради и съоръжения и да се
засажда високостеблена растителност; 2. нива
с площ 7,168 дка, пета категория, в местността
Орехчетата, съставляваща имот № 151023 по
плана за земеразделяне на с. Добрич, област
Хасково, при граници: нива 151001 на насл. на
Пеню Делчев Митев, пасище, мера 151016 на
Община Димитровград, нива 151022 на Жека
Делчева Тончева, полски път 151019 на Община
Димитровград на Нуртен Ахмедова Хамидова,
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като на основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.)
същият да бъде отнет в полза на държавата от
Ридван Исмаил Емин.
От Ненчо Бенев Бенев, Росица Колева Бенева,
фондация „Фрико“, БУЛСТАТ 176411585, представляващ и управляващ Фахрие Мехмед Ахмед, и Ридван
Исмаил Емин на основание чл. 7, т. 2, предл. 2, 3 и
4 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) иск за
обявяване недействителността по отношение на
държавата на възмездната сделка, обективирана в
нотариален акт за прехвърляне на идеални части
от недвижими имоти срещу издръжка и гледане
със запазване на право на ползване № 30, том 1,
peг. № 435, дело № 29/2012 г. по описа на нотариус
№ 619, вписан в служба по вписвания – гр. Трявна, вх. peг. № 53 от 5.03.2012 г., акт № 29, том 1,
дело № 32/2012 г., с която проверяваното лице
е прехвърлило собствената си 1/6 идеална част
от недвижими имоти срещу издръжка и гледане със запазване на право на ползване от: 1.
самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 73403.501.813.1.2 по кадастралната карта
на гр. Трявна, одобрена със Заповед № РД-18-21
от 12.05.2010 г. на АГКК, с адрес: гр. Трявна, ул.
Украйна 18, ет. 1, с площ 53,73 кв. м, с предназначение (според кадастралната карта) – за офис,
състоящ се (според документа за собственост) от:
три стаи, кухня, сервизни помещения на едно
ниво с граници: на същия етаж: 73403.501.813.1.40;
под обекта – няма; над обекта – 73403.501.813.1.7,
73403.501.813.1.8, ведно с прилежащите избено
помещение № 1, с площ 1,97 кв. м и 3,02 %
идеални части от общите части на сградата; 2.
самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 73403.501.813.1.5 по кадастралната карта на
гр. Трявна, одобрена със Заповед № РД-18-21 от
12.05.2010 г. на АГКК, с адрес: гр. Трявна, ул. Украйна 18, ет. 2, апартамент № 5, с площ 36,65 кв. м,
с предназначение жилище, апартамент, състоящ
се (според документа за собственост) от: спалня,
дневна-кухня, килер и сервизни помещения на едно
ниво, с граници: на същия етаж: 73403.501.813.1.6,
73403.501.813.1.4, под обекта – 73403.501.813.1.3, над
обекта – 73403.501.813.1.11, ведно с прилежащите
избено помещение № 8 с площ 2,19 кв. м и 2,15 %
идеални части от общите части на сградата; 3.
самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 73403.501.813.1.14 по кадастралната карта
на гр. Трявна, одобрена със Заповед № РД-18-21
от 12.05.2010 г. на АГКК, с адрес: гр. Трявна,
ул. Украйна 20, ет. 4, апартамент № 14, с площ
69,10 кв. м, с предназначение жилище, апартамент,
състоящ се (според документа за собственост) от:
хол, спалня, кухня и сервизни помещения на едно
ниво, с граници: на същия етаж: 73403.501.813.1.15,
73403.501.813.1.13, под обекта – 73403.501.813.1.10,
над обекта – 73403.501.813.1.18, ведно с прилежащите избено помещение № 18 с площ 5,22 кв. м
с граници на избеното помещение (според документа за собственост): от изток – зид; от запад – коридор; от север и юг – мази; и 11,85 кв. м
идеални части от общите части на сградата и
ведно с 4,730 % идеални части от правото на
строеж върху терена (ПИ 73403.501.813), в който
е построена сграда № 3; 4. самостоятелен обект
с кадастрален идентификатор 73403.501.813.1.16 по
кадастралната карта на гр. Трявна, одобрена със
Заповед № РД-18-21 от 12.05.2010 г. на АГКК, с
адрес: гр. Трявна, ул. Украйна 20, ет. 4, апартамент
№ 16, с площ 61,07 кв. м с предназначение жили-
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ще, апартамент, състоящ се (според документа за
собственост) от: кухня, дневна и сервизни помещения на едно ниво, с граници: на същия етаж:
73403.501.813.1.15, под обекта – 73403.501.813.1.12,
над обекта – 73403.501.813.1.20, ведно с прилежащите избено помещение № 12, с площ 4,01 кв. м
