ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 101
БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 20 декември 2016 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание

Министерски съвет

 Закон за изменение и допълнение на
Закона за тютюна, тютюневите и
свързаните с тях изделия

2

 Закон за изменение и допълнение на
Закона за движението по пътищата

3

 Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

8

 Закон за ратифициране на Споразу
мението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите
на Република България и Международната банка за възстановяване и
развитие
11
Президент на републиката
 Указ № 390 за назначаване на Димитър Иванов Абаджиев за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Република Словения със седалище в гр. Любляна
11
 Указ № 391 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик, на 19 февруари 2017 г.
11
 Указ № 392 за насрочване на частичен избор за кмет на община Кубрат,
област Разград, на 19 февруари 2017 г. 11

 Постановление № 354 от 14 декември 2016 г. за изменение на Наредбата
за условията и реда за извършване на
посредническа дейност по наемане на
работа, приета с Постановление № 107
на Министерския съвет от 2003 г.
11
Министерство на икономиката
 Договор между правителството на
Република България и правителството на Ислямска република Пакистан
за взаимно насърчаване и защита на
инвестициите
16
Министерство на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Спогодба между правителството на
Република България и правителството на Държавата Израел за морско
търговско корабоплаване
19
Висш съдебен съвет
 Правилник за администрацията на
Върховния касационен съд

23

Министерство на правосъдието
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
41

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА Н И Е
УКАЗ № 394
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за тютюна, тютюневите и свързаните с тях
изделия, приет от ХLIІI Народно събрание
на 7 декември 2016 г.
Издаден в София на 13 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за тю
тюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
(обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от
1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г.,
бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г.,
бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и
70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г.,
бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и
109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12,
82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 50 от
2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г., бр. 19 и 28 от
2016 г.; попр., бр. 31 от 2016 г.)
§ 1. Създава се чл. 31б:
„Чл. 31б. Забранява се пускането на пазара
на изделия за пушене, различни от тютюневи
изделия.“
§ 2. Създава се глава тринадесета с чл. 43и
и 43к:
„ Г л а в а

т р и н а д е с е т а

ИЗДЕЛИЯ ЗА ПУШЕНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ
ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ
Чл. 43и. (1) На всяка потребителска опаковка и на всяка външна опаковка на изделия
за пушене, различни от тютюневи изделия, се
поставя здравно предупреждение: „Пушенето
на това изделие уврежда вашето здраве“.
(2) Здравното предупреждение по ал. 1
трябва да:
1. се отпечатва върху предната и задната
външна повърхност на потребителската опаковка и върху всяка външна опаковка;
2. се отпечатва на български език в черен
плътен шрифт „хелветика“ на бял фон;
3. покрива 30 на сто от площта на съответната повърхност на потребителската опаковка
и на всяка външна опаковка.

(3) Потребителската опаковка и външната
опаковка на растителните изделия за пушене
не трябва да:
1. включват елементите или отличителните
белези по чл. 35ж, ал. 1, т. 1 – 3 и 5;
2. посочват, че в изделието няма добавки
или ароматизатори.
Чл. 43к. (1) Производителите, вносителите
и лицата, които въвеждат на територията
на страната от друга държава – членка на
Европейския съюз, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, представят в
Министерството на икономиката:
1. списък на всички съставки и техните
количества, използвани при производството на
такива изделия, за всяка марка и за всеки тип;
2. декларация, че изделието за пушене не
съдържа растения или вещества, които могат
да бъдат класифицирани като наркотични.
(2) Производителите, вносителите и лицата,
които въвеждат на територията на страната
от друга държава – членка на Европейския
съюз, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, информират Министерството
на икономиката, ако съставът на дадено
изделие е променен по начин, който засяга
информацията по ал. 1.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 се предоставя при условия и по ред, определени в
правилника за прилагане на закона.
(4) Министерството на икономиката публикува на интернет страницата си информацията
по ал. 1 и 2 и част от регистъра по чл. 43а,
ал. 8, с изключение на информацията, която
представлява търговска тайна.
(5) Служителите, обработващи и съхраняващи информацията по ал. 1 и 2, са длъжни
да не разгласяват сведенията и фактите, които
са им станали известни по повод изпълнение
на задълженията им, освен когато това е
предвидено в закон или по писмено искане
на държавен орган.“
§ 3. В чл. 51б след думата „пълнене“ се
добавя „или изделия за пушене, различни от
тютюневи изделия“, а думите „и чл. 43в – 43з“
се заменят с „чл. 43в – 43и и чл. 43к, ал. 1 и 2“.
§ 4. В чл. 51в след думите „ал. 8“ се добавя
„и чл. 43к, ал. 5“.
§ 5. В чл. 52, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 накрая се добавя „и чл. 51в относно чл. 35б, ал. 8“.
2. В т. 4 преди думите „чл. 51б“ съюзът „и“
се заличава и се поставя запетая, а думите „и
чл. 43з“ се заменят с „чл. 43з и чл. 43к, ал. 1
и 2 и чл. 51в относно чл. 43к, ал. 5“.
3. В т. 5 думите „чл. 43в – 43з“ се заменят
с „чл. 43в – 43и“.
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§ 6. В чл. 52а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 43в – 43з“ се заменят
с „чл. 43в – 43и“.
2. В ал. 3 думите „и контейнери за многократно пълнене“ се заменят с „контейнери за
многократно пълнене и изделия за пушене,
различни от тютюневи изделия“, а думите
„чл. 43д – 43з“ се заменят с „чл. 43д – 43и“.
3. В ал. 5 след думите „чл. 43г“ се добавя
„и чл. 43и“.
§ 7. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8 думите „и течностите, съдържащи
никотин“ се заменят с „течностите, съдържащи
никотин, и изделията за пушене, различни
от тютюневи изделия“.
2. В т. 24 думите „и чл. 43з, ал. 4“ се заменят с „чл. 43з, ал. 4 и чл. 43и“.
3. Създава се т. 46:
„46. „Изделия за пушене, различни от
тютюневи изделия“ са изделия на базата на
растения, билки или плодове, които не съдържат тютюн, както и растения и вещества,
забранени със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, и които
може да бъдат консумирани чрез процес на
горене.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. Изделията за пушене, различни от
тютюневи изделия, които не отговарят на
изискванията на този закон и са произведени или допуснати за свободно обращение до
влизането му в сила, може да продължат да
се пускат на пазара до изчерпване на количествата, но не по-късно от 20 май 2017 г.
§ 9. В едномесечен срок от влизането в сила
на този закон министърът на икономиката
съвместно с министъра на здравеопазването
уведомява Европейската комисия за въвеждането на забрана за пускането на пазара на
изделия за пушене, различни от тютюневи
изделия, при условията и по реда на чл. 24,
ал. 3 от Директива 2014/40/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за
сближаване на законовите, подзаконовите и
административните разпоредби на държавите
членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани
с тях изделия и за отмяна на Директива
2001/37/ЕО.
§ 10. (1) Параграф 1 влиза в сила три дни
след положителното решение от Европейската
комисия по процедурата по § 9. Положително решение е налице и когато Европейската
комисия не се е произнесла в 6-месечен срок
от получаване на уведомлението по § 9.
(2) Разпоредбите на глава тринадесета и
свързаните с тях административнонаказателни разпоредби се прилагат до датата на
влизането в сила на § 1.
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(3) Министерството на икономиката и Министерството на здравеопазването оповестяват
публично на интернет страниците си положителното решение на Европейската комисия по
процедурата по § 9 в срока по ал. 1.
(4) Изделията за пушене, различни от тютюневи изделия, които са пуснати на пазара
до влизането в сила на § 1, се изтеглят от
пазара не по-късно от три месеца от влизането му в сила.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 7 декември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10019
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20
от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76
от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85
и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105
от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102
от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г.,
бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75,
82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г.,
бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от
2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г.,
бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г.
и бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г.
и бр. 13, 50, 81 и 86 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. да не извършва маневри, изразяващи
се в последователно внезапно преминаване
в лентите за движение.“
2. В ал. 3, т. 1 думите „алкохол, наркотици
или други упойващи вещества“ се заменят
с „алкохол и/или наркотични вещества или
техни аналози“.
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§ 2. В чл. 25, ал. 1 след думите „като
например“ се добавя „да заобиколи пътно
превозно средство“ и се поставя запетая.
§ 3. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. да се движи или спира в лентата за
принудително спиране, освен при повреда
на пътното превозно средство, както и при
здравословни проблеми на водача или пътниците в превозното средство;“.
2. Създава се т. 4:
„4. да се движи в платното за насрещно
движение.“
§ 4. В чл. 58а се създава т. 3:
„3. да се движи в платното за насрещно
движение.“
§ 5. В чл. 63 се създава т. 3:
„3. да включи къси светлини.“
§ 6. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 6:
„6. знак за първоначален технически прег
лед или удостоверение за периодичен преглед
за техническа изправност.“
2. В ал. 4 т. 1 се изменя така:
„1. табелите с регистрационния номер чисти и да не допуска поставянето върху тях на
никакви предмети, материали и вещества;“.
§ 7. В чл. 102 думите „алкохол, наркотици
или други упойващи вещества“ се заменят
с „алкохол и/или наркотични вещества или
техни аналози“.
§ 8. Създава се чл. 104б:
„Чл. 104б. На водача на моторно превозно
средство е забранено да:
1. oрганизира или участва в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за
обществено ползване;
2. използва пътищата, отворени за обществено ползване, за други цели, освен в
съответствие с тяхното предназначение за
превоз на хора и товари.“
§ 9. В чл. 105 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „челното“ се поставя запетая и думата „стъкло“ се заменя със
„задното“.
2. В ал. 2 след думата „задните“ се добавя
„странични“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Намаляване прозрачността на стъклата по ал. 2 се допуска само в границите
на стойностите, определени в Правило № 43
на Икономическата комисия за Европа на
Организацията на обединените нации.“
§ 10. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
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„(2) През тъмната част на денонощието водачите на пътни превозни средства с
животинска тяга носят светлоотразителни
жилетки.“
§ 11. В чл. 123, aл. 1, т. 3, буква „б“ след
думите „свързани с него, те“ се добавя „преместват превозните средства, така че да не
възпрепятстват движението и“, а думите „и
съвместно уведомяват службата за контрол
на Министерството на вътрешните работи
на територията, на която е настъпило произшествието“ се заличават.
§ 12. В чл. 124, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „ако при произшествието
има пострадали хора“.
§ 13. В чл. 125 се правят следните изменения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 5 думите „алкохол, на друго упойващо вещество“ се заменят с „алкохол и/или
наркотични вещества или техни аналози“.
3. В т. 7 думите „а едно от моторните
превозни средства не е в състояние да се
придвижи на собствен ход поради причинените
му при произшествието щети“ се заличават.
§ 14. В чл. 132 т. 2 се изменя така:
„2. преди потегляне и по време на движение
да осигури всички условия за безопасното
им превозване;“.
§ 15. В чл. 137д ал. 1 се изменя така:
„(1) Всички седящи пътници в моторните
превозни средства от категории М2 и М3,
когато са в движение, използват системите
за обезопасяване, с които моторните превозни средства са оборудвани. Системите
за обезопасяване на деца под 12 години и с
ръст под 150 см се одобряват в съответствие
с чл. 137г, ал. 1.“
§ 16. В чл. 139, ал. 1 се създава т. 4:
„4. с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора
не по-малка или равна на 4 mm през периода
от 15 ноември до 1 март.“
§ 17. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „с изключение на изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата и
предоставено за нуждите на бюджетна организация, като регистрацията на пътно превозно
средство се извършва след поставяне на нов
идентификационен номер по ред, определен с
наредба на министъра на вътрешните работи“.
2. В ал. 6, 7 и 8 думите „Снемането от
отчет“ се заменят с „Прекратяване на регистрацията“.
3. Създава се нова ал. 9:
„(9) Служебно прекратяване на регистрацията на регистрирано пътно превозно средство
се извършва с отбелязване в автоматизираната
информационна система при уведомление
от компетентен орган на друга държава за
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регистрация на пътни превозни средства,
при унищожаване или отнемане в полза на
държавата, при уведомяване от службите за
контрол по чл. 167, ал. 2, т. 3, както и при
установяване, че пътното превозно средство
е регистрирано с подправен, заличен или
повреден идентификационен номер.“
4. Създават се ал. 11 и 12:
„(11) Служебно прекратяване на регист
рацията на регистрирано пътно превозно
средство се извършва с отбелязване в автоматизираната информационна система в
случаите, предвидени в глава шеста. В този
случай табелите с регистрационен номер и
част 2 на свидетелството за регистрация на
пътното превозно средство се отнемат със
съставянето на акта за установяване на административното нарушение.
(12) Възстановяването на служебно прек рат ена рег ис т ра ц и я на п ът но п ревозно
средство по реда на ал. 11 се извършва по
ред, определен с наредбата по чл. 140, ал. 2.“
5. Досегашната ал. 9 става ал. 13.
§ 18. В чл. 154, ал. 2, 6 и 7 изречение второ
се заличава.
§ 19. Създава се чл. 154а:
„Чл. 154а. Стажът като водачи се зачита
от датата на връчване на свидетелство за
управление на моторно превозно средство от
съответната категория, която е необходима за
придобиване на по-висока категория. Времето,
през което водачът е бил лишен от правото
да управлява моторно превозно средство, не
се зачита за стаж.“
§ 20. В чл. 157, ал. 1 се създава изречение
второ: „Новият водач получава две трети
от максималния брой контролни точки, а
оставащите една трета контролни точки получава след придобиване на 24 месеца стаж
като водач на моторно превозно средство.“
§ 21. В чл. 162, ал. 2 думите „влизането
им в страната“ се заменят с „издаване на
документ за пребиваване“.
§ 22. В чл. 165 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 14:
„14. изпълняват наказателните постанов
ления или решенията на съда, с които е
постановено временно лишаване от право
да се упражнява определена професия или
дейност.“
2. В ал. 2:
а) в т. 2 след думите „документите по т. 1“
се поставя запетая и се добавя „както и да
отнемат табелите с регистрационен номер“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. не допускат управлението на моторно
превозно средство от водач, който управлява
моторно превозно средство, без да притежава
съответното свидетелство за управление и/
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или е употребил алкохол с концентрация
в кръвта от 0,5 на 1000 и/или наркотични
вещества или техни аналози;“
в) създават се т. 9 и 10:
„9. не допускат управлението на моторно
превозно средство от водач, който откаже да
му бъде извършена проверка с техническо
средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни
аналози, или не изпълни предписанието за
медицинско изследване на концентрацията на
алкохол в кръвта му и/или за употребата на
наркотични вещества или техните аналози;
10. прекратяват служебно регистрацията
на регистрирано пътно превозно средство.“
§ 23. В чл. 171 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1:
а) в буква „б“ думите „друго упойващо
вещество“ се заменят с „наркотични вещества
или техни аналози“, а думите „6 месеца“ се
заменят с „18 месеца“;
б) буква „д“ се изменя така:
„д) който управлява моторно превозно
средство с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане – до
заплащане на дължимата глоба;“.
2. В т. 2:
а) буква „з“ се отменя;
б) в буква „и“ думите „или друго упойващо
вещество“ се заменят с „наркотични вещества
или техни аналози“;
в) създават се букви „к“, „л“ и „м“:
„к) на собственик, който управлява моторно превозно средство с наложено наказание
глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане – до заплащане на дължимата глоба;
л) на собственик, който при управление на
моторно превозно средство превиши максимално разрешената скорост в населено място
над 50 km/h – за срок един месец;
м) на собственик, който допуска, организира или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице за участие в
нерегламентирани състезания по пътищата,
отворени за обществено ползване, или ги
ползва за други цели, освен в съответствие
с тяхното предназначение за превоз на хора
и товари – за срок три месеца.“
3. Създава се т. 2а:
„2а. прекратяване на регистрацията на
път но превозно средст во на собст веник,
който управлява моторно превозно средство,
без да притежава съответното свидетелство
за управление и/или е употребил алкохол с
концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/
или наркотични вещества или техни аналози,
както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване
употребата на алкохол и/или наркотични
вещества или техни аналози, или не изпълни
предписанието за медицинско изследване на
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концентрацията на алкохол в кръвта му и/
или за употреба на наркотични вещества
или техни аналози – за срок от 6 месеца до
една година.“
§ 24. В чл. 172 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 171, т. 1, 2“ се заменят
с „чл. 171, т. 1, 2, 2а“ и се поставя запетая.
2. В ал. 2, т. 3 накрая се поставя запетая
и се добавя „както и отнемане на табели с
регистрационен номер по чл. 165, ал. 2, т. 2“.
3. В ал. 3 думите „буква „б“ се заменят с
„букви „б“ и „е“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите по чл. 171, т. 2, букви „в“,
„и“, „к“, „л“, „м“ и т. 2а свидетелството за
регистрация на моторното превозно средство
се изземва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение на
лицето, управлявало моторното превозно средство, а в случаите на чл. 171, т. 2а се изземват
и табелите с регистрационен номер. Редът за
връщане на свидетелството за регистрация на
моторното превозно средство на собственика
на превозното средство в случаите по чл. 171,
т. 2, букви „в“, „и“, „к“, „л“ и „м“ се определя
с наредбата по чл. 140, ал. 2.“
5. Създава се ал. 7:
„(7) При отнемане на табелите с регистрационен номер в случаите по чл. 171, т. 2а,
както и при отнемане на свидетелството за
управление на моторно превозно средство
в случаите по чл. 171, т. 1, букви „б“ и „е“
моторното превозно средство може да бъде
транспортирано от правоспособен водач до
място за съхранение или до най-близкото
населено място в срок до 12 часа от установяване на нарушението.“
§ 25. Член 174 се изменя така:
„Чл. 174. (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство,
трамвай или самоходна машина, който управлява моторно превозно средство, трамвай
или самоходна машина с концентрация на
алкохол в кръвта, установена с медицинско
изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта
чрез измерването му в издишвания въздух:
1. над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително – за срок от 6 месеца и глоба 500 лв.;
2. над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда
включително – за срок от 12 месеца и глоба
1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване
от право да управлява моторно превозно
средство, трамвай или самоходна машина за
срок от една до три години и глоба от 1000
до 2000 лв.
(3) Водач на моторно превозно средство,
трамвай или самоходна машина, който откаже
да му бъде извършена проверка с техническо
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средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни
аналози или не изпълни предписанието за
медицинско изследване на концентрацията
на алкохол в кръвта му и/или наркотични
вещества или техни аналози, се наказва с
лишаване от право да управлява моторно
превозно средство, трамвай или самоходна
машина за срок от две години и глоба 2000 лв.
(4) Редът, по който се установява употребата на алкохол и/или наркотични вещества
или техни аналози, се определя с наредба на
министъра на здравеопазването, министъра
на вътрешните работи и министъра на правосъдието.“
§ 26. В чл. 175 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „което не е регистрирано по надлежния ред или което е регистрирано, но е без табели с регистрационен
номер или“ се заменят с „на което“.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Наказва се с лишаване от право да
управл ява моторно превозно средство за
срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до
500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по
надлежния ред или е регистрирано, но е без
табели с регистрационен номер.
(4) За повторно нарушение по ал. 3 наказанието е лишаване от право да се управлява
моторно превозно средство за срок от една
до две години и глоба от 600 до 1500 лв.“
§ 27. Създава се чл. 175а:
„Чл. 175а. (1) Наказва се с лишаване от
право да управлява моторно превозно средство за срок 12 месеца и глоба 3000 лв. водач,
който oрганизира или участва в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени
за обществено ползване, или ги ползва за
други цели, освен в съответствие с тяхното
предназначение за превоз на хора и товари.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е лишаване от право да се управлява
моторно превозно средство за срок от три
години и глоба 5000 лв.“
§ 28. В чл. 177, ал. 1, т. 3 думите „или
друго упойващо вещество“ се заменят с „и/
или наркотични вещества или техни аналози“.
§ 29. В чл. 178, ал. 1, т. 6 думите „чл. 157,
ал. 3“ се заменят с „чл. 152, ал. 3“.
§ 30. Създава се чл. 178ж:
„Чл. 178ж. (1) Наказва се с лишаване от
право да управлява моторно превозно средство за срок от три месеца и глоба 1000 лв.
водач, който се движи в платното за насрещно
движение по автомагистрала и скоростен път.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от
право да управлява моторно превозно средство
за срок от 6 месеца и глоба 4000 лв.“