и с 9,40 кв. м, представляващи 3,749 % идеални
части от общите части на сградата и ведно със
съответното право на строеж върху терена (ПИ
73403.501.813), в който е построена сграда № 3, и
същите по 1/6 идеална част от описаните по-горе
недвижими имоти да бъдат отнети в полза на
държавата на основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД
(отм.) от Ридван Исмаил Емин. Приобретатели по
сделката са Ненчо Бенев Бенев и Росица Колева
Бенева, които с учредителния акт на фондация
„Фрико“, БУЛСТАТ 176411585, от 29.03.2012 г. внасят безвъзмездно описаните по-горе недвижими
имоти в имуществото на фондацията, с представляващ и управляващ Фахрие Мехмед Ахмед.
От Ненчо Бенев Бенев, Росица Колева Бенева,
фондация „Фрико“, БУЛСТАТ 176411585, представляващ и управляващ Фахрие Мехмед Ахмед, и Ридван
Исмаил Емин на основание чл. 7, т. 2, предл. 2, 3 и
4 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) иск за
обявяване недействителността по отношение на
държавата, на възмездната сделка, обективирана в
нотариален акт за прехвърляне на идеални части
от недвижим имот срещу издръжка и гледане със
запазване на право на ползване № 42, том 1, peг.
№ 608, дело № 39/2012 г. по описа на нотариус
№ 619, вписан в служба по вписвания – гр. Трявна, с вх. peг. № 73/21.03.2012 г., акт № 41, том 1,
дело № 43/2012 г., с която проверяваното лице
е прехвърлило собствената си 1/6 идеална част
от недвижим имот срещу издръжка и гледане
със запазване на право на ползване от: самостоятелен обект с кадастрален идентификатор
73403.501.813.1.41 по кадастралната карта на
гр. Трявна, одобрена със Заповед № РД-18-21
от 12.05.2010 г. на АГКК, с адрес: гр. Трявна,
ул. Украйна 18, ет. 1, самостоятелният обект
се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с
идентификатор 73403.501.813 с площ 70,22 кв. м,
с предназначение жилище, апартамент, брой
нива на обекта: 1, състоящ се (според документа за собственост) от: три стаи, кухня, килер и
сервизни помещения; прилежащи части: избено
помещение № 15 с площ 3,26 кв. м и 3,89 %
идеални части от общите части на сградата, с
граници: на същия етаж: 73403.501.813.1.3, под
обекта – няма, над обекта – 73403.501.813.1.5,
73403.501.813.1.6, 73403.501.813.1.4, и същата 1/6
идеална част от недвижимия имот да бъде отнета
в полза на държавата на основание чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) от Ридван Исмаил Емин.
Приобретатели по сделката са Ненчо Бенев Бенев
и Росица Колева Бенева, които с учредителния
акт на фондация „Фрико“, БУЛСТАТ 176411585,
от 29.03.2012 г. внасят безвъзмездно описаните
по-горе недвижими имоти в имуществото на
фондацията, с представляващ и управляващ
Фахрие Мехмед Ахмед.
От Деян Тодоров Алексиев, Миглена Трифонова
Алексиева, фондация „Фрико“, БУЛСТАТ 176411585,
представляващ и управляващ Фахрие Мехмед Ахмед,
и Ридван Исмаил Емин на основание чл. 7, т. 2,
предл. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД
(отм.) – иск за обявяване недействителността по
отношение на държавата на възмездната сделка,
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обективирана в нотариален акт № 30, том 1, peг.
№ 566, дело № 21/2012 г. по описа на нотариус
№ 299, вписан в служба по вписвания – гр. Габрово, с вх. peг. № 367 от 5.03.2012 г., акт № 176,
том 1, дело № 174/2012 г., с която проверяваното
лице е прехвърлил собственият си недвижим
имот срещу издръжка и гледане със запазване
на право на ползване от: самостоятелен обект с
кадастрален идентификатор 14218.504.146.2.7 по
кадастралната карта на гр. Габрово, одобрена със
Заповед № РД-18-64 от 26.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес гр. Габрово,
ул. Генерал Николов 8, вх. Б, ет. 3, ап. 7, който
самостоятелен обект се намира в сграда № 2,
разположена в ПИ с идентификатор 14218.504.146,
с предназначение ж илище, апартамент, със
застроена площ на апартамента 77,82 кв. м,
състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж – 14218.504.146.2.8,
п од о б ек т а – 14218 . 50 4.14 6. 2 .4 , н а д о б ек т а
-14218.504.146.2.10; заедно с прилежащата му маза
№ 7 в същата сграда с площ от 4,5 кв. м, при