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

§ 31. В чл. 179 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от 50 до 150 лв.“ се
заменят с „в размер 150 лв.“.
2. В ал. 2 думите „от 100 до 200 лв.“ се
заменят с „в размер 200 лв.“.
§ 32. В чл. 182 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 числото „200“ се заменя с „400“;
б) в т. 5 числото „300“ се заменя с „600“;
в) в т. 6 числото „350“ се заменя със „700“.
2. В ал. 2:
а) в т. 4 числото „150“ се заменя с „300“;
б) в т. 5 числото „200“ се заменя с „400“;
в) в т. 6 числото „300“ се заменя с „600“.
3. В ал. 3:
а) в т. 4 числото „250“ се заменя с „500“;
б) в т. 5 числото „400“ се заменя с „800“;
в) в т. 6 числото „500“ се заменя с „1000“.
§ 33. В чл. 183, ал. 4 се правят следните
допълнения:
1. В т. 5 накрая се добавя „или в нарушение
на чл. 139, ал. 1, т. 4“.
2. В т. 7 след думите „носене на каска“
се добавя „или превозва пътник, който не
изпълнява задължението за използване на
предпазен колан или носене на каска“.
§ 34. В чл. 184, ал. 5 думите „ал. 1, 2 и 3“ се
заменят с „ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2“ и думите „от
20 до 50 лв.“ се заменят с „в размер 100 лв.“.
§ 35. В чл. 186 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За административни нарушения, които
са установени в момента на извършването им
и за които не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно
средство или отнемане на контролни точки, на
мястото на нарушението може да бъде наложена с фиш глоба или в минималния размер,
или в размера, посочен в административнонаказателната разпоредба за съответното
нарушение. Издаденият за наложената глоба
фиш трябва да съдържа следните данни: за
самоличността на служителя, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за
мястото и времето на нарушението; за моторното превозно средство, с което е извършено
нарушението; за нарушените разпоредби, за
размера на глобата, срока, сметката и начините за доброволното є заплащане. Фишът
се подписва от служителя, наложил глобата,
и от нарушителя, когато е съгласен да плати
глобата. Образецът на бланката на фиша се
утвърж дава от министъра на вътрешните
работи и указанията в нея са на български
и английски език.“
2. Алинея 3 се изменя така:
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„(3) Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде
и в отсъствие на нарушителя. В този случай
фишът се издава на собственика на моторното
превозно средство, като първият екземпляр
от фиша му се изпраща, а вторият и третият
екземпляр остават за съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно
средство се закрепва уведомление, в което
се посочват мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените
разпоредби, размерът на глобата, срокът,
сметката или мястото за доброволното є
заплащане. Закрепването на уведомлението
към моторното превозно средство се смята
за връчване на фиша.“
3. В ал. 4 думите „маловажни случаи на“
и думите „за които е предвидена глоба в
размер до 50 лв. включително“ се заличават.
§ 36. В чл. 189 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „или мястото на доброволното є заплащане“ се заменят с „начините
за доброволното є заплащане“.
2. В ал. 5 изречение първо се изменя така:
„Електронният фиш по ал. 4 се връчва на
лицето по чл. 188, ал. 1 или 2 с препоръчано
писмо с обратна разписка или чрез длъжностните лица на определените от министъра на
вътрешните работи служби за контрол, при
осъществяване на функциите и правомощията им.“
3. В ал. 14 след думата „постановления“
се добавя „и фишове“.
§ 37. В чл. 189б, т. 1 думите „алкохол,
наркотици или други упойващи вещества“
се заменят с „алкохол и/или наркотични
вещества или техни аналози“.
§ 38. В чл. 190, ал. 3 след думите „наказателно постановление“ се поставя запетая
и се добавя „електронен фиш“.
§ 39. В § 6 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 18а:
„18а. „Регистрация“ е административно
разрешение за превозното средство да участва
в пътното движение, включващо идентификацията на превозното средство и издаването
на табели с регистрационен номер.“
2. Създава се т. 25а:
„25а. „Нов водач“ е водач, който придобива
за първи път правоспособност за управление
на моторно превозно средство.“
3. Точка 33 се изменя така:
„33. „Повторно“ е нарушението, извършено
в едногодишен срок, а в случаите по чл. 174,
ал. 2 – в двегодишен срок, от влизането в сила
на наказателното постановление, с което на
нарушителя е наложено наказание за също-
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то по вид нарушение, включително и когато
първото наказание му е било наложено като
нов водач.“
4. Точка 42 се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 40. В Закона за а дминист рат ивни те
нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от
1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г.,
бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24
от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г.,
бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110
от 1996 г., бр. 11, 15, 59 и 85 от 1998 г., бр. 51,
67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61
и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79
от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51,
59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г.,
бр. 10, 33, 39, 60 и 77 от 2011 г., бр. 19, 54 и
77 от 2012 г., бр. 17 от 2013 г., бр. 98 и 107 от
2014 г., бр. 81 от 2015 г. и бр. 76 от 2016 г.) в
чл. 39 се създава ал. 2а:
„(2а) За административни нарушения, установени при извършването им, когато това
е предвидено в закон, овластените контролни
органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер, предвиден в съответния
закон. За наложената глоба се издава фиш,
който съдържа данни за самоличността на
контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените
разпоредби и размера на глобата. Фишът се
подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата. На
нарушителя се дава препис, за да може да
заплати доброволно глобата.“
§ 41. Законът влиза в сила един месец след
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на § 20, който влиза в сила от
1 юли 2017 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 8 декември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10052

УКАЗ № 396
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за българските лични документи, приет от
ХLIІI Народно събрание на 8 декември 2016 г.
Издаден в София на 13 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
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за изменение и допълнение на Закона за бъл
гарските лични документи (обн., ДВ, бр. 93
от 1998 г.; изм., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г.,
бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и
54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96,
103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и 105
от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29,
46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от 2008 г.,
бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 100 от
2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.; Решение № 2
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 32
от 2011 г.; изм., бр. 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и
75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от
2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г. и бр. 33, 81
и 97 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 16 се създава ал. 6:
„(6) В личната карта освен данните по ал. 1
се съдържат и биометрични данни на лицето
в случаите по чл. 18, ал. 6, т. 3.“
§ 2. В чл. 18 се създават ал. 6 и 7:
„(6) В заявленията за издаване на лична
карта на българските граждани се посочва и:
1. отказ от издаване и записване на удостоверение за електронна идентичност върху
електронния носител на информация;
2. искане за издаване и записване върху
електронния носител на информация на удостоверение за квалифициран електронен подпис
от избран и посочен от лицето доставчик на
удостоверителни услуги;
3. искане за записване върху електронния
носител на информаци я на дру ги данни,
включително биометрични данни, съгласно
препоръките на Международната организация по гражданско въздухоплаване (ICAO)
DOC 9303.
(7) В заявленията за издаване на паспорт
и документи за пребиваване по чл. 59, ал. 2,
3 и 4 се посочва и:
1. искане за издаване и записване на удостоверение за електронна идентичност върху
електронния носител на информация;
2. искане за издаване и записване върху
електронния носител на информация на удостоверение за квалифициран електронен подпис
от избран и посочен от лицето доставчик на
удостоверителни услуги.“
§ 3. В чл. 18а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 накрая се добавя „или валидно
удостоверение за електронна идентичност“.
2. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Допуска се подаване на заявление и без
под п исва не с к ва л ифи ц и ра н елек т ронен
подпис, ако лицето се е идентифицирало при
подаването по реда на Закона за електронната
идентификация.“
§ 4. Създава се чл. 18в:
„Чл. 18в. Когато заявлението за издаване на лична карта, паспорт и документи за
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пребиваване по чл. 59, ал. 2, 3 и 4 съдържа
искане по чл. 18, ал. 6, т. 2 или по ал. 7, т. 2,
удостоверението за квалифициран електронен
подпис се издава от доставчик на удостоверителни услуги при условията и по реда на
Закона за електронния документ и електронния
подпис. В тези случаи редът за взаимодействие
с доставчиците на удостоверителни услуги за
издаване на удостоверението за квалифициран електронен подпис се определя с акт на
министъра на вътрешните работи.“
§ 5. В чл. 20а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 2 и 3“ се заменят с
„ал. 2, 3 и 4“.
2. В ал. 2 след думата „информация“ се
добавя „по ал. 1“.
3. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) В личната карта се съдържа електронен
носител на информация, в който се записват:
1. данните по чл. 20, ал. 2 и снимка на
лицето, като те не могат да бъдат четени
без осигуряване на достъп от негова страна;
данните се защитават от Министерството на
вътрешните работи с електронен печат по
смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от
28 август 2014 г.);
2. удостоверение за електронна идентичност
и съответните му криптографски ключове,
освен в случаите на отказ по чл. 18, ал. 6, т. 1;
3. удостоверение за квалифициран електронен подпис и съответните му криптографски
ключове – в случаите по чл. 18, ал. 6, т. 2;
4. други данни, включително биометрични
данни, в отделен защитен сегмент на електронния носител съгласно препоръките на
Международната организация по гражданско
въздухоплаване (ICAO) DOC 9303 – в случаите
по чл. 18, ал. 6, т. 3.
(5) Електронният носител на информация
в паспорта и в документите за пребиваване по
чл. 59, ал. 2, 3 и 4 съдържа и удостоверение за
електронна идентичност и удостоверение за
квалифициран електронен подпис и съответните им криптографски ключове в случаите
по чл. 18, ал. 7.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Изискванията за сигурност и изискванията към форматите и данните, които се съдържат в електронните носители на информация
по ал. 1 – 3 и ал. 4, т. 4, се определят с акт на
Министерския съвет съгласно препоръките на
Международната организация по гражданско
въздухоплаване (ICAO) DOC 9303.“
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5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) В случаите, когато електронен носител
на информация, съдържащ се в документ по
ал. 1 или 4, е недостъпен за четене поради
увреждане, по искане на лицето се издава
нов документ със срока на валидност на
повредения документ.“
§ 6. В чл. 23 се създава ал. 4:
„(4) Личната карта може да служи и като
носител на удостоверение за електронна идентичност и удостоверение за квалифициран
електронен подпис.“
§ 7. В чл. 30 се създава ал. 3:
„(3) В случаите по чл. 23, ал. 4 прекратяването на удостоверението за електронна
идентичност и на удостоверението за квалифициран електронен подпис не се отразява
на срока на валидност на личната карта.“
§ 8. В чл. 32 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Когато личната карта, съдържаща
удостоверение за електронна идентичност, е
обявена за невалидна, действието на удостоверението се прекратява.
(4) Когато ли чната карта, съд ържаща
удостоверение за квалифициран електронен
подпис, е обявена за невалидна, органът, издал личната карта, уведомява по електронен
път доставчика на удостоверителни услуги
за това.“
§ 9. В чл. 34 се създава ал. 4:
„(4) Паспортът може да служи и като носител на удостоверение за електронна идентичност и удостоверение за квалифициран
електронен подпис.“
§ 10. В чл. 49 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Когато паспортът, съдържащ удостоверение за електронна идентичност, е обявен
за невалиден, действието на удостоверението
се прекратява.
(5) Когато паспортът, съдържащ удостоверение за квалифициран електронен подпис, е
обявен за невалиден, органът, издал паспорта,
уведомява по електронен път доставчика на
удостоверителни услуги за това.“
§ 11. В чл. 59 се създават ал. 7 и 8:
„(7) Когато документ за пребиваване по
ал. 2, 3 и 4, съдържащ удостоверение за електронна идентичност, е обявен за невалиден,
действието на удостоверението се прекратява.
(8) Когато документ за пребиваване по
ал. 2, 3 и 4, съдържащ удостоверение за
квалифициран електронен подпис, е обявен
за нева ли ден, органът, изда л док у мента,
уведомява по електронен път доставчика на
удостоверителни услуги за това.“
§ 12. В чл. 75 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. лица, за които има данни, че с пътуването си застрашават сигурността или интересите
на Република България или че извършват,
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подбуждат, участват в приготовление, подпомагане или в обучение за извършването на
терористична дейност;“.
2. В т. 2 думата „достатъчно“ се заличава.
§ 13. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Прин удителната а дминист ративна
мярка по чл. 75, т. 1 се прилага с мотивирана
заповед на председателя на Държавна агенция
„Национална сигурност“.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 14. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1 се създават т. 20 и 21:
„20. „Удостоверение за електронна идентичност“ е понятие по смисъла на чл. 3 от
Закона за електронната идентификация.
21. „Удостоверение за квалифициран електронен подпис“ е понятие по смисъла на Закона за електронния документ и електронния
подпис.“
2. Параграф 1а се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. Българските лични документи, издадени до влизането в сила на този закон, са
валидни до изтичането на срока им.
§ 16. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.;
изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и
93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9
и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 30,
52, 65 и 71 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14,
24 и 61 от 2015 г. и бр. 15 от 2016 г.) в чл. 41
ал. 3 се изменя така:
„(3) Председателят на агенцията прилага
принудителна административна м ярка за
ненапускане на страната по чл. 75, т. 1 от
Закона за българските лични документи.“
§ 17. В Закона за електронния документ
и електронния подпис (обн., ДВ, бр. 34 от
2001 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 30, 34 и 80
от 2006 г., бр. 38 и 53 от 2007 г. и бр. 100 от
2010 г.) в чл. 27, ал. 3 се създава т. 5:
„5. постъпило уведомление по чл. 32, ал. 4,
чл. 49, ал. 5 и чл. 59, ал. 8 от Закона за българските лични документи.“
§ 18. В Закона за електронната идентификация (обн., ДВ, бр. 38 от 2016 г.; изм., бр. 50
от 2016 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 22, ал. 2 се създава т. 5:
„5. в случаите по чл. 32, ал. 3, чл. 49, ал. 4
и чл. 59, ал. 7 от Закона за българските лични
документи.“
2. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби:
а) в т. 2 думите „чл. 19 – 21, чл. 22, с изключение на ал. 1, т. 3, чл. 23 – 28“ се заменят
с „чл. 19 – 28“;

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

б) точка 4 се отменя.
§ 19. В Закона за чужденците в Република
България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45
и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и
70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и
82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г.,
бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36,
74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г.,
бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г.,
бр. 16, 23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53 от
2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г. и бр. 15, 33 и
97 от 2016 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 10, ал. 1:
а) създава се т. 1а:
„1а. има данни, че извършва, подбужда,
участва в приготовление, подпомагане или
обучение за извършване на терористична
дейност или че целта на влизането му е да
ползва страната като транзитен пункт към
трета държава, на чиято територия да извършва тези действия;“
б) в т. 3 думите „терористична дейност“
и запетаята след тях се заличават.
2. В чл. 44, ал. 4:
а) в т. 1 след думите „т. 1“ се добавя „и 1а“;
б) в т. 2 след думите „т. 1“ се добавя „и 1а“.
3. В чл. 46, ал. 2:
а) в т. 1 след думите „т. 1“ се добавя „и 1а“;
б) в т. 2 след думите „чл. 10, ал. 1, т. 1“
се добавя „и 1а“.
§ 20. В Закона за убежището и бежанците
(обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм., бр. 31 от
2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 52 и 109 от 2007 г.,
бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 15 и 66
от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 80 и 101 от
2015 г. и бр. 33 и 97 от 2016 г.) в чл. 12, ал. 1
т. 3 се изменя така:
„3. за когото има сериозни основания да
се предполага, че извършва, подбужда, подпомага, участва в обучение или приготовление
за извършване на действия, противоречащи
на целите и принципите на Организацията
на обединените нации (ООН), у редени в
Преамбюла и в чл. 1 и 2 от Хартата на ООН,
както и в резолюциите є, относно мерките за
борба с международния тероризъм;“.
§ 21. Законът влиза в сила от 1 януари
2018 г., с изключение на § 12, 13, 16, 19 и 20,
които влизат в сила от деня на обнародването
на закона в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 8 декември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10051
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УКАЗ № 397