граници: отгоре – апартамент № 1, изток – коридор, от запад – маза на апартамент № 3, от
север – двор, от юг – коридор, заедно с 2,932 %
идеални части от общите части на сградата и
от отстъпеното право на строеж върху поземлен
имот с идентификатор 14218.504.146, върху който същата сграда е построена, заедно с всички
извършени в имота подобрения и същият недвижим имот да бъде отнет в полза на държавата
на основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.)
от Ридван Исмаил Емин. Приобретатели по
сделката са Деян Тодоров Алексиев и Миглена
Трифонова Алексиева, които с учредителният
акт на фондация „Фрико“, БУЛСТАТ 176411585
от 29.03.2012 г. внасят безвъзмездно описаната
по-горе 1/6 идеална част от недвижимия имот
в имуществото на фондацията, с представляващ
и управляващ Фахрие Мехмед Ахмед.
От Светлозар Димитров Пенков, Даниела
Стефанова Пенкова, фондация „Фрико“, БУЛСТАТ 176411585, представляващ и управляващ
Фахрие Мехмед Ахмед, и Ридван Исмаил Емин на
основание чл. 7, т. 2, предл. 2, 3 и 4 във връзка с
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) иск за обявяване
недействителността по отношение на държавата
на възмездната сделка, обективирана в нотариален акт за прехвърляне на недвижими имоти
срещу издръжка и гледане със запазване на
право на ползване № 33, том 1, peг. № 978, дело
№ 26/2012 г. на нотариус 561, вписан в служба
по вписвания – гр. Варна, с вх. peг. № 5120 от
14.03.2012 г., акт № 62, том 12, дело № 2426/2012 г.,
с която проверяваното лице е прехвърлило собствените си недвижими имоти срещу издръжка и
гледане със запазване на право на ползване на:
1. магазин № 1 на партерен етаж, отдясно на
стълбищната клетка в жилищен блок във Варна,
община Варна, област Варна, ул. Капитан Петко
Войвода 42 – 44 и ул. Околчица 5А, с вход откъм
улица Околчица 5А, състоящ се от: търговска
зала, тоалетна и битовка, с площ 34,95 кв. м,
при граници: стълбищна клетка, магазин № 2,
ул. Околчица и ка лкан, представл яващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
№ 10135.1506.257.1.8, разположен на етаж нула,
с предназначение на самостоятелния обект: за
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търговска дейност, брой нива на обекта: 1, при
граници по схема: обект с идентификатор – на
същия етаж: 10135.1506.257.1.9; под обекта – няма,
над обекта: 10135.1506.257.2, ведно с прилежащите
за обекта 8,0777 %, равняващи се на 4,71 кв. м
идеални части от общите части на сградата и
от реализираното строителство по силата на
отстъпено право на строеж върху имота, в който
сградата е построена; 2. магазин № 2 на партерен етаж, отдясно на стълбищната клетка в
жилищен блок във Варна, община Варна, област
Варна, ул. Капитан Петко Войвода 42 – 44 и ул.
Околчица 5А, с вход откъм улица Околчица
5А, състоящ се от: търговска зала, тоалетна
и битовка, с площ 63,30 кв. м, представляващ
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
№ 10135.1506.257.1.9, разположен на етаж нула,
с предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност, брой нива на обекта: 1, при
граници по схема: обект с идентификатор – на
същия етаж: 10135.1506.257.1.8; под обекта – няма,
над обекта: 10135.1506.257.1.1, 10135.1506.257.1.2,
ведно с п ри лежа щ и т е за обек та 14,6306 %,
равняващи се на 8,53 кв. м идеални части от
общите части на сградата и от реализираното
строителство по силата на отстъпено право на
строеж върху имота, в който сградата е построена, и същите недвижими имоти да бъдат отнети
в полза на държавата на основание чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) от Ридван Исмаил Емин.
Приобретатели по сделката са Светлозар Димитров Пенков и Даниела Стефанова Пенкова,
които с учредителният акт на фондация „Фрико“,
БУЛСТАТ 176411585, от 29.03.2012 г. внасят безвъзмездно описаните по-горе недвижими имоти
в имуществото на фондацията, с представляващ
и управляващ Фахрие Мехмед Ахмед.
От Ридван Исмаил Емин на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД (отм.): 1. 24 кв. м идеални части
от поземлен имот с кадастрален идентификатор
10135.1506.257 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със
Заповед № РД-18-98 от 10.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена
със Заповед № КД-14-03-1431 от 19.10.2010 г. на
началника на СГКК – гр. Варна, с обща площ
941 кв. м, във Варна, община Варна, област Варна,
с административен адрес ул. Околчица 5, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
и начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м), при съседи на имота: 10135.1506.256,
10135.1506.261, 10135.1506.258, 10135.1506.223,
10135.1506.255, заедно със съответната част от
извършените в този имот подобрения; 2. парично
вземане в размер 32 258 лв. на Ридван Исмаил
Емин от Мирослав Пенчев Цанев за предоставен заем и учредена договорна ипотека с НА за
договорна ипотека върху недвижим имот № 92,
том I, рег. № 768, дело № 84/2009 г. от 8.04.2009 г.,
вписан в СВ – гр. Трявна, с вх. pег. № 157 от
8.04.2009 г., акт. № 14, том I, дело № 93/2006 г.;
3. парично вземане в размер 48 318 лв. на Ридван Исмаил Емин от Евгени Петров Христов за
предоставен заем и учредена договорна ипотека
с НА за договорна ипотека върху недвижим имот
№ 170, том IV, рег. № 7652, дело № 742/2006 г.
от 26.07.2006 г., вписан в СВ – гр. Севлиево,
с вх. peг. № 2013 от 26.07.2006 г., акт. № 190,
том I, дело № 1515/2006 г.; 4. сумата в размер
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36 600 лв., представляваща получени доходи от
наем на недвижими имоти от магазин № 1 и
магазин № 2 във Варна и от складово помещение на ул. Украйна 158 в гр. Трявна; 5. сума в
размер 503 927 лв., представляваща преводи по
банкова сметка IBAN BG13UBBS80024085824615,
в ОББ – АД, с титуляр Ридван Исмаил Емин.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
3.10.2014 г. от 10 ч. на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.).
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху описаното
имущество и суми най-късно в първото по делото
заседание, насрочено за 3.10.2014 г., и по реда на
чл. 29 ЗОПДИППД (отм.).
3751
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по партидата на
политическа партия „Партия Български социалдемократи“, регистрирана по ф. д. № 11104/2002 г.
на СГС, партиден № 268, том 9, стр. 10: заличава
досегашния състав на Изпълнителното бюро на
политическа партия „Партия Български социалдемократи“; вписва нов състав на Изпълнителното бюро на „Партия Български социалдемократи“: Георги Чавдаров Анастасов – по право,
съгласно чл. 21, ал. 1 от Устава на „Партия
Български социалдемократи“; Александра Йорданова Христова, Светлина Луканова Йолчева,
Еленко Любомиров Божков, Анета Маринова
Григорова, Десислава Георгиева Чакърова, Ива
Петрова Иванова, Георги Михайлов Георгиев,
Йордан Пенчев Млъзев, Крум Якимов Стойчев;
вписва за заместник-председатели на „Партия
Български социалдемократи“ Александра Йорданова Христова – първи заместник-председател
по коалиционната политика, законодателната
дейност и правните въпроси, съгласно чл. 16,
ал. 1, т. 3, буква „а“ от Устава на партия „Партия Български социалдемократи“; Светлина
Луканова Йолчева – заместник-председател по
организационните въпроси и младежката политика, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3, буква „б“ от
Устава на „Партия Български социалдемократи“;
Еленко Любомиров Божков – заместник-председател по международната политика, съгласно
чл. 16, ал. 1, т. 3, буква „в“ от Устава на „Партия Български социалдемократи“; партията се
представлява от председателя Георги Чавдаров
Анастасов, като в случай на трайна невъзможност
на председателя, в страната той се замества от
първия заместник-председател, председател по
коалиционната политика, законодателната дейност и правните въпроси Александра Йорданова
Христова – първи заместник, а в случай че и
тя изпадне в трайна невъзможност, се замества
от Светлина Луканова Йолчева – заместникпредседател по организационните въпроси и
младежката политика, а в случай че и тя изпадне
в трайна невъзможност, се замества от Еленко
Любомиров Божков – заместник-председател по
международната политика.
3968
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
581. – Пенсионноосигурителна компания „ДСК – Родина“ – АД, на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:
Отчет за финансовото състояние