УКАЗ № 391

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 Споразумението за
предоставяне на консултантски услуги между
Министерството на околната среда и водите
на Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие, приет от
ХLІІI Народно събрание на 8 декември 2016 г.
Издаден в София на 13 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс

ЗАКОН

УКАЗ № 392

за ратифициране на Споразумението за пре
доставяне на консултантски услуги между
Министерството на околната среда и водите
на Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие
Член единствен. Ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски
услуги между Министерството на околната
среда и водите на Република България и
Международната банка за възстановяване и
развитие (Проект № Р160312), подписано на
28 септември 2016 г. в София.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 8 декември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10020

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 390
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Димитър Иванов Абаджиев
за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Словения със
седалище в гр. Любляна.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 9 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10202

ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354
ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за изменение на Наредбата за условията и
реда за извършване на посредническа дейност
по наемане на работа, приета с Постановле
ние № 107 на Министерския съвет от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 49 от 20 03 г.; изм. и доп.,
бр. 52 от 2006 г., бр. 22 от 2010 г.; Решение
№ 12614 на Върховния административен съд
от 2010 г. – бр. 88 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 50
от 2011 г., бр. 83 от 2013 г. и бр. 82 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се отменя.
2. В ал. 3 т. 4 и 5 се изменят така:
„4. списък на физическите лица или на
представляващите юридическото лице по
регистрация, както и на наетите лица за извършване на посредническа дейност по нае-
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мане на работа на територията на Република
България, съдържащ данни за завършено
средно или висше образование;
5. списък на физическите лица или на
представляващите юридическото лице по
регистрация, както и на наетите лица за
извършване на посредническа дейност по
наемане на работа на моряци на територията
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на Република България, съдържащ данни за
наличието на трудов стаж не по-малко от
3 години в областта на морския транспорт.“
§ 2. В чл. 26, ал. 3 думите „и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
се заличават.
§ 3. Приложение № 1 към чл. 7 се изменя
така:
„Приложение № 1
към чл. 7

Вх. №

ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА
СОФИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСК А ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ
НА РАБОТА ЗА ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ ПО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1.

От

2.

Представляван от:

(физическо лице, юридическо лице, ЕТ – съгласно търговската
регистрация)

(име, презиме, фамилия на собственик, управител, изпълнителен директор)

3.

Търговска регистрация:

4.

Седалище и адрес на управление: гр./с. …………………...................................……………………………………...
(съгласно търговската регистрация)
община ………....................................…………………………………………….
област ....................................………………………………………………………
ул./кв./ж.к. ………………………………….....................……………. № .......
бл. ……….....……, вх. …….........……, ет. ………......……, ап. …............….

5.

Адрес за кореспонденция:

Телефон за контакти/факс:
e-mail:

ЕИК № .......................……………..………….……………………………………….

гр./с. …………………...................................……………………………………...
община/ област ……….......................…………………………………………….
държава ....................................………………………………………………………
ул./кв./ж.к. ………………………………….....................……………. № .......
бл. ……….....……, вх. …….........……, ет. ………......……, ап. …............…
…………………………………………………………….............................……………..
…………………………………………………………………...............................………..

6.

БУЛСТАТ:
(за лицата, регистрирани по българското законодателство)

7.

Идентификационен номер на удостоверението за вписване в регистъра
по чл. 10, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД:

8.

Име, презиме, фамилия – на наетите
лица, които ще извършват посредническа дейност по наемане на работа* 1
2
3
4

9.

Териториален обхват на посредническата дейност, която заявителят
желае да извършва**

за Република България
за други държави
за моряци
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10.

Посреднически услуги, които поинформиране и/или консултиране на търсещите работа
средникът желае да предоставя*** лица и на работодателите
психологическо подпомагане на търсещите работа лица
насочване към обучение на възрастни
насочване и подпомагане за започване на работа,
включително в друго населено място, в страната или в
други държави

11.

Адрес на офиса/офисите на територията на Република България за
извършване на посредническа дейност по наемане на работа

гр./с. …………………...................................……………………………………...
община ………....................................…………………………………………….
област ....................................………………………………………………………
ул./кв./ж.к. ………………………………….....................……………. № .......
бл. ……….....……, вх. …….........……, ет. ………......……, ап. …............….
тел./факс …………...................................……………………………………....

12.

Приложени документи****

копие на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския
регистър
нотариално заверени копия на документите за завършено средно или висше образование на физическото лице
или на представляващия юридическото лице по чл. 3, т. 1
и на наетите лица, които ще извършват посредническа
дейност по наемане на работа
нотариално заверени копия на документите, удостоверяващи наличието на трудов стаж не по-малко от три
години в областта на морския транспорт на физическото
лице или на представляващия юридическото лице по чл. 3
и на наетите лица, които ще извършват посредническа
дейност по наемане на моряци
заверено копие на действащ, вписан по реда на чл. 53,
ал. 3 от Кодекса на труда колективен трудов договор,
сключен между синдикалната организация и установен
в Република България корабопритежател, в който се
съдържат клаузи относно правото на организацията да
извършва посредническа дейност по наемане на български
моряци на работа на кораби, които плават под българско
знаме, самостоятелно или чрез търговско дружество, когато заявителят е българска синдикална организация на
моряци или търговско дружество, в което синдикалната
организация има управляващо мнозинство

13.

Начин на получаване на индивидучрез лицензиран пощенски оператор на адрес:
алния административен акт
………….….…..........…………………...................................………………,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването (за вътрешни пощенски
пратки), и съм съгласен документите да бъдат пренасяни
за служебни цели
Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
като вътрешна препоръчана пощенска пратка
като вътрешна куриерска пратка
като международна препоръчана пощенска пратка след
предплащане на цената за пощенските услуги
лично
по електронен път*****

14.

Заявител:

………………………………………………………………..…………………………………....
(име, подпис, печат)

15.

Дата:

…………………......................................………………………………………………..

Забележки:
* Полето в т. 8 задължително се попълва. В случай че няма наети лица, се попълва „Няма наети лица“.
** Отбележете с „Х“ териториалния обхват на посредническата дейност, която искате да извършвате.
*** Отбележете с „Х“ посредническите услуги, които искате да извършвате.
**** Отбележете с „Х“ документите, които сте представили. Копие на документа за регистрация по
Закона за търговския регистър не се прилага след 1 януари 2018 г.
***** Услугата ще е достъпна след регистрацията є като електронна административна услуга по Закона
за електронното управление.“
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§ 4. Приложение № 1а към чл. 7 се изменя така:

Вх. №

„Приложение № 1а
към чл. 7
ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА
СОФИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСК А ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ
НА РАБОТА ЗА ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ДРУГА ДЪРЖ АВА – ЧЛЕНК А НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ИЛИ НА ДРУГА ДЪРЖ АВА – СТРАНА ПО
СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО, ИЛИ НА
КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ
1.

От
(физическо лице, юридическо лице, съгласно регистрацията)

2.

Представляван от:
(име, презиме, фамилия на собственик, управител, изпълнителен директор)

3.

Документ, издаден от държава –
членка на Европейския съюз, или от
друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономичес …………………………………………...………..…..……………………………………………
ко пространство, или от Конфеде- ……………………………………………………………………………………......................
рация Швейцария, удостоверяващ
(№ и вид на документа)
правото на лицето да предоставя
посреднически услуги по заетостта
в държавата, в която е установено

4.

Седалище и адрес на управление:
(съгласно регистрацията в търговски
или друг публичен регистър в съответната държава)

държава: ..........................................................................................
гр./с. ………………………………………………………...…………………………….......
община …………………………………………………………………………........……….
област …………......................................……………………………………………
ул./кв./ж.к. ………………………………….....................……………. № .......
бл. ……….....……, вх. …….........……, ет. ………......……, ап. …............….

5.

Адрес за кореспонденция:

държава: ..........................................................................................
гр./с. ………………………………………………………...…………………………….......
община …………………………………………………………………………........……….
област …………......................................……………………………………………
ул./кв./ж.к. ………………………………….....................……………. № .......
бл. ……….....……, вх. …….........……, ет. ………......……, ап. …............….
…………………………………………………………….............................……………..
…………………………………………………………………...............................………..

Телефон/факс:
е-mail:
6.

Идентификационен номер на удостоверението за вписване в регистъра
по чл. 10, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД:

7.

Име, презиме, фамилия на наетите
лица, които ще извършват посредническа дейност по наемане на работа
в Република България *

1
2
3
4

8.

Териториален обхват на посредническата дейност, която заявителят
желае да извършва**

за Република България
за други държави
за моряци
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9.

информиране и/или консултиране на търсещите работа
Посреднически услуги, които посредникът желае да предоставя*** лица и на работодателите
психологическо подпомагане на търсещите работа лица
насочване към обучение на възрастни
насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място, в страната или в други
държави

10.

Адрес на офиса/офисите на територията на Република България
за извършване на посредническа
дейност по наемане на работа

гр./с. …………………...................................……………………………………...
община ………....................................…………………………………………….
област ....................................………………………………………………………
ул./кв./ж.к. ………………………………….....................……………. № .......
бл. ……….....……, вх. …….........……, ет. ………......……, ап. …............….
тел./факс …………...................................……………………………………......

11.

Приложени документи****

документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 27а,
ал. 1, т. 1 – 3 от Закона за насърчаване на заетостта, съоб
разно законодателството на държавата по регистрация, с
приложен официален превод на български език;
копия на документи, удостоверяващи правото на заявителя да предоставя посреднически услуги по заетостта,
издадени от държава – членка на Европейския съюз, или от
друга държава – страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, с приложен официален превод на български език;
списък на физическите лица или представляващите
юридическото лице по регистрация, както и наетите лица
за извършване на посредническа дейност по наемане на
работа на територията на Република България, съдържащ
данни за завършено средно или висше образование;
списък на физическите лица или представляващите
юридическото лице по регистрация, както и наетите лица
за извършване на посредническа дейност по наемане на
работа на моряци на територията на Република България,
съдържащ данни за наличието на трудов стаж не по-малко
от три години в областта на морския транспорт

12.

Начин на получаване на индивидучрез лицензиран пощенски оператор на адрес:
алния административен акт
………….….…..........…………………...................................…………........……,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването (за вътрешни пощенски
пратки), и съм съгласен документите да бъдат пренасяни
за служебни цели
Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
като вътрешна препоръчана пощенска пратка
като вътрешна куриерска пратка
като международна препоръчана пощенска пратка след
предплащане на цената за пощенските услуги
лично
по електронен път*****

13.

Заявител:

…………………………………………………………….........................................…..
(име, подпис, печат)

14.

Дата:

…………………………….........................................……………………………………..

Забележки:
* Полето в т. 8 задължително се попълва. В случай че няма наети лица, се попълва „Няма наети лица“.
** Отбележете с „Х“ териториалния обхват на посредническата дейност, която искате да извършвате.
*** Отбележете с „Х“ посредническите услуги, които искате да извършвате.
**** Отбележете с „Х“ документите, които сте представили.
***** Услугата ще е достъпна след регистрацията є като електронна административна услуга по Закона
за електронното управление.“

Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

10230
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
ДОГОВОР

между правителството на Република България
и правителството на Ислямска република
Пакистан за взаимно насърчаване и защита
на инвестициите
(Ратифициран със закон, приет от ХХХІХ
Народно събрание на 14 юни 2002 г. – ДВ,
бр. 62 от 2002 г. В сила от 26 октомври 2005 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Ислямска република
Пакистан, наричани по-долу „Договарящи
се страни“,
Желаейк и да ускорят икономическото
сътрудничество във взаимна изгода на двете
страни,
В стремежа си да създадат и поддържат
справедливи и безпристрастни условия за
инвестиции от инвеститори на едната Договаряща се страна на територията на другата
Договаряща се страна,
Признавайки, че взаимното насърчаване
и защитата на такива инвестиции спомагат
за разширяването на икономическите връзки
между двете страни и стимулират инвестиционните инициативи,
се договориха за следното:
Член 1
Определения
За целите на този Договор:
1. Понятието „инвестиция“ означава всякакъв вид вложение на инвеститор от едната
Договаряща се страна на територията на
другата Договаряща се страна в съответствие
със законодателството на Договарящата се
страна, на чиято територия е направена инвестицията, и включва по-специално, но не
изключително:
а) право на собственост върху движимо и
недвижимо имущество, както и други права,
като ипотеки, права на задържане, плодоползване и залози;
б) акции, дялове или други форми на
участие в дружество;
в) парични вземания или искове за изпълнение, които имат икономическа стойност;
г) права на интелектуална собственост,
като патенти, авторско право, т ърговск и
марки, търговски наименования, промишлени
дизайни и права върху технологични процеси,
ноу-хау и гудуил;
д) всяко право, предоставено по силата на
закон, договор или административен акт на
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компетентен държавен орган, включително
концесии за търсене, обработване, извличане
или експлоатация на природни ресурси;
е) кредит, включително под формата на
финансов лизинг, в случай че такъв кредит е
предоставен за срок не по-къс от 12 месеца.
Инвестицията включва и увеличението на
стойността на вложенията по букви „а“ до „е“.
Всяка промяна във формата, в която вложенията са инвестирани или реинвестирани,
не засяга техния характер на инвестиции, при
условие че тази промяна е в съответствие със
законодателството на Договарящата се страна, на чиято територия са били извършени
инвестициите.
2. Понятието „приходи“ означава сумите,
законно получени от инвестиция, като печалби,
дивиденти, лихви, доходи от капитал и други
правомерни доходи.
3. Понятието „инвеститор“ означава:
а) всяко физическо лице, което е гражданин на някоя от Договарящите се страни в
съответствие с нейните закони;
б) всяка компания, предприятие, дружество,
организация или асоциация, със или без статут
на юридическо лице, обособена или учредена
или по друг начин надлежно регистрирана
съгласно законите на Договарящата се страна
и със седалище на територията на последната.
4. Понятието „територия“ означава държавната територия на всяка Договаряща се страна,
включително териториалното море, както и
континенталният шелф и изключителната
икономическа зона, върху които Договарящата
се страна упражнява суверенни права или
юрисдикция в съответствие с националното
си право и международното право.
Член 2
Насърчаване и защита на инвестициите
1. Всяка Договаряща се страна насърчава
и защитава на своята територия инвестиции
на инвеститори на другата Договаряща се
страна и допуска такива инвестиции в съответствие със своето законодателство, като
им предоставя справедливо и безпристрастно
третиране и защита.
2. В случай на реинвестиране на приходите
от инвестицията тези реинвестиции и приходите от тях се ползват от същата защита,
както и първоначалната инвестиция.
3. Всяка Договаряща се страна разглежда
благоприятно и в съответствие със своето
законодателство въпросите, отнасящи се до
влизането, престоя, работата и придвижването
на нейната територия на граждани на другата
Договаряща се страна, които упражняват дейности, свързани с инвестиция, и на членовете
на техните семейства, представляващи част
от домакинствата им.
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Член 3
Третиране на инвеститорите и инвестициите
1. Всяка Договаряща се страна в рамките
на своята територия предоставя на инвеститорите на другата Договаряща се страна по
отношение на разширяването, управлението,
оперирането, поддържането, използването,
притежаването и разпореждането с техните
инвестиции третиране не по-малко благоприятно от това, предоставено на собствените
инвеститори или на инвеститорите на която
и да е трета държава, в зависимост от това,
кое е по-благоприятно за тези инвеститори.
2. Всяка Договаряща се страна предоставя
на инвестициите, направени на нейната територия от инвеститори на другата Договаряща
се страна, третиране не по-малко благоприятно от това, предоставено на инвестициите,
направени от собствените инвеститори или от
инвеститорите на която и да е трета държава,
в зависимост от това, кое е по-благоприятно.
3. Разпоредбите на алинеи 1 и 2 на този
ч лен не се т ъ л к у ват к ат о за д ъ л ж а ва щ и
едната Договаряща се страна да предоставя
на инвеститорите и техните инвестиции на
другата Договаряща се страна настоящата
или бъдещата полза от каквото и да било
предимство или привилегия, които може да
са предоставени от първата Договаряща се
страна на инвеститори и техните инвестиции
на трета държава, по силата на:
а) участие във или асоцииране към съществуващ или бъдещ митнически съюз, зона за
свободна търговия, икономическа общност,
многостранно споразумение за инвестициите
или подобна международна институция, както
и други международни договори, водещи до
такива съюзи и други форми на икономическо
сътрудничество, или
б) всякакво многостранно или двустранно
споразумение или договореност, отнасящи се
изцяло или преимуществено до данъчното
облагане.
4. Всяка от Договарящите се страни си
запазва правото да прави или поддържа в
съответствие със своето законодателство
изключения от националния режим на третиране, предоставен съгласно алинеи 1 и 2
на този член. Всяко ново изключение обаче
се прилага само по отношение на инвестициите, направени след влизането в сила на
това изключение.
5. Ако разпоредбите на вътрешното законодателство на която и да е от Договарящите
се страни или задължения по силата на настоящи или бъдещи международни споразумения, приложими между Договарящите се
страни, или други международни договори,
по които те са страни, съдържат разпоредби,
било то общи или специални, предоставящи
на инвестициите на инвеститори от другата
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Договаряща се страна третиране, по-благоприятно от предвиденото в този Договор,
такива разпоредби имат предимство пред
този Договор до степента, до която са поблагоприятни.
Член 4
Обезщетение за загуби
На инвеститор на едната Договаряща се
страна, чиито инвестиции претърпят загуби
на територията на другата Договаряща се
страна, дължащи се на война, друг въоръжен конфликт, извънредно положение или
други подобни събития, се предоставя по
отношение на възстановяване, обезщетение,
компенсация или друго уреждане третиране
не по-малко благоприятно от това, предоставено на собствените инвеститори или на
инвеститори на която и да е трета държава,
в зависимост от това, кое е по-благоприятно
съгласно действащите към този момент закони и разпоредби на Договарящата се страна,
приемаща инвестицията.
Член 5
Отчуждаване и обезщетение
1. Инвестициите на инвеститори на едната Договаряща се страна на територията на
другата Договаряща се страна няма да бъдат
национализирани, отчуждавани или подложени на мерки, имащи същия ефект (по-нататък
наричани „отчуждаване“), освен ако са предприети за особено важни държавни нужди,
които не могат да бъдат задоволени по друг
начин, на недискриминационна основа, по
надлежен законов ред и след предварително,
адекватно и ефективно обезщетение.
2. Такова обезщетение ще възлиза на пазарната стойност на отчуждената инвестиция
непосредствено преди отчуждаването или преди
предстоящото отчуждаване да е станало обществено известно, в зависимост от това, кое
от тях е настъпило по-рано; ще бъде изплатено
без забавяне и ще включва лихва, равняваща се
на 12-месечен ЛИБОР, по котировките за валутата, в която е била извършена инвестицията.
Лихва ще се дължи, когато обезщетението не
е изплатено до определената за плащане дата.
Обезщетението ще бъде напълно реализуемо
и свободно преводимо.
Член 6
Превод на плащания
1. В съответствие с действащите национални закони и разпоредби всяка Договаряща се
страна предоставя на инвеститорите на другата
Договаряща се страна след изпълнението на
всички техни данъчни или други фискални
по рода си задължения свободен превод на:
а) първоначални и допълнителни парични
суми, предназначени за поддържане или увеличаване на инвестицията;
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б) доходи от инвестицията;
в) приходите, получени от общата или
частичната продажба или ликвидация на
инвестицията;
г) сумите, необходими за плащането на
разходите, произтичащи от функционирането
на инвестицията, такива, като изплащане на
заеми, заплащане на патенти, лицензионни
такси или други такси;
д) обезщетение, платимо по силата на
чл. 4 и чл. 5 (т. е. обезщетение за загуби и
обезщетение за отчуждаване);
е) възнаграждението, получено от граждани на другата Договаряща се страна за
извършена работа или предоставена услуга
във връзка с инвестициите, направени на
нейната територия, в съответствие с нейните
закони и разпоредби.
2. Преводите, посочени в предходната алинея, се извършват без забавяне, в свободно
конвертируема валута, по пазарния валутен
курс, преобладаващ в деня на превода на територията на Договарящата се страна, където
е направена инвестицията.
3. В съответствие със законодателството на
всяка от Договарящите се страни на всички
преводи, предмет на уреждане в този член,
се предоставя третиране не по-малко благоприятно от това, предоставено на преводите,
направени от инвеститори на която и да е
трета държава.
Член 7
Суброгация
Ако Договаряща се страна или определена
от нея агенция извърши плащане на някой от
своите собствени инвеститори по силата на
гаранция или договор за застраховка, дадени
във връзка с инвестиция на територията на
другата Договаряща се страна, последната Договаряща се страна ще признае прехвърлянето
на всяко право или иск, принадлежащо на
такъв инвеститор, върху първата Договаряща
се страна или определената от нея агенция,
както и правото на първата Договаряща се
страна или определената от нея агенция да
упражнява по силата на суброгация всяко такова право или иск до размер, непревишаващ
правото на праводателя си.
Член 8
Разрешаване на спорове между Договарящите
се страни
1. Спорове между Договарящите се страни относно тълкуването или прилагането на
разпоредбите на този Договор се уреждат,
доколкото това е възможно, по приятелски
начин чрез преговори.
2. В случай че такъв спор между Договарящите се страни не бъде разрешен съгласно
алинея 1 на този член в рамките на период от
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шест месеца от датата, на която са поискани
преговорите, той може да бъде отнесен при
писмено искане на някоя от Договарящите се
страни за разрешаване пред арбитражен съд.
3. Такъв арбитражен съд се съставя за
всеки отделен случай по следния начин: В
рамките на три месеца от получаването на
молба за арбитраж всяка от Договарящите
се страни назначава по един член на арбитражния съд. След това тези двама членове избират граж данин на трета държава,
поддържаща дипломатически отношения с
всяка от Договарящите се страни, който по
одобрение на двете Договарящи се страни
се назначава за председател на арбитражния
съд. Председателят се назначава в рамките
на два месеца от датата на назначаване на
другите двама членове.
4. Ако в сроковете, определени в алинея 3
на този член, не бъдат извършени необходимите назначения, всяка от Договарящите се
страни при липса на друго споразумение може
да покани Президента на Международния
съд по справедливостта в Хага да извърши
необходимите назначения. Ако Президентът
е гражданин на някоя от Договарящите се
страни или ако той/тя е възпрепятстван по
някакъв друг начин да изпълни тази функция,
Вицепрезидентът ще бъде поканен да извърши
необходимите назначения. Ако Вицепрезидентът е гражданин на някоя от Договарящите
се страни или той/тя е възпрепятстван да
изпълни тази функция, то следващият по
старшинство член на Международния съд по
справедливостта в Хага, който не е гражданин на някоя от Договарящите се страни,
ще бъде поканен да извърши необходимите
назначения.
5. Арбитражният съд постановява решението си въз основа на разпоредбите на този
Договор, както и въз основа на общоприетите
принципи и норми на международното право.
Съдът определя своя собствена процедура.
6. Арбитражният съд постановява решението си с мнозинство на гласовете. Това
решение е окончателно и задължително за
двете Договарящи се страни.
7. Всяка Договаряща се ст рана поема
разходите за своя член на съда и за своето
представяне в арбитражния процес. Разходите за председателя и останалите разходи се
поемат от Договарящите се страни поравно.
Член 9
Разрешаване на спорове между инвеститор
и Договаряща се страна
1. Всеки спор, който може да възникне
между инвеститор на едната от Договарящите
се страни и другата Договаряща се страна,
отнасящ се до инвестиция на този инвеститор
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на територията на последната Договаряща се
страна, се разрешава, доколкото това е възможно, по приятелски начин чрез преговори.
2. В случай че такъв спор не може да бъде
разрешен в рамките на шест месеца от датата,
на която някоя от страните по спора е поискала уреждане чрез преговори, засегнатият
инвеститор може да отнесе спора за решаване
пред компетентния съд на Договарящата се
страна, на чиято територия е била извършена
инвестицията.
3. В случай на спорове по отношение на
чл. 4, 5, 6 и 7 от този Договор спорът може
да бъде отнесен за решаване пред:
а) Арбитражен съд ад хок, който ще бъде
съставен съгласно Арбитражните правила на
Комисията на Организацията на обединените нации по международно търговско право
(UNCITR AL); или
б) Международния център за разрешаване
на инвестиционни спорове (ICSID), създаден
по силата на Конвенцията за уреждане на
инвестиционни спорове между държави и
граждани на други държави, подписана във
Вашингтон на 18 март 1965 г., в случай че
и двете Договарящи се страни са страни по
тази Конвенция.
4. Арбитражният съд взема решението си
въз основа на националното законодателство
на Договарящата се страна, на чиято територия е извършена инвестицията, въз основа
на разпоредбите на този Договор, както и на
общоприетите принципи и норми на международното право.
5. Решението на Арбитражния съд е окончателно и задължително за двете страни по
спора и се привежда в изпълнение съгласно
вътрешното право на засегнатата Договаряща
се страна.
Член 10
Консултации
Всяка Договаряща се страна може да поиска
от другата Договаряща се страна да сложат
началото на консултации по всички въпроси,
свързани с тълкуването или прилагането на
този Договор. Мястото и времето за провеждане на такива консултации се договоря по
дипломатически път.
Член 11
Приложение
Този Договор се прилага за всички инвестиции, извършени на територията на всяка
от Договарящите се страни в съответствие с
нейното законодателство от инвеститори на
другата Договаряща се страна. Този Договор
обаче не се прилага по отношение на инвестиционен спор, възникнал преди влизането
му в сила.
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Член 12
Влизане в сила, продължителност и прекра
тяване на Договора
1. Този Договор влиза в сила на тридесетия
ден след датата, на която Договарящите се
страни взаимно се уведомяват, че са изпълнени техните конституционни изисквания за
влизането в сила на този Договор.
2. Този Договор остава в сила за период от
десет години. След това неговата валидност ще
се продължава автоматично за всеки следващ
период от пет години. Някоя от Договарящите
се страни може да прекрати този Договор
по всяко време след изтичането на първия
период от десет години, след като уведоми
писмено дванадесет месеца предварително
другата Договаряща се страна.
3. По отношение на инвестициите, извършени преди датата, на която уведомлението
за прекратяване на този Договор влезе в сила,
разпоредбите на членове 1 до 11 ще останат в
сила за по-нататъшен период от десет години
от датата на уведомлението, посочено в алинея
2 на този член.
В уверение на това долуподписаните, надлежно упълномощени за това от техните
правителства, подписаха този Договор.
Съставен в два екземпляра в София на
12 февруари 2002 г. на български и английски
език, като двата текста имат еднаква сила.
За правителството
на Република
България:
Николай Василев,
зам. министърпредседател и
министър на
икономиката
10181

За правителството
на Ислямска
република Пакистан:
Назар Абас,
посланик на
Ислямска република
Пакистан в Румъния,
акредитиран и за
България

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
СПОГОДБА

между правителството на Република България
и правителството на Държавата Израел за
морско търговско корабоплаване
(Утвърдена с Решение № 697 от 11 септември
2015 г. на Министерския съвет. В сила от
22 ноември 2016 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Държавата Израел (наричани по-нататък „Договарящи се страни“);
Стремейки се към развитието на приятелски отношения между двете страни, както и
към укрепване на сътрудничеството в областта
на морския сектор, в съответствие с принципа
на свобода на корабоплаването;
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В съответствие с принципите на равенство,
реципрочност и взаимна полза
Се договориха за следното:
Член 1
В тази Спогодба:
1. Терминът „кораби“ означава търговски
кораби, плаващи под националното знаме на
една от Договарящите се страни, регистрирани
на територията є и ангажирани в международни морски превози, включително търговски
кораби от трети страни, чието знаме е приемливо за другата Договаряща се страна и е
експлоатирано от корабоплавателни компании
на двете Договарящи се страни. Този термин
не включва военните и другите нетърговски
кораби, както и хидрографските, научноизследователските и риболовните кораби.
2. Терминът „членове на екипажа“ означава
капитана и другите лица, които служат на
борда на кораба по време на рейса и които
притежават документите за самоличност в
съответствие с чл. 11 на тази Спогодба и чиито имена са включени в екипажния списък
на кораба.
3. Терминът „корабоплавателни компании“
означава юридически лица, регистрирани
на територията на една от Договарящите се
страни, с фактическо местоположение и управление в съответната Договаряща се страна,
които експлоатират кораби и са ангажирани
с международни морски превози.
4. Терминът „компетентен орган“ означава:
за Република България – Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията;
за Държавата Израел – Министерството на
транспорта и пътната безопасност.
Член 2
1. Корабите на всяка от Договарящите
се страни имат правото да плават между
международните търговски пристанища на
двете Договарящи се страни, отворени за
чуждестранни кораби, както и да превозват
товари и пътници между двете Договарящи
се страни и/или между двете Договарящи се
страни и трети страни.
2. Разпоредбите на ал. 1 на този член не
засягат правото на търговските кораби на
трети страни да участват в товарните и пътническите морски превози между Договарящите се страни.
3. Когато кораби на една от Договарящите
се страни плават от което и да е пристанище
на другата Договаряща се страна до друго
пристанище на същата тази Договаряща се
страна, за да натоварят стоки за трети страни
или за да разтоварият стоки от трети страни,
това се счита за част от международните
превози по море.
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Член 3
Договарящите се страни насърчават съответните си морски власти, в т. ч. морски
организации и предприятия, да си сътрудничат
включително, но не само в следните области:
а) за задоволяване на потребностите на
меж д у народ н и т е морск и п ревози и
за пълно и ефективно използване на
морския флот и пристанищата на двете
Договарящи се страни;
б) за подсигуряване на морската безопасност, включително безопасността на
корабите, членовете на техните екипажи,
товара, пътниците и околната среда;
в) за подпомогане опазването на морската
среда от замърсяване;
г) за развитие на морската търговия;
д) за увеличаване на контактите в морския
транспортен бизнес, науката, технологиите и обмена на ноу-хау; и
е) за обмен на становища по отношение на
дейностите на Международната морска
организаци я и дру ги меж ду народни
морски споразумения.
Член 4
1. Всяка от Договарящите се страни предоставя на корабите на другата Договаряща се
страна, участващи в международните морски
превози, същия режим както на собствените
си кораби по отношение на свободния достъп до пристанищата, плащането на пристанищни задължения и такси, уреждането
на другите данъчни, митнически и административни формалности, предоставянето на
кейови места, маневрирането, товаренето/
разтоварването, вк лючително издаването
на съответните документи, слизането/качването на пътници, както и снабдяването с
провизии на корабите, членовете на екипажа
и пътниците и по принцип използването на
услугите и съоръженията, приложими към
информацията, корабоплаването и редовните
търговски операции.
2. Разпоредбите на ал. 1 на този член не
се отнасят :
а) за пристанища, затворени за чуждест
ранни кораби;
б) към дейности, запазени от всяка една
от Договарящите се страни за техни
собствени компании и организации,
като каботаж, спасителни операции и
влачене;
в) до изключенията от правилата за задължителен пилотаж.
Член 5
Двете Договарящи се страни предприемат
в съответствие с националното си законодателство и правила всички необходими мерки
за облекчаване и ускоряване на морските
превози, за предотвратяване на необоснова-
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ното забавяне на корабите и за максимално
опростяване и уреждане на митническите и
пристанищните формалности.
Член 6
1. Всяка една от Договарящите се страни
признава документите, които удостоверяват
националността на корабите, както и другите
корабни документи, притежавани от кораби
на другата Договаряща се страна и надлежно издадени или признати от компетентните
власти на Държавата на знамето.
2. Корабите на едната Договаряща се страна, снабдени с валидни тонажни свидетелства,
издадени в съответствие с Международната
конвенция за тонажно измерване на корабите
от 1969 г. и признати от другата Договаряща
се страна, няма да бъдат измервани повторно в пристанището на другата Договаряща
се страна.
Пристанищните задължения и такси, ако
има такива, които се базират на тонажно измерване на кораби, ще бъдат налагани съгласно
гореспоменатото тонажно свидетелство.
3. Всяка от Договарящите се страни си
запазва правото да извършва контролно измерване на кораби, ако има каквото и да е
съмнение за несъответствие между данните в
тонажното свидетелство и актуалните данни
на кораба. В този случай проверката ще бъде
извършена само в съответствие с гореспоменатата конвенция на Международната морска
организация.
Член 7
Корабоплавателните компании на една
от Договарящите се страни имат правото
да учредяват свои представителства и/или
клонове и/или филиали на територията на
другата Договаряща се страна в съответствие
с нейното законодателство и правила и могат
да се ангажират с търговски дейности, като
например услуги, свързани с морско корабоплаване, и да изпращат представители и
ключов персонал в другата Договаряща се
страна в съответствие с нейното законодателство и правила.
Член 8
Приходите и печалбите, придобити от
корабоплавателните компании на едната от
Договарящите се страни от експлоатация на
кораби, ангажирани в международни морски
превози, както и заплащането, получено в
резултат на трудова заетост, подлежат на
облагане в съответствие със Спогодбата между правителството на Република България
и правителството на Държавата Израел за
избягване на двойното данъчно облагане и
предотвратяване отклонението от облагане
с данъци на доходите в сила от 31 декември
2002 г.
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Член 9
Плащанията за извършени транспортни
услуги съгласно тази Спогодба се извършват
както в конвертируема валута, взаимноприемлива за фирмите, компаниите, корпорациите
и търгуващите организации на двете държави, така и по друг начин в съответствие със
споразумение, подписано от и между двете
страни по сделката. Страните по тези сделки
могат да използват гореспоменатите доходи,
за да извършват плащания на територията на
всяка Договаряща се страна или да се договорят да обменят и превеждат на територията
на другата страна, при поискване, остатъка
след направените местни плащания. Обменът
и преводът на сумите се разрешава незабавно
без ограничения по валутен курс, приложим
към съответната сделка и преводи.
Член 10
1. В случай че кораб на една от Договарящите се страни претърпи корабокрушение,
заседне, бъде изхвърлен на брега или претърпи
друг инцидент в териториално море, прилежащата зона или пристанищата на другата
Договаряща се страна, съответните власти
на втората Договаряща се страна ще:
а) окажат на този кораб, както и на неговите
пътници, товар и членове на екипажа
същата помощ и защита, каквито биха
предоставили на кораб, плаващ под
национално знаме;
б) уведомят дипломатически представител
или консулско длъж ностно лице на
другата Договаряща се страна.
2. Товарът, оборудването, запасите и другото имущество, разтоварено или спасено от
кораб в бедствие, не подлежат на облагане
с вносни мита или други данъци от какъвто
и да е вид, налагани при внос, при условие
че това имущество не е предназначено за
потребление на територията на тази Договаряща се страна.
3. Всички разходи и данъци, свързани със
спасяването и оказването на съдействие, ще
бъдат извършвани и налагани в съответствие
с международните конвенции, законодателството и правилата на всяка една от Договарящите се страни.
Член 11
1. Всяка една от Договарящите се страни
признава документите за самоличност на
моряците, издадени от компетентните органи на другата Договаряща се страна. Тези
документи са:
За членовете на българския екипаж – „Моряшки паспорт“.
За членовете на израелския екипаж – „Моряшка книжка на Държавата Израел“.
2. За членовете на екипажа, които са
граж дани на трета страна и са наети на
борда на кораб на една от Договарящите се
страни, за валидни се признават документите