В хил. лв.
2013 г.

Активи
Парични средства
Инвестиции
Вземания от пенсионни фондове
Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Нематериални активи
Отсрочени данъчни активи
Други активи
Общо активи
Пасиви
Задължения към персонала и осигурителни институции
Търговски задължения
Данъчни задължения
Други задължения
Капитал и специализирани резерви
Основен капитал
Резерви
Неразпределена печалба/(натрупана загуба)
Специализирани резерви
Общо капитал и специализирани резерви
Общо капитал, резерви и пасиви

2012 г.

612
25 384
1 165
402
171
112
2 630
30 476

2 291
19 166
678
338
132
72
1 584
24 261

558
57
64
244
923

400
11
117
253
781

6 010
651
15 531
7 361
29 553
30 476

6 010
652
11 316
5 502
23 480
24 261

Отчет за всеобхватния доход

Приходи от управление на Универсален пенсионен фонд
Приходи от управление на Професионален пенсионен фонд
Приходи от управление на Доброволен пенсионен фонд
Приходи от управление на Доброволен пенсионен фонд по проф. схеми
Приходи от лихви
Други  финансови приходи, нетно
Други приходи
Други нетни приходи от продажба на ДМА
Общо приходи
Оперативни разходи и разходи за банка попечител
Разходи за провизии
Разходи за комисиони на осигурителни посредници
Разходи за персонала
Разходи за амортизации
Общо разходи
Увеличение на специализираните резерви
Печалба/(загуба) преди данъци
Разходи за данъци
Печалба за периода
Преоценки на задължение по план с дефинирани доходи
Общо всеобхватен доход за периода