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

на моряците, издадени от съответните органи на трети страни, които в съответствие с
националното законодателство и правила на
другата Договаряща се страна са достатъчни
да бъдат признати за паспорт или документ,
заместващ паспорта.
Член 12
1. На членовете на екипажа, притежаващи посочените в чл. 11 от тази Спогодба
документи за самоличност, се разрешава за
времето на престоя на корабите на едната
от Договарящите се страни в пристанищата
на другата Договаряща се страна да слизат
на брега без виза и да пребивават временно
в пристанищния град или населеното място, където е разположено пристанището, в
съответствие със законодателството на тази
Договаряща се страна.
2. В случай че членове на екипажа на корабите на едната от Договарящите се страни
се нуждаят от болнична помощ за лечение на
територията на другата Договаряща се страна,
съответните органи на другата Договаряща
се страна разрешават престоя за времето,
необходимо за такава болнична помощ.
Член 13
1. Всяка една от Договарящите се страни
разрешава на членове на екипажа на корабите
на другата Договаряща се страна, притежаващи
документите за самоличност съгласно чл. 11
на тази Спогодба, както и притежаващи паспорт, да влизат, напускат или преминават през
нейната територия като пътници посредством
какъвто и да е транспорт в случай, че им е
наредено да се върнат на корабите си или да
се присъединят към своите кораби в друго
пристанище или да бъдат репатрирани или
поради други причини, считани за приемливи
от съответните власти на тази Договаряща се
страна. Разрешението се дава при условие, че
заповедта е отбелязана в моряшката книжка или в друг документ от компетентните
власти или от капитана на кораба, или от
корабоплавателната компания на всяка от
Договарящите се страни, както и при условие, че капитанът на кораба е предоставил
екипажния списък на съответните власти на
другата Договаряща се страна.
2. Всяка от Договарящите се страни си
запазва правото да отказва влизане на своята територия на членове на екипажа, които
счита за нежелани.
Член 14
Разпоредбите на членове 11, 12 и 13 се
прилагат за член на екипажа, който не е
гражданин на нито една от Договарящите
се страни, но има документ за самоличност,
съответстващ на разпоредбите на Конвенцията
за улесняване на морското корабоплаване от
1965 г. на Международната морска организация. Такъв документ за самоличност се издава
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от държавата, която е страна по горецитираната Конвенция, и гарантира на притежателя
си правото на връщане в страната, издала
документа в съответствие с условията, изложени в чл. 13.
Член 15
За целите на надлежното комплектуване на
кораба с екипаж с цел продължаване на рейса
капитаните на корабите на двете Договарящи
се страни могат да наемат членове на екипажа
от другата Договаряща се страна. Наемането
е доброволно и за ограничен период от време
в съотвествие със и при спазване на законодателството на Договарящата се страна, към
която принадлежи корабът.
Член 16
1. Кораби те, ч леновете на ек ипа жа и
пътниците на едната Договаряща се страна
съблюдават съответното законодателство и
правила на другата Договаряща се страна
по време на престоя си в териториално море
или в пристанищата на другата Договаряща
се страна.
2. Съответните власти на едната Договаряща се страна не се намесват във вътрешните работи на борда на корабите на другата
Договаряща се страна, освен когато това се
изиска от капитана на кораба или от дипломатическите представители или консулски
длъжностни лица на тази Договаряща се
страна или в случаите, когато едната от Договарящите се страни получи разрешение за
това от другата.
3. Наказателна юрисдикция на едната Договаряща се страна няма да бъде упражнявана
на борда на кораб на другата Договаряща се
страна по време на неговия престой в териториално море с цел арестуване на което и
да е лице или за провеждане на каквото и
да е разследване във връзка с престъпление
или друго нарушение, извършено на борда
на кораба на другата Договаряща се страна,
освен единствено в случаите, когато:
(1) резултатът от нарушението се разпростира върху територията на една от
Договарящите се страни;
(2) престъплението нарушава обществения
ред и безопасност на едната от Договарящите се страни;
(3) в престъплението са въвлечени лица,
които не са членове на екипажа на
кораба; и
(4) са предприети мерки от едната Договаряща се страна за предотвратяване
трафика на наркотични или психотропни вещества.
4. Наказателната юрисдикция на всяка от
Договарящите се страни се прилага към всяко
престъпление, извършено на борда на кораб
на другата Договаряща се страна по време на
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неговия престой в нейните пристанища или
във вътрешните є морски води.
5. Когато съд или друг компетентен орган
на една от Договарящите се страни възнамерява да предприеме принудителни мерки
или да проведе официални разследвания на
борда на кораби на другата Договаряща се
страна по време на техния престой в нейно
териториа лно море или пристанища при
условията, определени в настоящия член, те
уведомяват предварително дипломатическите
представители или консулските длъжностни
лица на другата Договаряща се страна и
улесняват контакта на тези представители
или длъжностни лица с този кораб. В неотложни случаи уведомлението може да бъде
направено едновременно с предприемането
на действията.
6. Разпоредбите на ал. 2 и 3 на настоящия член не засягат правата на надзор и
разследване на всяка една от Договарящите
се страни в съгласие с тяхното национално
законодателство и правила.
Член 17
Разпоредбите на тази Спогодба не засягат
правата и задълженията, произлизащи от членството на всяка от Договарящите се страни в
международни или регионални организации
или договори.
Член 18
По молба на всяка една от Договарящите
се страни представители на компетентните
органи на двете Договарящи се страни могат
да се срещат, за да обсъждат прилагането
на тази Спогодба, на дата и място, за които
взаимно са се договорили.
Член 19
В случай че възникнат каквито и да е
разминавания в тълкуването или прилагането на тази Спогодба между Договарящите
се страни, компетентните органи на двете
Договарящи се страни ги разрешават чрез
приятелски консултации на основата на взаимно разбирателство.
Член 20
1. Всяка една от Договарящите се страни
уведомява другата Договаряща се страна
писмено, по дипломатически път, за приключването на вътрешноправните си процедури,
необходими за влизането в сила на тази Спогодба. Спогодбата влиза в сила от датата на
получаване на втората от нотите и остава в
сила, освен ако която и да е от Договарящите
се страни не изиска прекратяването є чрез
даване на другата Договаряща се страна на
6-месечно предварително писмено известие.
2. Тази Спогодба може да бъде изменена със съгласието на двете Договарящи се
страни. Такива изменения влизат в сила след
завършване на процедурите, описани в ал. 1
на настоящия член.
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Съставена в гр. София на 14 юли 2015 г.,
който съответства на 14-ия ден от юли 5775 г.,
в два оригинални екземпляра на български,
иврит и английски език, като всичките три
текста имат еднаква сила. В случай на разминаване в тълкуването на тази спогодба за
меродавен се приема текстът на английски език.
За правителството
на Република
България:
Ивайло Московски,
министър на транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията
10129

За правителството
на Държавата
Израел:
Шаул Камиса Раз,
посланик на
Държавата Израел в
Република
България

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРАВИЛНИК

за администрацията на Върховния каса
ционен съд
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С този правилник се определят
звената в администрацията на Върховния
касационен съд (ВКС), функционалните им
характеристики, организацията на работата
в администрацията на ВКС, щатното разписание, типовите длъжностни характеристики
на съдебните служители, редът за провеждане
на конкурси, условията за несъвместимост за
съдебен служител и органа по назначаването
му, както и редът за атестиране и повишаването в ранг на съдебните служители.
Чл. 2. При осъществяване на своята дейност администрацията на ВКС се ръководи от
принципите на законност, откритост и достъпност, отговорност и отчетност, ефективност,
субординация и координация, предвидимост,
обективност и безпристрастност.
Чл. 3. (1) Според функциите, които изпълнява, администрацията на ВКС е обща и
специализирана.
(2) Общата а дминист раци я подпомага
осъществяването на правомощията на председателя на ВКС и на неговите заместници и
осигурява финансовото, правното и административното обслужване на дейността на съда.
(3) Специализираната администрация подпомага правораздавателната дейност на ВКС.
Чл. 4. (1) Председателят на ВКС назначава
и освобождава съдебните служители в администрацията на ВКС.
(2) Председателят определя, изменя и допълва структурата, вида, наименованието на
съответните звена, числеността и длъжностите
в тях в съответствие с предвиденото в този
правилник.
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(3) А дминистрацията на ВКС вк лючва
административни звена – отдели, сектори и
служби, както и самостоятелни длъжности.
Чл. 5. (1) Председателят на ВКС като ръководител на администрацията на съда:
1. осъществява организационното ръководство на ВКС и го представлява;
2. организира изпълнението и отчитането
на бюджета на ВКС;
3. осигурява въвеждането и функционирането на адекватни и ефективни системи за
финансово управление и контрол;
4. определя числеността и длъжностите на
административните звена, посочени в този
правилник, и при необходимост създава техни
съставни звена;
5. одобрява щатното разписание;
6. утвърждава индивидуалните длъжностни
характеристики на съдебните служители;
7. назначава и освобож дава съдебните
служители и съдебните помощници;
8. провежда информационна политика,
която гарантира откритост и достъпност на
дейността на ВКС;
9. организира и контролира дейността по
защита на класифицираната информация;
10. в края на всяко шестмесечие подготвя и
предоставя на Съдийската колегия на Висшия
съдебен съвет, на Инспектората към Висшия
съдебен съвет и на министъра на правосъдието обобщена информация за образуването,
движението и приключването на делата;
11. изготвя годишен доклад за дейността
на ВКС, който се публикува на интернет
страницата на съда;
12. осигурява публикуването на актовете
на Върховния касационен съд на интернет
страницата на съда при спазване на Закона
за защита на личните данни;
13. ръководи и контролира работата на
съдебните помощници;
14. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Висшия
съдебен съвет (ВСС).
(2) При осъществяване на правомощията по
ал. 1 председателят на ВКС издава заповеди,
вътрешни правила, инструкции и процедури.
(3) Председателят на ВКС може да делегира с писмена заповед свои правомощия на
заместниците на председателя или на главния
секретар.
(4) Функциите на председателя на ВКС или
част от тях в негово отсъствие от страната
или когато ползва законоустановен отпуск,
се изпълняват от определен с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник на
председателя. Когато председателят на ВКС
не е определил кой да го замества, функциите
му се изпълняват от един от заместниците
му по старшинство.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВКС
Раздел I
Служители и звена на пряко подчинение на
председателя на ВКС
Чл. 6. Пряко подчинени на председателя
на ВКС са:
1. главният секретар;
2. кабинетът на председателя на ВКС;
3. сектор „Защита на класифицираната
информация“;
4. съдебните помощници.
Чл. 7. (1) Главният секретар:
1. ръководи общата и специализираната
администрация;
2. изготвя щатното разписание на администрацията и го предлага за одобрение на
председателя на ВКС;
3. при оправомощаване от председателя на
ВКС представлява съда в равнопоставените
му отношения с държавните учреждения и
частните лица;
4. въвежда програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика,
финансите, автоматизацията, административното обслужване и снабдяването с оборудване;
5. осигурява организационната връзка между председателя на съда, неговите заместници,
съдиите и администрацията на съда;
6. осъществява контакти с представители на
органите на съдебната власт, законодателната
власт, централните и териториалните органи на изпълнителната власт и органите на
местното самоуправление, на международни
органи и организации, както и с граждани;
7. организира разпределението на дейностите между звената в администрацията и
изпълнението на задълженията на съдебните
служители;
8. определя реда за документооборота,
деловодната и архивната дейност във ВКС;
9. създава условия за нормална и ефективна
работа на съдиите и на съдебните служители;
10. организира публикуването на влезлите
в сила актове на ВКС на интернет страницата на съда;
11. в края на всяко шестмесечие организира
изготвянето и предоставя на председателя на
ВКС обобщена информация за образуването,
движението и приключването на преписките
и делата;
12. координира изготвянето на информации,
справки и статистически данни в електронна
форма по образци и срокове, утвърдени от
Пленума на ВСС;
13. ръководи работата по изготвянето на
проекта за бюджет на ВКС и го представя на
председателя на съда;
14. организира процедурите по възлагане
на обществени поръчки;
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15. организира изготвянето на щатното
разписание и го предлага за одобрение на
председателя на ВКС;
16. организира провеждането на конкурси за
назначаване на съдебни служители и участва
в комисиите по провеждането на конкурсите;
17. организира обучението на съдебните
служители и повишаването на тяхната квалификация;
18. съгласува времето за ползване на отпуските от съдебните служители и тяхното
персонално заместване от друг служител;
19. организира атестирането на съдебните
служители;
20. предлага промяна в ранговете и в трудовите възнаграждения на съдебните служители;
21. предлага служителите за поощрения
или за налагане на дисциплинарни наказания;
22. организира процесуалното представителство по дела, по които ВКС е страна;
23. осъществява общо ръководство на
дейностите по стопанисване на имуществото
на ВКС;
24. организира и контролира дейността по
достъп до обществена информация;
25. организира и контролира работата със
сигналите и предложенията, свързани с дейността на администрацията на ВКС;
26. организира и участва в работни групи
за изготвяне на вътрешни правила;
27. организира и осигурява ползването на
учебните бази на ВКС;
28. изпълнява и други задължения, предвидени в нормативни актове или възложени
му от председателя на съда.
(2) При отсъствие главният секретар се
замества от определен от председателя на
ВКС съдебен служител.
(3) В изпълнение на функциите по ал. 1
главният секретар издава разпореждания, които са задължителни за съдебните служители.
(4) Съдебните служители могат да оспорят
пред председателя на ВКС разпорежданията
на главния секретар във връзка с изпълнение
на служебните им задължения в 3-дневен срок
от издаването им. Решението на председателя
е окончателно.
Чл. 8. (1) Кабинетът на председателя на
ВКС подпомага работата му и изпълнява
организационни, координационни и информационно-аналитични функции в областта
на връзките с медиите и с обществеността,
международната дейност и протокола.
(2) Кабинетът на председателя:
1. подготвя и изпълнява информационната
политика на съда;
2. анализира ефективността на медийното
представяне на ВКС;
3. организира и провежда информационни
кампании за дейността на ВКС;
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4. информира средствата за масово осведомяване за образуването и приключването
на дела от значим обществен интерес;
5. информира ежедневно председателя и
неговите заместници за публикациите в медиите, свързани с дейността на ВКС;
6. подготвя и провежда пресконференции,
интервюта и брифинги с участието на председателя и неговите заместници;
7. поддържа архив за медийните изяви на
председателя, заместниците на председателя
и съдиите;
8. осигу рява координацията и взаимодействието с пресслужбите на други органи
на съдебната власт;
9. подготвя проекти за отговори на негативни публикации, свързани с дейността на съда;
10. организира въвеждането на информацията в интернет страницата на ВКС;
11. подготвя и организира изпълнението на
работната програма на председателя на ВКС;
12. получава кореспонденцията на председателя и ежедневно му я докладва;
13. организира връзките на председателя
на ВКС с държавните органи, обществени
организации, национални и международни
институции и организации;
14. осигурява международните връзки на
ВКС и поддържа актуална информация, необходима за тяхното осъществяване;
15. координира подготовката на доклади,
информации, справки и други, предвидени в
ЗСВ и в актове на ВСС;
16. координира подготовката и изпълнението на проекти, финансирани от Европейския
съюз и от други международни финансови
институции и донори, и анализира тяхната
ефективност;
17. организира провеждането и протоколното обслужване на официални и работни
срещи, конференции, семинари, дискусии и др.;
18. извършва цялостната организация във
връзка със задграничните командировки на
председателя, неговите заместници и съ
диите от ВКС;
19. изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда.
(3) В кабинета на председателя на ВКС
може да работят съдебни помощници, които:
1. извършват проверки по жалби и сигнали,
адресирани до председателя;
2. изготвят проекти на отговори по жалби
и сигнали, адресирани до председателя;
3. подготвят материали за у части я на
председател я в конференции, диск усии и
други форуми;
4. проучват практиката по приложението
на закона и при установяване на противоречия уведомяват председателя и неговите
заместници;
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5. изпълняват и други задачи, възложени
от председателя на ВКС, неговите заместници
и началника на кабинета.
Чл. 9. (1) Сектор „Защита на класифицираната информация“:
1. следи за спазване на изискванията на
Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и на международните договори
във връзка със защита на класифицираната
информация;
2. прилага правилата относно видовете
защита на класифицирана информация;
3. регистрира, обработва и съхранява делата, съдържащи класифицирана информация;
4. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и
технически средства и следи за неговото
изпълнение;
5. извърш ва период и ч н и п роверк и на
отчетността и движението на материалите
и документите, съдържащи класифицирана
информация;
6. извършва обикновено проучване по ЗЗКИ
и води регистър на проучените лица;
7. уведомява Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) за изтичане
на срока на разрешенията, при напускане или
преназначаване на служител с разрешение за
достъп до класифицирана информация, както
и при необходимост от промяна на разрешението, свързано с нивата на достъп;
8. информира незабавно в писмена форма
ДКСИ за всяка промяна в обстоятелствата,
свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения;
9. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и
на взетите мерки, за което информира ДКСИ;
10. следи за правилното определяне на
нивото на класифицирана информация;
11. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, военно или друго извънредно положение;
12. организира и провежда обучения на
слу ж ителите, работещи с к ласифицирана
информация;
13. при наличието на обстоятелства по
т. 6, 7 и 8 незабавно уведомява председателя
на ВКС;
14. разработва и актуализира планове за
привеждане на ВКС в готовност за работа
във военно време, при терористичен акт, при
бедствия и извънредни ситуации и координира
дейността с ведомствата и службите, имащи
отношение към същата дейност;
15. организира, поддържа и актуализира
системата за оповестяване на личния състав
на ВКС при бедствия, извънредни ситуации
и при различни степени на военна опасност;
16. организира оперативната подготовка и
обучението на ръководния състав и основните
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административни звена на ВКС за работа при
извънредни ситуации.
(2) Началникът на сектор „Защита на
класифицираната информация“ изпълнява
функциите на служител по сигурността на
информацията съгласно ЗЗКИ и подзаконовите
актове по неговото прилагане.
Чл. 10. (1) Съдебните помощници:
1. проверяват предпоставките за образуване
на производство пред ВКС по постъпилите
дела и изготвят писмени проекти за разпореждания, които докладват на съответния
заместник на председателя или председател
на отделение;
2. изготвят проекти за съдебни актове;
3. проучват правната доктрина по конкретни въпроси на гражданското, търговското и
наказателното право и процес;
4. проучват практиката по прилагането
на закона на отделни съдебни състави и при
установяване на противоречия уведомяват
съответния заместник на председателя;
5. проучват европейското и чуждестранното
национално законодателство, както и съдебната практика на Съда на Европейския съюз
и на Европейския съд по правата на човека;
6. изготвят проекти за преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз;
7. участват в изготвянето на проектни
предложения по програми, финансирани от
Европейския съюз и от други международни
финансови институции и донори;
8. подготвят проекти за отговори на писма
и сигнали, за които се изискват специални
правни знания;
9. подпомагат заместниците на председателя
и председателите на отделения при водене на
международната кореспонденция;
10. изпълняват и други задачи, възложени
от председателя на ВКС, от неговите заместници, от председателите на отделения или
от други съдии.
(2) Председателят на ВКС, подпомаган от
своите заместници, разпределя съдебните
помощници по колегии и отделения.
Раздел II
Обща администрация
Чл. 11. (1) Общата администрация на ВКС
е организирана във:
1. отдел „Финанси и човешки ресурси“;
2. отдел „Информационни системи, комуникации и съдебна статистика“;
3. отдел „Управление на собствеността“.
(2) В отделите по ал. 1 със заповед на председателя на ВКС могат да се създават сектори.
Чл. 12. Отдел „Финанси и човешки ресурси“:
1. разработва бюджетни прогнози, анализи,
доклади и становища по бюджета на ВКС;
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2. съставя проекти за бюджет на ВКС и
подготвя предложения за корекции;
3. отчита изпълнението на бюджета на ВКС;
4. организира функционирането на система
за финансово управление и контрол при усвояването и администрирането на бюджетните
ресурси съобразно Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор;
5. разпределя, контролира и анализира
разходването на финансови средства;
6. изготвя и прилага вътрешни правила за
организацията на работната заплата във ВКС;
7. подготвя проект за годишна инвестиционна програма на ВКС по обекти и по
видове капиталови разходи в рамките на
утвърдения бюджет;
8. извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация по счетоводни сметки от индивидуалния сметкоплан;
9. изготвя ежемесечни и годишни оборотни
ведомости на ВКС;
10. съставя месечни и тримесечни касови
отчети за изпълнението на бюджетната и
набирателната сметка на съда;
11. изготвя годишен финансов отчет на
ВКС, включващ годишен счетоводен баланс
и приложенията към него;
12. разработва анализи и прогнози за развитието на човешките ресурси във ВКС;
13. изготвя проект, актуализира и съхранява щатното и поименното разписание на
длъжностите;
14. подготвя предложения за откриване,
трансформиране и съкращаване на щатни
бройки и длъжности за служители във ВКС;
15. изгот вя п роек т и на ин диви д уа лни
длъжностни характеристики на съдебните
служители, връчва и съхранява утвърдените
длъжностни характеристики;
16. изготвя необходимата документация за
назначаване, преназначаване и освобождаване
на съдии от ВКС;
17. подготвя актовете, свързани с възникването, изменението и прекратяването на
трудовите правоотношения, и оформя трудовите книжки на съдебните помощници и
съдебните служители;
18. организира процедурите и участва в
подбора на кандидати за незаети длъжности
за съдебни служители и в атестирането на
съдебните служители;
19. създава, актуализира и съхранява кадровите дела на съдиите, съдебните помощници
и съдебните служители;
20. подпомага организацията на дейността,
свързана с повишаване на професионалната
квалификация на съдебните служители;
21. изготвя правни становища, документация по процедури и дейности на администрацията на ВКС;
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22. съгласува за законосъобразност или
изготвя проекти на вътрешни актове и договори, по които страна е ВКС;
23. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп
до обществена информация въз основа на
представено мотивирано становище от съответното административно звено за наличието
на информацията и нейния характер;
24. подготвя справки и съставя отчети по
Закона за достъп до обществена информация;
25. осъществява процесуалното представителство по дела, по които страна е ВКС;
26. п ред п риема необход и м и т е п ра вн и
действия за събиране на вземанията на ВКС;
27. изготвя документацията, организира
процедурите и участва със свои представители в работата на комисиите по възлагане
на обществените поръчки;
28. подготвя и изпраща необходимата информация във връзка с обществените поръчки;
29. осъществява наблюдение и контрол
върху изпълнението на договорите за възлагане на обществени поръчки;
30. води регистър на обществените поръчки;
31. създава и съхранява досиета за проведените обществени поръчки.
Чл. 13. Отдел „Информационни системи,
комуникации и съдебна статистика“:
1. подготвя анализи и предлага мерки за
създаване или усъвършенстване на информационните системи и програмните продукти,
свързани с дейността на ВКС;
2. отговаря за ц ялостната дейност по
осигуряване на оперативната съвместимост,
мрежовата и информационната сигурност на
използваните информационни системи;
3. организира придобиването, извършването на начална инсталация и поддръжка на
софтуерни продукти с общо предназначение
и на софтуерни системи и продукти със специализирано предназначение;
4. организира техническите дейности по
придобиване, поддръжка и функциониране
на компютърната и периферната техника,
използвана в съда;
5. организира техническите дейности по
закупуване и поддръжка на комуникационните технически средства (активно и пасивно
оборудване) и системния софтуер, осигуряващ
работоспособността на опорната преносвателна мрежа в сградата на Съдебната палата в
София и другите бази на ВКС;
6. извършва мониторинг на събитията и
инцидентите, настъпили в използваните информационни системи;
7. осигурява пряка техническа помощ и
обучение при работата с компютърна техника
и програмни продукти на съдиите и съдебните
служители от ВКС;
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8. организира техническите дейности по
създаване, развиване и поддръжка на интернет страницата на ВКС и на вътрешната
страница на съда;
9. организира експлоатацията и конфигурирането на системата за контрол на достъпа в
сградата на Съдебната палата в София;
10. организира технически дейността на
ВКС във връзка с Единната информационна
система за противодействие на престъпността
и Единния портал за електронно правосъдие
на Висшия съдебен съвет;
11. изготвя статистическа информация за
съдебната дейност на съда.
Ч л. 14. О т дел „Уп ра в лен ие на с обс т 
веността“:
1. осигурява стопанисването и поддържането на имотите, предоставени на ВКС;
2. проучва необходимостта и прави предложения за ново строителство, реконструкция
или текущ ремонт на сградния фонд, ползван
от ВКС;
3. разработва планове, бюджети, програми,
задания и технически изисквания за ремонт
и поддръжка на имотите;
4. участва в избора на изпълнители за
доставки, услуги и текущ ремонт, независим
строителен надзор и инвеститорски контрол;
5. упражнява контрол при изпълнение
на договорите за доставки, услуги и строително-ремонтни работи на сградния фонд,
ползван от ВКС;
6. поддържа регистър и съхранява досиета
на имотите, предоставени на ВКС;
7. организира и осигурява експлоатацията
на инсталациите, системите и съоръженията
в сградния фонд, ползван от ВКС;
8. оперативно взаимодейства с всички
институции, ползващи Съдебната палата в
София, при възникване и отстраняване на
проблеми от инженерно-технически и административен характер;
9. съвместно с органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) и на Главна
дирекция „Охрана“ (ГД „Охрана“) разработва
инструкции и планове за действие за вътрешния ред, пропускателния режим, сигурността
и противопожарните правила в Съдебната
палата в София;
10. оперативно от чита изразходваните
количества вода, електрическа и топлинна
енергия;
11. организира труда на лишените от свобода, работещи в обект „Съдебна палата“,
съгласно сключения договор и във взаимодействие с ГД „Охрана“;
12. организира дейностите по осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
във ВКС;
13. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на
стоково-материалните ценности;
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14. води складова отчетност за постъпилите
и изразходваните материали и движимите вещи;
15. организира транспортната дейност и
поддържа моторните превозни средства, собственост на ВКС;
16. извършва почистването и хигиенизирането в сградния фонд, ползван от ВКС в
Съдебната палата в София.
Раздел III
Специализирана администрация
Чл. 15. (1) Специализираната администрация е организирана във:
1. служба „Регистратура“;
2. служба „Наказателни съдопроизводства“;
3. служба „Граждански съдопроизводства“;
4. служба „Търговски съдопроизводства“;
5. служба „Архив“.
(2) Службите по т. 2 – 4 подпомагат Наказателната, Граж данската и Търговската
колегия на ВКС и се ръководят от секретар
на колегия.
(3) Секретарят на колегия:
1. организира и контролира работата на
съдебните деловодители и съдебните секретари
в съответната колегия;
2. организира провеждането на общите
събрания на колегията;
3. участва като секретар в заседанията на
общите събрания на съдиите от съответната
колегия;
4. води и съхранява срочните книги за
откритите заседания на общите събрания на
съответната колегия;