2013 г.
10 783
1 084
479
110
757
169
34
5
13 421
(1 740)
(39)
(1 843)
(3 109)
(149)
(6 880)
(1 859)
4 682
(467)
4 215
(1)
4 214

В хил. лв.
2012 г.
8 515
906
388
90
771
161
10
10 841
(1 522)
(10)
(1 070)
(2 519)
(142)
(5 263)
(1 420)
4 158
(415)
3 743
3 743
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Отчет за паричните потоци
2013 г.
Парични потоци от основна дейност
Нетно получени такси от пенсионните фондове
Плащания към доставчици
Плащания към персонал, осигурителни посредници и осигуровки
Нетни постъпления от лихви, комисиони, такси и други
Други парични потоци
Нетни парични потоци от/(за) основна дейност
Инвестиционна дейност
Нетни парични потоци, свързани с дълготрайни активи
Постъпления от инвестиции
Плащания за инвестиции
Получени лихви, комисиони, дивиденти и други
Нетни парични потоци (за)/от инвестиционна дейност
Изменение на пари и парични еквиваленти за годината
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
Пари и парични еквиваленти в края на годината

11 572
(1 144)
(5 911)
(393)
(273)
3 851

9 821
(887)
(4 141)
(218)
(397)
4 178

(241)
13 812
(19 909)
808
(5 530)
(1 679)
2 291
612

(159)
12 118
(15 579)
773
(2 847)
1 331
960
2 291

Отчет за промените в собствения капитал и специализираните резерви

Салдо към 1 януари 2012 г.
Общо всеобхватен доход за
периода

Общи
целеви
резерви

В хил. лв.
2012 г.

Финансов Специализирезултат рани резерви

В хил. лв.

Основен
капитал

Премиен резерв

Общо
собствен
капитал
и резерви

6 010

181

471

7 573

4 082

18 317

-

-

-

3 743

-

3 743

Увеличение на специализираните резерви

-

-

-

-

1 420

1 420

Салдо към 31 декември 2012 г.

6 010

181

471

11 316

5 502

23 480

Общо всеобхватен доход за
периода

-

-

(1)

4 215

-

4 214

Увеличение на специализираните резерви

-

-

-

-

1 859

1 859

Салдо към 31 декември 2013 г.

6 010

181

470

15 531

7 361

29 553

Главен изпълнителен директор: 	
Директор „ФСО“:
Н. Марев
Е. Велева
581а. – Универсален пенсионен фонд „ДСК – Родина“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица
2013 г.
Активи
Парични средства
Инвестиции
Краткосрочни вземания
Общо активи
Деривативни финансови инструменти
Задължения
Общо задължения
Нетни активи на разположение на осигурените лица

29
635
2
666

152
409
029
590
311
989
1 300
665 290

В хил. лв.
2012 г.
4 133
490 338
268
494 739
8
553
561
494 178
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Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица
2013 г.
Увеличения
Приходи от лихви
Нетни приходи от оценка на финансови активи
Приходи  от съучастия и дивиденти
Нетни приходи от сделки с финансови активи
Нетни приходи от операции с чуждестранна валута
Други приходи
Вноски за осигурени лица по сключени договори
Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни
фондове
Oбщо увеличения
Намаления
Нетни разходи от сделки с финансови активи
Нетни разходи от операции с чуждестранна валута
Изплатени средства на осигурени лица и техни наследници
Преведени суми на други пенсионни фондове
Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество
Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината

15 468
23 012
2 293
632
99
41 504
94 988

12 575
12 817
1 541
1 066
50
28 049
79 423

78 418
214 910

44 344
151 816

4 926
4 926
647
27 801
10 424
38 872
43 798
171 112
494 178
665 290

1 188
1 188
458
13 886
8 394
22 738
23 926
127 890
366 288
494 178

Отчет за паричните потоци
2013 г.
Парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от осигурени лица
Средства на осигурени лица, прехвърлени от и към  други пенсионни фондове
Нетни плащания към пенсионноосигурителното дружество
Получени лихви и дивиденти
Нетни покупки на финансови активи
Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
Други парични потоци
Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти за годината
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
Пари и парични еквиваленти в края на годината

В хил. лв.
2012 г.

94 342
50 617
(9 988)
18 188
(111 389)
(713)
41 057
4 133
45 190

В хил. лв.
2012 г.
78 969
30 459
(8 470)
11 437
(177 643)
(812)
(1)
(66 061)
70 194
4 133

Главен изпълнителен директор: 	
Директор „ФСО“:
Н. Марев
Е. Велева
581б. – Професионален пенсионен фонд „ДСК – Родина“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица
2013 г.
Активи
Парични средства
Инвестиции
Вземания
Общо активи
Деривативни финансови инструменти
Задължения
Общо вземания
Нетни активи на разположение на осигурените лица

3 005
67 948
16
70 969
31
101
132
70 837

В хил. лв.
2012 г.
409
55 644
51
56 104
1
57
58
56 046
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Нетен доход от управление на финансови активи

Увеличения
Приходи от лихви
Нетни приходи от оценка на финансови активи
Нетни приходи от сделки с финансови активи
Приходи  от съучастия и дивиденти
Нетни приходи от операции с чуждестранна валута
Други приходи

2013 г.
1 681
2 833
52
234
9
4 809

1 394
   1 913
224
110
6
3 647

8 706

8 020

9 442

6 753

18 148
   22 957

14 773
   18 420

494
494
225
389
058
672
166
791
046
837

185
185
828
333
898
059
244
176
870
046

Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица по сключени договори
Постъпили средства за осигурени лица, прехвълени от други пенсионни
фондове
Oбщо увеличения
Намаления
Нетни разходи от сделки с финансови активи
Нетни разходи от оценка на финансови активи

В хил. лв.
2012 г.

Изплатени средства на осигурени лица и пенсионери
Преведени суми на други пенсионни фондове
Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество

1
5
1
7
8
14
56
70

Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината
Отчет за паричните потоци

2013 г.
Парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от осигурени лица и техни наследници
Изплатени средства към НОИ, свързани с пенсионери
Средства на осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Нетни плащания към пенсионноосигурителното дружество
Получени лихви и дивиденти
Нетни парични потоци от операции с инвестиции
Нетни парични потоци от сделки с чуждестранна валута
Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти за годината
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
Пари и парични еквиваленти в края на годината

8 459
(978)
4 053
(1 015)
1 353
(7 695)
(75)
4 102
409
4 511

2
4
4
14
41
56

В хил. лв.
2012 г.
7 748
(539)
4 419
(918)
1 335
(17 928)
(95)
(5 978)
6 387
409

Главен изпълнителен директор: 	
Директор „ФСО“:
Н. Марев
Е. Велева
581в. – Доброволен пенсионен фонд „ДСК – Родина“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица
2013 г.
Активи
Парични средства
Инвестиции
Краткосрочни вземания
Общо активи
Деривативни финансови инструменти
Задължения
Нетни активи на разположение на осигурените лица

1 974
41 193
10
43 177
14
67
43 096

В хил. лв.
2012 г.
682
37 945
52
38 679
1
66
38 612
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Нетен доход от управление на финансови активи
2013 г.
Увеличения
Приходи от лихви
Нетни приходи от оценка на финансови активи
Нетни приходи от оценка на финансови активи
Приходи от съучастия и дивиденти
Нетни приходи от операции с чуждестранна валута
Други приходи
Вноски за осигурени лица по сключени договори
Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други
пенсионни фондове
Oбщо увеличения
Намаления
Нетни разходи от сделки с финансови активи
Нетни разходи от оценка на финансови активи
Изплатени
Изплатени
Преведени
Начислени

средства на осигурени лица и пенсионери
средства към държавния бюджет
суми на други пенсионни фондове
такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество

1 094
2 249
68
192
6
3 609
6 586

1 032
846
516
80
8
2 482
5 293

120
6 706
10 315

287
5 580
8 062

302
302
837
41
176
475
529
831
484
612
096

120
120
054
33
479
383
949
069
993
619
612

4

5
5
4
38
43

Общо намаления
Изменение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината

В хил. лв.
2012 г.

Отчет за паричните потоци

5

5
6
1
36
38

В хил. лв.
2012 г.

2013 г.
Парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от осигурени лица
3 467
2 523
Нетни парични потоци от осигурени лица, придобили право на пенсия
(1 746)
(2 309)
Изплатени пенсии
(15)
(15)
Средства на осигурени лица, прехвърлени от и към други пенсионни фон(56)
(192)
дове, нетно
Нетни плащания към пенсионноосигурителното дружество
(471)
(357)
Получени лихви и дивиденти
1 352
1 457
Нетни покупки на финансови активи
261
(4 339)
Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
(50)
(87)
Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти за годината
2 742
(3 319)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
682
4 001
Пари и парични еквиваленти в края на годината
3 424
682
Главен изпълнителен директор: 	
Директор „ФСО“:
Н. Марев
Е. Велева
581г. – Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК – Родина“ на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица

Активи
Парични средства
Инвестиции
Вземания
Общо активи
Деривативни финансови инструменти
Задължения
Нетни активи на разположение на осигурените лица

2013 г.
310
6 866
1
7 177
4
13
7 160

В хил. лв.
2012 г.
276
5 170
5 446
12
5 434
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Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица
2013 г.
Увеличения
Доход от управление на финансови активи
Приходи от лихви
Нетни приходи от оценка на финансови активи
Нетни приходи от сделки с финансови активи
Приходи от дивиденти
Нетни приходи от операции с чуждестранна валута
Други приходи
Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица по сключени договори
Oбщо увеличения
Намаления
Нетни разходи от сделки с финансови активи
Нетни разходи от операции с чуждестранна валута
Изплатени средства на осигурени лица
Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество
Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината

157
319
6
33
1
516

129
139
12
9
289

1 498
2 014

1 385
1 674

59
119
110
288
1 726
5 434
7 160

19
115
90
224
1 450
3 984
5 434

Отчет за паричните потоци
2013 г.
Парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от осигурени лица
Нетни плащания към пенсионноосигурителното дружество
Получени лихви и дивиденти
Нетни покупки на финансови активи
Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти за годината
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
Пари и парични еквиваленти в края на годината
Главен изпълнителен директор: 	
Н. Марев
3620
5. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна
полза „Агенция за бизнес консултации“, София,
във връзка със свое решение от 6.06.2014 г. и на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички членове на
сдружението да присъстват на общо събрание на
17.07.2014 г. в 8 ч. на адрес София, район „Триадица“, пл. Македония 1, ет. 17, ап. 10, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността; 2. вземане на
решение за приемане на нови членове в „Агенция
за бизнес консултации“ и избор на УС; 3. разни.
3946
Георгия Николова Димитрова – ликвидатор
на сдружение „Регионално развитие за Северо-

В хил. лв.
2012 г.

1 380
(109)
188
     (1 347)
(8)
104
276
380

В хил. лв.
2012 г.
1 270
(83)
156
(1 267)
(7)
69
207
276

Директор „ФСО“:
Е. Велева
западна България“ – Монтана, в ликвидация по
ф. д. № 314/2001 на Окръжния съд – Монтана, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на сдружението да предявят своите вземания в
срок до 6 месеца от датата на обнародване на
поканата в „Държавен вестник“ на адрес – Монтана, ул. Княз Александър Батенберг 2.
3939
Поправка. Община с. Аврен, област Варна,
прави поправка на допусната техническа грешка
в Решение № 788 от 17.03.2014 г. на Общинския
съвет – с. Аврен (ДВ, бр. 40 от 2014 г., стр. 90):
Навсякъде в текста вместо „с. Бенковски“ да се
чете „с. Близнаци“.
3969
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