5. обявява постановените решения от общото събрание на колегията;
6. организира обнародването на списъка на
насрочените за разглеждане съгласно чл. 289 от
Гражданския процесуален кодекс (ГПК) дела;
7. подрежда в канцеларски дела и съхранява
постъпващите книжа, които не се образуват в
съдебни дела или не се отнасят до образувани
дела, и изготвя отговори по повод на постъпила в съответната колегия кореспонденция;
8. изготвя сведения за дейността на колегията;
9. изготвя необходимите книжа по съдебни
поръчки;
10. обучава новопостъпилите в колегията
съдебни служители;
11. участва в комисии за проверка и изготвяне на предложения за предаване на архивни
документи на Националния архивен фонд.
Чл. 16. (1) Служба „Регистратура“:
1. приема и регистрира входящата кореспонденция;
2. приема, подготвя и изпраща изходящата
кореспонденция;
3. въвежда и осигурява на книжен и електронен носител информацията за входящата
и изходящата кореспонденция;
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4. регистрира и разпределя постъпилите
дела и книжа;
5. извършва справки за постъпилата и
изпратената кореспонденция.
(2) В служба „Регистратура“ се водят на
електронен и книжен носител за всяка календарна година следните регистърни книги:
1. входящ регистър за постъпващите за
разглеждане във ВКС дела;
2. входящ регистър на постъпващата кореспонденция;
3. изходящ регистър на експедираните от
ВКС дела и преписки до всички съдилища в
страната, извън тези на територията на София;
4. разносна книга за върнатите на други
съдебни инстанции на територията на София
дела или преписки;
5. разносна книга за разпределената поща
по колегии и отделения;
6. книга за получените по пощата и от
бюро „Призовки“ при Софийския градски съд
призовки и съобщения, изпратени от ВКС;
7. книга за предаване на постъпилата кореспонденция в отделенията на ВКС.
Чл. 17. (1) При постъпването на делата в
служба „Регистратура“ в деловодната система
се въвеждат следните данни:
1. дата на регистриране;
2. входящ номер;
3. изходящ номер, с който делото е изпратено;
4. инстанция или ведомство, от което делото пристига;
5. номер на делото, което се изпраща;
6. описание на приложенията;
7. данни за колегията, в която делото
постъпва;
8. данните за номера на обратната разписка,
в случай че книжата са получени по пощата,
и датата на пощенското клеймо.
(2) Входящият номер и датата на регистриране се вписват върху съпроводителното
писмо, с което е изпратено делото.
(3) Регистрирането и обработването на
класифицираната информация се извършва
от служител, получил разрешение за достъп
по ЗЗКИ, и при спазване на изискванията
на закона.
Чл. 18. (1) Съдебният служител в служба
„Регистратура“ следи за канцеларския вид
на постъпващите в съда дела и проверява
наличието на всички описани в съпроводителното писмо приложения и веществени
доказателства.
(2) Веществените доказателства след получаването им се предават на съответния
деловодител.
Чл. 19. (1) Входящият регистър за постъпващите за разглеждане във ВКС дела съдържа
входящите номера на постъпилите дела във
възходящ ред.
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(2) Входящият номер се поставя на първата страница на подадения или получения по
пощата документ.
(3) При получаване на пощенска пратка се
запазва пликът с пощенското клеймо.
Чл. 20. Входящият регистър на постъпващата кореспонденция – писма, жалби, заявления
и др., съдържа:
1. входящ номер;
2. дата и час на постъпване;
3. име на подателя;
4. описание на приложените книжа и данни
за направлението им.
Чл. 21. (1) Постъпилите в служба „Регистратура“ дела и книжа се обработват и предават
на служби „Наказателни съдопроизводства“,
„Граждански съдопроизводства“ и „Търговски
съдопроизводства“ до края на всеки работен
ден, в който са получени, или най-късно в
началото на следващия работен ден.
(2) Съдебният деловодител от съответната
служба получава постъпилите дела срещу
подпис в описа.
Чл. 22. Книжа по образувани във ВКС
дела се регистрират и незабавно се предават
в служби „Граждански съдопроизводства“,
„Наказателни съдопроизводства“ или „Търговски съдопроизводства“.
Чл. 23. Описите след подреждане представ
ляват книгата за постъпления, като единият
екземпляр се съхранява в служба „Регистратура“, а вторият екземпляр – в съответната
служба „Граждански съдопроизводства“, „Наказателни съдопроизводства“ и „Търговски
съдопроизводства“.
Чл. 24. В изходящия регистър на експедираните от ВКС дела и преписки до всички
съдилища в страната извън тези на територията
на София се вписват всички дела и книжа,
които съдът изпраща.
Чл. 25. При изпращането на всяко дело в
деловодната система се вписват:
1. изходящ номер;
2. дата на изпращане;
3. номер на делото във ВКС;
4. описание на приложенията;
5. адресат.
Чл. 26. Изпращането на делата се извършва
чрез пощенски оператори или куриер.
Чл. 27. Въведените в деловодната система
данни, засягащи входящата и изходящата
поща на съда, не могат да се подменят. При
неправилно въведени данни се извършва корекция от длъжностното лице, отговарящо за
деловодната система.
Чл. 28. (1) В разносната книга за върнатите
на други съдебни инстанции на територията на
София дела или преписки се вписват всички
дела и книжа, които се изпращат от ВКС до
други съдилища на територията на София
или други ведомства в столицата.
(2) В разносната книга се вписват:
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1. номер на делото и отделението, в което
то е било образувано;
2. дата на изпращане, дата на предаване;
3. име и подпис на получаващия.
Чл. 29. В книгата за получените по пощата
и от бюро „Призовки“ при Софийския градски съд и Софийския районен съд призовки
и съобщения се вписват:
1. дата на получаване;
2. институция, откъдето се получава съобщението;
3. номерът на образуваното във ВКС дело;
4. направлението в службите при ВКС.
Чл. 30. Водените в служба „Регистратура“
книги подлежат на съхранение в сроковете,
посочени в номенклатурата на ВКС.
Чл. 31. За подадени в служба „Регистратура“ жалби и молби на подателя се предоставя
входящ номер и дата или номер и дата върху
втория им екземпляр.
Чл. 32. Върнатите след послужване висящи
дела се вписват във входящия регистър и се
предават в съответната служба „Наказателни
съдопроизводства“, „Граж дански съдопроизводства“ и „Търговски съдопроизводства“
за продължаване на съдопроизводствените
действия под номера, под който първоначално
са били образувани.
Чл. 33. Книжа, които не се отнасят към
образувано дело или преписка или посочените
данни са непълни или неточни, се записват
във входящия регистър и се предават на секретаря от съответната колегия за докладване
на заместник на председателя на съда.
Чл. 34. (1) Службите „Наказателни съдо
производства“, „Граждански съдопроизводства“ и „Търговски съдопроизводства“:
1. обработват образуваните дела;
2. въвеждат данни в деловодната система
за образуваните дела и за лицата, които се
призовават по делата;
3. докладват постъпилите книжа по делата;
4. следят движението на делата и тяхната
наличност;
5. осигуряват информация на страните
по делата и на техните процесуални пълномощници;
6. писмено оформят протоколите по делата;
7. изготвят списък за призоваване на страните по делата, вещи лица и свидетели;
8. изпращат призовки за насрочените дела;
9. подреждат приетите по делото доказателства и предават делото на съдията докладчик;
10. изготвят съобщения до страните по
делата за дадените от съда указания;
11. изготвят съдебни удостоверения;
12. изготвят списъците за насрочените по
дати дела и ги поставят на определените за
това места;
13. подготвят списъка на специалистите,
които да бъдат утвърдени за вещи лица и за
преводачи по делата във ВКС;
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14. изготвят д убликати на делата при
предоставяне на делото на вещи лица – експерти, и прилагат в дубликата списък за
призоваване на страните за следващо съдебно
заседание и разписка, предоставена от вещото
лице – експерт;
15. вписват глоби в книгата за наложените
глоби, постановени с протоколни определения;
16. издават изпълнителни листове въз
основа на разпореждане на председател на
отделение или съдия докладчик за присъдени в полза на съда държавни такси, глоби и
други вземания;
17. изготвят необходимите книжа за съдебни поръчки;
18. изготвят искания на съда за събиране
на доказателства по Регламент ЕО № 1206 от
2001 г. на Съвета относно сътрудничеството
между съдилища на държавите членки при
събиране на доказателства по граждански и
търговски дела;
19. съставят документи за изплащане на
суми за разноски, възнаграждения на вещи
лица, свидетели, служебни защитници;
20. изпълняват разпорежданията на съда, дадени в открито или закрито съдебно заседание;
21. изготвят съпроводителните писма,
прошнуроват, прономероват и подпечатват
крайния лист на делото преди връщането му
на инстанцията, от която е получено;
22. подготвят за публикуване постановените от ВКС съдебни актове съгласно чл. 64
от Закона за съдебната власт (ЗСВ);
23. издават преписи от постановени от
ВКС съдебни актове след разпореждане на
председателя на отделението или на съдията
докладчик;
24. изготвят сведения за постъпилите във
ВКС дела по показатели, утвърдени от председателя на съда;
25. участват в годишни инвентаризации
и изготвят опис на несвършените в края
на отчетния период дела и предоставят необходимите статистически данни на отдел
„Информационни системи, комуникации и
съдебна статистика“;
26. изготвят и изпращат писма до началниците на местата за задържане и лишаване от
свобода за довеждане на лишени от свобода,
призовани по наказателни дела;
27. изготвят и изпращат писма с искания
за определяне на служебни защитници;
28. осигуряват физическото пренасяне на
дела и пратки в сградата на Съдебната палата;
29. осигуряват доставянето на пратки на
външни получатели и ведомства.
(2) Изготвянето на съдебните протоколи
и обработката на делата, съдържащи класифицирана информация, се извършват от
служители, получили разрешение за достъп
до к ласифицирана информация, издадено
съгласно изискванията на ЗЗКИ.
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Чл. 35. (1) Службите по чл. 34 водят следните книги:
1. азбучен указател;
2. описна книга;
3. докладна книга;
4. срочна книга за открити съдебни заседания;
5. книги за закрити заседания;
6. книга за наложените глоби.
(2) Служба „Наказателни съдопроизводства“ води книга за веществени доказателства.
(3) За всяка календарна година се завежда
отделна книга.
(4) Книгите по ал. 1, т. 1 – 3 и ал. 2 се
водят на електронен и хартиен носител.
(5) За всяко отделение се води отделна
докладна книга.
Чл. 36. (1) За образуваните в колегиите
дела се водят азбучни указатели.
(2) Азбучният указател се подрежда по
азбучен ред по собственото име на страната,
инициирала образуването на съответното
производство, на подсъдимия или осъдения.
Чл. 37. Азбучните указатели се разпечатват всеки календарен месец, като в края на
годината се прошнуроват, прономероват и
подпечатват с печата на съда.
Чл. 38. (1) Книгата за веществени доказателства съдържа следните данни:
1. пореден номер;
2. дата на постъпване;
3. номер на делото, по което са приложени
веществените доказателства;
4. описание на веществените доказателства
и подпис на длъжностното лице, което ги е
получило.
(2) За веществените доказателства се попълва и картон, съдържащ данни за лицата,
извършвали справка или проучвали веществените доказателства.
Чл. 39. Делата, изпратени на доклад, се
вписват в деловодната книга, като се посочват
датите на изпращане и връщане на делото и
причините за неговото изпращане.
Чл. 40. (1) Постъпилите от служба „Регист
ратура“ в служби „Наказателни съдопроизводства“, „Граждански съдопроизводства“ и
„Търговски съдопроизводства“ дела се предават незабавно на съдебния помощник към
отделението за извършване на предварителна
проверка за формална допустимост и редовност на жалбата или на молбата за отмяна и
се докладват на председателя на отделението.
(2) След разпореждане на председателя
на отделението за образуване делата се разпределят на принципа на случайния подбор
чрез електронно разпределение съобразно
поредността на постъпването им.
Чл. 41. След образуване на делото то се
поставя в корици за цветово кодиране, както
следва:
1. гражданските дела – в зелена корица;
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2. частните г ра ж данск и дела – в син я
корица;
3. гражданските дела, подлежащи на разглеждане пред петчленен състав на Гражданската колегия – в лилава корица;
4. наказателните дела – в червена корица;
5. частните наказателни дела – в оранжева
корица;
6. търговските дела – в бяла корица;
7. частните производства по търговски
дела – в светлосиня корица;
8. подлежащите на разглеждане пред петчленен състав на Търговската колегия дела – в
светлолилава корица.
Чл. 42. В досието на делото последователно
се подреждат:
1. съпроводителното писмо с данни за входящия номер и датата на постъпване в съда;
2. квитанцията за внесена държавна такса;
3. подадените касационни жалби, молби за
отмяна на влезли в сила решения, исковите
молби за отмяна на арбитражни решения;
4. постъпилите отговори срещу подадени
касационни жалби или молби за отмяна.
Чл. 43. След образуване и насрочване на
делото с разпореждане на председателя на
отделението деловодителят нанася върху лицевата страна на корицата:
1. номера на делото;
2. страните;
3. датата на образуване.
Чл. 44. (1) След образуването на делото в
деловодната система се въвеждат:
1. датата на образуване;
2. номерът на образуваното във ВКС дело;
3. колегията и отделението, в което се
образува;
4. инстанцията, от която делото идва;
5. номерът на делото, чийто акт се атакува;
6. първоинстанционният съд, където делото
е образувано;
7. номерът на делото в първата инстанция;
8. датата на насрочване;
9. основанието за образуване;
10. текстът от закона, предмет на спора;
11. регистрираните имена на страните в
процеса.
(2) Данните в деловодната система при
образуване на делата се отпечатват в описни
книги.
(3) Описните книги се разпечатват всеки
календарен месец, като в края на годината
се прошнуроват, прономероват и подпечатват
с печата на съда.
Чл. 45. (1) При постановяване на определения от тричленни наказателни съдебни
състави, по които следва да бъде образувано
производство пред петчленен състав на Наказателната колегия, копие от определението
ведно с делото се представя в служба „Ре-
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гистратура“ за вписване на входящ номер и
дата на постъпване в петчленния състав на
Наказателната колегия.
(2) При постановяване на решение или
определение за връщане на делото за ново
разглеждане от тричленен състав делото се
образува под нов номер след въвеждане на
входящ номер и дата.
Чл. 46. Изпратените от въззивните или
първоинстанционните съдилища дела въз
основа на искания за поправка на очевидна
фактическа грешка, допълване или тълкуване
и за произнасяне по молби за изменение на
решение в частта за разноските не се образуват под нов номер.
Чл. 47. По писмена молба на страните и
техните процесуални представители и след
разрешение на съдия деловодителят издава
съдебни удостоверения, преписи и извлечения
от приложените към делата книжа в деня
на подаване на молбата или най-късно на
следващия ден.
Чл. 48. (1) Съдебните деловодители от
служба „Граждански съдопроизводства“ и
служба „Търговски съдопроизводства“ следят
за пълнотата на извлечените от деловодната
система данни за призоваване на страните по
делата по реда на чл. 289 ГПК, като проверяват пълнотата на списъка на делата, данните
по датата на съдебното заседание, отделението, в което е образувано делото, номера на
делото във ВКС и годината на образуването
му, номера на делото, срещу чието решение
е подадена касационната жалба, имената на
всички касатори с данни за адресите и пълномощниците им.
(2) По производствата по отмяна на влезли
в сила решения по граждански и търговски
дела или при отлагане на такива дела, както
и по наказателни дела страните се призовават
с призовки.
Чл. 49. Най-малко 10 дни преди съдебно
заседание секретарят, който ще участва в откритото съдебно заседание, проверява редовността на призоваване на страните по делата
и докладва на съдията докладчик.
Чл. 50. Срочната книга за открити съдебни
заседания съдържа:
1. дата на съдебното заседание;
2. състав на съда;
3. докладчик по делото;
4. име на съдебния секретар;
5. номер на делото;
6. основание за образуване пред ВКС;
7. страни по делото, номер на делото, чийто
съдебен акт се атакува, номер на атакувания
съдебен акт и име на съда;
8. номер на решение или определение,
постановено в открито съдебно заседание;
9. дата на обявяване на съдебния акт;
10. причини за отлагане на делото в случай
на отлагане.
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Чл. 51. Съдебните секретари вписват в
срочната книга за открити заседания данните
по предходния член един ден преди съдебното
заседание.
Чл. 52. (1) Книгите за закрити заседания
съдържат:
1. пореден номер;
2. номер на делото;
3. страни по делото, номер на делото, чийто
съдебен акт се атакува, номер на атакувания
съдебен акт и име на съда;
4. съдебен състав и докладчик;
5. номер на съдебния акт;
6. дата на обявяване;
7. диспозитив на постановения съдебен акт;
8. данни къде е изпратено делото и подпис
на длъжностното лице.
(2) За постановените в закрито заседание
определения по допускане на касационното
обжалване по граждански и търговски дела
се води отделна книга.
Чл. 53. (1) Съдебните секретари оформят
протоколите по делата в 3-дневен срок от деня
на откритото съдебно заседание.
(2) Отложените дела се предават срещу
подпис на деловодителя на отделението за
изпълнение на протоколните определения
на съда.
(3) Издадените изпълнителни листове въз
основа на разпореждане на председател на
отделение или съдия докладчик за присъдени в полза на съда държавни такси, глоби и
други вземания се изпращат на съответния
компетентен орган за събиране на вземанията.
Чл. 54. Копие от писмата, с които се отговаря на граждани по въпроси, по които няма
образувани дела във ВКС, ведно с молбата
подлежат на съхранение и се к ласират в
отделни папки „Канцеларско дело“ за всяка
една календарна година по възходящ ред на
молбата, регистрирана в съда.
Чл. 55. В хода на производството по делото в деловодната система своевременно се
отразяват:
1. данните за страните и пълномощниците им;
2. данните за откритите и закритите съдебни заседания;
3. данните за движението на книжа по
делото и за действия на секретаря по делото;
4. моментът на изпращане на делото на
доклад, причината за неговото докладване и
датата на връщане от доклад;
5. данните за съдебните актове по делото –
номер и дата, диспозитив, кратък резултат,
текст, включително и с изличени лични данни и др., след обявяване на съдебния акт в
срочната книга;
6. данните за изхода и експедирането на
делото.
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Чл. 56. (1) Насрочените дела се съхраняват и предоставят за справки и проучване на
страните по делата, на техните процесуални
представители и адвокатите в специално
обособена адвокатска стая.
(2) Справки по делата могат да се извършват и по телефон.
Чл. 57. (1) Съдебните секретари обработват делото след постановяване на съдебното
решение и го предават в служба „Регистратура“ за връщането на инстанцията, от която
е постъпило.
(2) На всяка страница в горния десен
ъгъл на копието от съдебното решение или
оп ределение съдебни те сек ретари слагат
печат, удостоверяващ, че копието е вярно с
оригинала, полагат подпис и го предават на
съдебния архивар срещу подпис.
Чл. 58. (1) Образуваните пред ВКС дела по
реда на чл. 47, ал. 1 от Закона за международния търговски арбитраж след постановяване на
решението се предават от съдебния секретар
на служба „Архив“, като на връщане подлежи само приложеното арбитражно дело. На
корицата на всяко дело съдебният секретар
поставя отметка, че същото е архивирано, и
полага подпис.
(2) При изпращане на образувано пред
ВКС дело, по което съдът се е произнесъл за
подсъдността на спора, делото се изпраща на
инстанцията, която е определена да разгледа
делото, а копие от определението на съда ведно
със съпроводително писмо се изпраща и на
инстанцията, от която делото е постъпило.
Чл. 59. (1) С обявяването на решението в
срочната книга то се обявява и в деловодната
система.
(2) Номерът на съдебния акт се задава след
обявяването на делото за решаване.
(3) Номерата на постановените в една календарна година решения са във възходящ ред.
Чл. 60. По дела, по които решението или
определението на ВКС подлежи на обжалване,
съдебният деловодител изпраща съобщение до
страните, за което прави отбелязване върху
решението.
Чл. 61. (1) Веществените доказателства,
които се предават от служба „Регистратура“
в служба „Наказателни съдопроизводства“,
се регистрират от деловодителя в книгата за
веществени доказателства.
(2) Приемането на веществените доказателства се удостоверява със стикер, трайно
прикрепен към опаковката на вещественото
доказателство. Върху стикера се вписват номерът на делото и регистрацията в книгата за
веществени доказателства и той се подписва
от приемащия и от предаващия служител.
(3) Деловодителят описва веществените
доказателства по начин, гарантиращ точна
идентификация.
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Чл. 62. След постановяване на решение
по делото, по което е имало представени
веществени доказателства, те се връщат на
съдебната инстанция, където се изпраща и
делото, с отразяване на датата и подпис на
длъжностното лице, получило в служба „Регистратура“ доказателствата.
Чл. 63. В съпроводителното писмо, с което
се изпраща делото, се вписват данни за изпращането и на веществените доказателства
с подробно описание на същите. Съпроводителното писмо се подписва от председателя
на отделението и съдебния секретар.
Чл. 64. (1) Постъпилите и образуваните
във ВКС дела се подреждат в шкафове с изключение на образуваните дела, съдържащи
класифицирана информация.
(2) Съдебните дела и документи, съдържащи
класифицирана информация, се съхраняват в
метални каси в сектор „Защита на класифицираната информация“.
Чл. 65. Спрените и оставените без движение
дела и тези, по които тече срок за извършване на процесуални действия, се подреждат
отделно.
Чл. 66. При постъпване на книжа по дело,
което в момента не се намира в съдебното
деловодство, те се подреждат в дубликата на
делото.
Чл. 67. (1) Несвършени във ВКС дела не се
прилагат като доказателства към други дела.
(2) При направено искане от други органи от
съдебната власт след разпореждане на съдията
докладчик делото може да бъде изпратено на
друг съд или прокуратура.
Чл. 68. Съдебните служители, на които е
поверено съхранението и пазенето на образувани пред ВКС дела, следят да не се:
1. правят отметки и зачертавания по делото;
2. изваждат приложения или доказателства
от кориците на делото;
3. изнасят дела от съответната канцелария,
в която към момента делото се намира на
съхранение.
Чл. 69. (1) В служби „Наказателни съдопроизводства“, „Граждански съдопроизводства“ и
„Търговски съдопроизводства“ се съхраняват
разписките за връчени съобщения и призовки
до страните по делото.
(2) Върнатите в цялост съобщения и призовки незабавно се докладват на съдията
докладчик.
(3) При призоваване по телефон съдебният
служител, извършил тези действия, прави отбелязване в списъка за призоваване на лицата
на коя дата и в колко часа е извършен телефонният разговор, както и името на лицето,
получило съобщението, и се подписва.
(4) Когато се призовават затворници или
служещи във войската или в поделения на МВР,
призовките със съответните съпроводителни
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писма се изпращат до съответния началник
или командир.
(5) Призовките и съпроводителните писма,
изходящи от ВКС, се подписват от длъжностното лице, извършващо призоваването, а
съпроводителните писма – и от председателя
на съответното отделение.
(6) В съпроводителното писмо за призоваване на арестанти се указва задължително
ли е явяването на лицето.
Чл. 70. (1) При изпращане на дело за послужване на друг орган на съдебната власт
преди постановяване на съдебен акт от ВКС
в съпроводителното писмо се посочва датата,
за която делото е насрочено.
(2) Съпроводителното писмо се подписва
от председателя на отделението или съдия
докладчик и от съдебния секретар.
(3) В деловодството остава на съхранение
направеният дубликат, който съдържа копие
от писмото и копие от списък за призоваване
на страните.
(4) На корицата на дубликата се вписват
номерът на делото и данни, че представлява
дубликат.
Чл. 71. (1) При изгубване или унищожаване на дело във ВКС се извършва щателна
проверка.
(2) След проверката, в случай че делото
не се намери, се съставя акт от секретаря на
колегията, където делото е било образувано,
който се докладва на председателя на колегията.
(3) Делото се възстановява от съда, в който
е било образувано. В съда, в който делото е
било образувано, се изпраща препис от акта,
установяващ изгубването или унищожаването.
Чл. 72. (1) Служба „Архив“:
1. дава справки по архивираните описни и
срочни книги, както и по азбучните указатели;
2. приема заявления за издаване на заверени
преписи от съдебни решения и определения,
постановени от ВКС;
3. издава преписи след разпореждане на
председателя на отделение или съдия и след
внасяне на държавна такса;
4. предоставя за четене постановени от
ВКС съдебни актове;
5. приема заявления за издаване на незаверени преписи от решения и определения,
постановени от ВКС, и ги издава след заплащане на държавна такса, когато заявленията
са подадени от адвокат, страна по делото или
неин пълномощник;
6. обезпечава нуждите на съдиите и служителите от специализирана литература;
7. изготвя библиографски и тематични
справки по заявка на съдиите;
8. попълва и съхранява библиотечния фонд
на ВКС;
9. събира и съхранява съдебните актове
на ВКС.
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(2) В служба „Архив“ се съхраняват всички дела, по които ВКС е първа инстанция,
т ълк у вателните дела, копи я от решени я,
постановени в открито съдебно заседание от
съдебните състави на ВКС, копия от определенията, с които производството по делото
се прекратява в открито съдебно заседание,
определенията, постановени в закрито заседание, и разпорежданията.
Чл. 73. (1) Копията от постановените съдебни актове се комплектуват по отделения
за всяко отделение, като се класират по възходящ ред на номера на акта за всяка една
календарна година.
(2) След обявяване на всички съдебни актове
в съответната срочна книга и в книгата за
закрити заседания за всяка календарна година копията от съдебните актове се предават
за подвързване и подлежат на съхранение в
служба „Архив“.
Чл. 74. (1) Заявлението за издаване на
заверен препис от съдебно решение или определение, постановени от ВКС, се докладват
незабавно.
(2) Заявлението за издаване на препис от
решение или определение ведно с квитанцията за внесена държавна такса остава на
съхранение във ВКС.
Чл. 75. (1) На съхранение в служба „Архив“
подлежат описните книги, срочните книги
за открити заседания, книгите за закрити
заседания, азбучните указатели.
(2) Книгите и канцеларските дела се предават в служба „Архив“ след номериране.
Чл. 76. Свършените през текущата година
дела, по които ВКС е първа инстанция, и
свършените тълкувателни дела се предават
в служба „Архив“ в началото на всяка календарна година.
Чл. 77. При предаване на архивните материали в служба „Архив“ се извършва вписване
в архивни книги, отделни за първоинстанционните и за тълкувателните дела.
Чл. 78. Архивната книга се води от съдебния архивар и съдържа:
1. номер на връзката;
2. архивен номер;
3. номер на образуваното във ВКС дело;
4. отделението, в което е било образувано
делото.
Чл. 79. На всяка връзка на свършените
дела се поставя картон с данни за номера на
връзката и кои архивни номера на дела се
съдържат в нея.
Чл. 80. (1) За предаване и приемане на
свършените дела съдебният деловодител изготвя опис в два екземпляра – за съответната
сл у жба „Наказателни съдопроизводства“,
„Граждански съдопроизводства“ и „Търговски
съдопроизводства“ и за служба „Архив“.
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(2) Екземплярите от описите за предадени
дела се подреждат в книга, която се съхранява
в служба „Архив“.
Чл. 81. Съдебният деловодител след предаване на свършените дела в служба „Архив“
извършва отметка в описната книга с отразяване срещу номера на образуваното дело
на архивния номер, под който е архивирано.
Чл. 82. Сроковете за съхранение и видовете
документи се определят с номенклатура на
делата, одобрена от председателя на ВКС и
утвърдена от директора на Централния държавен архив.
Чл. 83. (1) Експертна комисия, назначена
от председателя на съда, определя кои канцеларски дела или други документи подлежат
на унищожаване в съответствие с утвърдената
номенклатура на делата във ВКС и изготвя
протокол-опис за одобрение от председателя
на съда.
(2) Един от одобрените описи остава на
съхранение във ВКС, а другите две копия се
изпращат на Централния държавен архив за
утвърждаване.
(3) Архивните материали се унищожават
след утвърждаване от Централния държавен
архив по предложение на експертната комисия.
(4) Не подлежат на унищожаване материали,
които имат научно или историческо значение,
както и постановленията на ВКС и решенията
на общите събрания на колегиите.
Чл. 84. В служба „Архив“ се обработват
и съхраняват сканираните актове, постановени от ВКС.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ВКС
Раздел I
Взаимодействие и координация
Чл. 85. Звената в администрацията на
ВКС в рамк ите на своята фу нк циона лна
компетентност:
1. подготвят становища, отчети, доклади,
докладни записки, анализи, програми, концепции, справки и други документи;
2. осигуряват координация и взаимодействие с държавни институции и с неправителствени организации;
3. участват в изготвянето и реализирането на проекти за привличане на средства
от фондове на Европейския съюз и от други
международни програми;
4. участват в разработването на процедури,
правила и други вътрешни актове;
5. участват в подготовката и провеждането
на обществени поръчки.
Чл. 86. (1) Звената в администрацията на
ВКС пряко си взаимодействат по въпроси от
смесена компетентност, като водещото звено
прави обобщение и подготвя окончателния
документ.
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(2) Доклади, отчети, справки и други материали от общ характер се предоставят от
главния секретар на всички заинтересувани
административни звена, освен ако са публикувани на интернет страницата на ВКС.
Чл. 87. Ръководителите на административни звена:
1. планират, организират, контролират и
координират дейността на ръководеното от
тях звено;
2. създават условия за законосъобразна, бърза и ефективна работа на ръководеното звено;
3. разпределят възложените задачи между
служителите в звеното и контролират тяхното
изпълнение;
4. предлагат на висшестоящия си ръководител мерки за подобряване дейността на
звеното;
5. правят обосновани предложени я за
промени в числеността или длъжностите в
ръководеното звено;
6. предлагат мерки за подобряване на
професионалната квалификация на съдебните
служители от звеното;
7. одобряват и подписват всички изходящи
от административното звено документи;
8. подготвят необходимите справки за
дейността на звеното;
9. правят мотивирани предложени я за
стимулиране или налагане на дисциплинарни
наказания на подчинените служители;
10. координират ползването на отпуските
на съдебните служители от звеното.
Раздел II
Работа с предложения и сигнали
Чл. 88. До председателя на ВКС се подават
сигнали за злоупотреби с власт и корупция
или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на
съдебни служители от ВКС.
Чл. 89. (1) Предложенията и сигналите
по чл. 88 могат да бъдат писмени или устни,
подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, телеграф, телекс, факс
или електронна поща.
(2) Подадените предложения и сигнали се
регистрират по ред, определен със заповед на
председателя на ВКС.
Чл. 90. (1) Не се образува производство
по анонимни предложения и сигнали, както
и по сигнали, отнасящи се до нарушения,
извършени преди повече от 2 години.
(2) За анонимни предложения и сигнали се
приемат тези, в които не са посочени:
1. имената по документ за самоличност и
адресът – за българските граждани;
2. имената по документ за самоличност,
личният номер и адресът – за чужденец;
3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на
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български език, седалището и последният
посочен в съответния регистър адрес на управление;
4. предложения и сигнали, които, въпреки
че съдържат реквизитите по т. 1 – 3, не са под
писани от автора или от негов представител
по закон или пълномощие.
(3) За сигнали, отнасящи се до нарушения,
извършени преди повече от 2 години, се приемат
тези, които засягат факти и събития, случили
се преди повече от две календарни години
преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или
заявяването в служба „Регистратура“ на ВКС.
(4) Сигнали, подадени повторно по въпрос,
по който има решение, не се разглеждат.
Чл. 91. За неуреденото в този раздел се
прилага глава осма от А дминистративно
процесуалния кодекс.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ
Раздел I
Щатно разписание и длъжностни характе
ристики
Чл. 92. (1) Длъжностите за съдебни служители в администрацията на ВКС се определят
в щатно разписание, утвърдено от председателя на съда.
(2) В щатното разписание се посочват:
1. конкретните длъжности в администрацията на ВКС, разпределени по административни звена;
2. код по Националната класификация на
професиите и длъжностите за всяка длъжност;
3. щатните бройки за всяка длъжност;
4. минималните изисквания за заемането
на всяка длъж ност – минима лна образователна степен, минимален трудов стаж и
минимален ранг;
5. диапазонът на основните месечни заплати
за всяка длъжност.
(3) Проектът на щатно разписание се разработва от звеното, отговарящо за управлението
на човешките ресурси, съобразно класификатора по чл. 341, ал. 1 ЗСВ и общата численост
на администрацията на ВКС, определена от
Съдийската колегия на ВСС.
Чл. 93. (1) Въз основа на утвърденото щатно разписание и сключените със съдебните
служители трудови договори и допълнителни
споразумения звеното, отговарящо за управ
лението на човешк ите ресу рси, подготвя
поименно разписание на длъжностите.
(2) Поименното разписание съдържа информацията по чл. 92, ал. 2, т. 1, 2 и 3, както и:
1. трите имена на съдебния служител,
заемащ всяка щатна бройка на конкретната
длъжност;
2. притежаваната от съдебния служител
образователна степен;
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3. продължителността на работното време,
през което се изпълнява длъжността;
4. ранга на съдебния служител;
5. индивидуалната основна месечна заплата
на съдебния служител.
Чл. 94. (1) За всяка длъжност от щатното
разписание се разработва длъжностна характеристика, която се утвърждава от председателя на ВКС.
(2) В длъжностните характеристики се
определят наименованието на длъжността
съгласно к ласификатора по чл. 341, ал. 1
ЗСВ, мястото на длъжността в структурата
на администрацията на ВКС, минималните
изисквания за нейното заемане, основната цел
на длъжността, преките задължения, възлагането и отчитането на работата, свързани
с организацията на работата и използваните
ресурси, начините на вземане на решения,
контактите във връзка с изпълнението на
длъжността и специфичните изисквания за
нейното заемане.
Чл. 95. (1) Проектите на длъжностните
характеристики и измененията в тях се разработват от ръководителя на административното звено, в което се включва длъжността.
Проектите на длъжностните характеристики
на съдебните служители, които са на пряко
подчинение на председателя на ВКС, се разработват от главния секретар.
(2) Звеното, отговарящо за управлението на
човешките ресурси, осигурява методическа,
организационна и техническа подкрепа по
разработване и изменение на длъжностните
характеристики.
(3) Разработените проекти на длъжностни
характеристики, с изключение на тези на
служителите на пряко подчинение на председателя на ВКС, се съгласуват с ръководителя на изготвилия проекта на длъжностната
характеристика.
(4) Екземпляр от утвърдената длъжностна характеристика се връчва на служителя,
заемащ длъжността, и се подписва от него.
Чл. 96. (1) Изменение на длъжностните
характеристики може да се извършва по
инициатива на главния секретар, на преките
ръководители или на звеното, отговарящо
за управлението на човешките ресурси при:
1. настъпили промени в характера и организацията на работата;
2. изменения във функциите на административното звено;
3. въвеждане на нови стандарти, модели и/или технологии за осъществяване на
определени административни дейности или
работни процеси;
4. предписания от контролни органи.
(2) В едномесечен срок от настъпилите
промени по ал. 1 се разработва и утвърждава изменената длъжностна характеристика,
екземпляр от която се връчва на служителя,
заемащ длъжността, и се подписва от него.
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Раздел II
Изисквания и несъвместимости
Чл. 97. (1) За съдебен служител в администрацията на ВКС може да бъде назначено
лице, което:
1. е навършило пълнолетие;
2. не е поставено под запрещение;
3. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от това, че
е реабилитирано;
4. не е лишено по съответен ред от правото
да заема конкретната длъжност;
5. отговаря на изискванията за заемане на
длъжността, предвидени в нормативен акт,
в класификатора по чл. 341, ал. 1 ЗСВ и в
длъжностната характеристика за съответната
длъжност.
(2) За главен секретар се назначава лице,
което отговаря на условията по ал. 1 и е
български гражданин, има завършено висше
образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по професионално
направление „Право“ и има не по-малко от
5 години юридически стаж.
(3) За ръководител сектор „Защита на
класифицираната информация“ се назначава
лице, което отговаря на условията по ал. 1 и
има само българско гражданство, получило
е разрешение за достъп до ниво на класифицирана информация „строго секретно“ и
притежава необходимите професионални и
нравствени качества.
Чл. 98. Не може да бъде назначено за
съдебен служител лице, което е съпруг или
съпруга или се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена
линия до четвърта степен включително или
по сватовство до втора степен включително
с председателя на ВКС.
Чл. 99. (1) При назначаването на съдебни
служители в администрацията на ВКС се
прилагат несъвместимостите по чл. 107а, ал. 1
от Кодекса на труда (КТ).
(2) Съдебни ят слу ж ител подписва при
сключването на трудовия договор декларация
за обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 КТ.
(3) Когато по време на трудовото правоотношение за съдебния служител възникне
някое от основанията за несъвместимост по
чл. 107а, ал. 1 КТ, той е длъжен в 7-дневен
срок от настъпването на това основание да
уведоми председателя на ВКС.
Чл. 100. Докато изпълнява длъжността
си, главният секретар не може да членува в
политическа партия или коалиция, организация с политически цели, както и да извършва
политическа дейност.
Раздел III
Назначаване
Чл. 101. (1) Назначаването на главния
сек ре тар и на с ъдебен сл у ж и т ел, ч и я т о
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дейност е свързана с осъществяването на
правомощията на ВКС, се извършва след
провеждането на конкурс.
(2) Председателят на ВКС може да определя
и други длъжности, които да се заемат след
провеждането на конкурс.
(3) За съдебен помощник се назначава лице,
издържало конкурс за съдебен служител.
(4) При назначаване на съдебен служител
на друга длъжност в администрацията на
ВКС, както и при преместването му от администрацията на друг орган на съдебната
власт конкурс не се провежда.
(5) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага
по отношение на главния секретар на ВКС.
Чл. 102. (1) Конкурсът се обявява от председателя на ВКС с писмена заповед, в която
се определят:
1. длъжността, за която се провежда конкурсът;
2. изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, този
правилник, класификатора по чл. 341, ал. 1
ЗСВ и длъжностната характеристика за съответната длъжност;
3. начинът на провеждане на конкурса и
на оценяване на кандидатите;
4. необходимите документи, мястото и
срокът на подаването им;
5. общодостъпното място, на което ще се
обявяват списъците или други съобщения във
връзка с конкурса.
(2) Срокът за подаване на документите не
може да е по-кратък от 1 месец.
(3) Конкурсът се оповестява с обявление в
централен ежедневник, поставяне на обявление
на общодостъпното място по ал. 1, т. 5, както
и на интернет страницата на ВКС.
(4) В обявлението се съдържат всички
данни от заповедта по ал. 1 и кратко описание на длъжността съгласно длъжностната
характеристика.
Чл. 103. (1) Кандидатите подават лично
или чрез пълномощник писмено заявление
за участие в конкурса.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен
под запрещение, не е осъждан за умишлено
престъпление от общ характер, независимо
от това, че е реабилитиран, не е лишен по
съответен ред от правото да заема конкретната длъжност;
2. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност,
които се изискват за длъжността;
3. копие от документите, удостоверяващи
продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
4. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, определени в
заповедта за откриване на конкурса.
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Чл. 104. (1) Конкурсът се провежда от комисия в състав от трима до петима членове,
назначена с писмена заповед на председателя
на съда за всеки конкурс. В заповедта се определя и поименният състав на комисията.
(2) Комисията заседава в пълния си състав
и взема решения с обикновено мнозинство.
(3) За заседанията си комисията води протокол, който се подписва от всички членове.
Чл. 105. (1) Конкурсната комисия разглежда
всяко постъпило заявление, като преценява
дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението
на изискванията за заемане на длъжността,
посочени в обявлението.
(2) До участие в конкурса се допускат
кандидатите, които напълно отговарят на
посочените в обявлението изисквания.
(3) Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол
и се изготвят списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват
от членовете на комисията.
(4) В списъка на допуснатите кандидати се
посочват датата на провеждане на конкурса,
която не може да бъде по-рано от 14 дни от
изнасянето на списъка, началният час и мястото на провеждане на конкурса.
(5) В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за
недопускането им.
(6) Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на общодостъпно
място в сградата на съда и се публикуват на
неговата интернет страница не по-късно от
7 дни след изтичане на срока за подаване на
заявленията за участие в конкурса.
(7) Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до председателя на съда в 7-дневен
срок от обявяването на списъците. Председателят на съда се произнася окончателно.
Жалбата не спира конкурсната процедура.
Чл. 106. (1) Когато няма допуснати кандидати, председателят на съда с писмена заповед
прекратява конкурсната процедура.
(2) Конкурсът се провежда по обявения начин и когато допуснатият кандидат е само един.
(3) Въз основа на проведения конкурс комисията класира до трима от кандидатите,
получили най-висок резултат.
Чл. 107. (1) В 7-дневен срок от приключване
на конкурса комисията представя на председателя на съда протокол от проведения конкурс
и документите на класираните кандидати.
(2) Трудовото правоотношение възниква с
лицето, класирано на първо място в конкурса.
Чл. 108. На назначения служител се връчва
лично срещу подпис длъжностна характеристика, съобразена с условията на типовите
длъжностни характеристики на служителите
в администрацията на ВКС.
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Раздел IV
Права и задължения
Чл. 109. (1) Върховният касационен съд
осигурява необходимите условия и организация за изпълнение на служебните задължения
на съдебните служители.
(2) Върховният касационен съд осигурява
условия за обучение и повишаване на професионалната квалификация на съдебните
служители.
Чл. 110. (1) Съдебните служители задължително се застраховат срещу злополука за
сметка на бюджета на съдебната власт.
(2) Задължителното обществено и здравно осигуряване на съдебния служител се
извършва изцяло за сметка на бюджета на
съдебната власт.
Чл. 111. В зависимост от професионалната
квалификация на съдебните служители се
присъждат рангове. Ранговете са от пети до
първи във възходяща степен.
Чл. 112. (1) При първоначално назначаване
на съдебния служител се присъжда минималният ранг за съответната длъжност, определен
в класификатора по чл. 341, ал. 1 ЗСВ.
(2) При преназначаване на съдебен служител на друга длъжност в администрацията
на ВКС придобитият ранг се запазва, освен
ако не е по-нисък от изискуемия за новата
длъжност минимален ранг.
(3) При преминаване на длъжност от администрацията на друг орган на съдебната
власт, на ВСС, на Инспектората към ВСС и
от Националния институт на правосъдието
съдебният служител запазва придобития ранг.
Чл. 113. (1) Съдебните служители имат
право да получават възнаграждение за заеманата длъжност и възнаграждение за ранг
съобразно класификатора по чл. 341, ал. 1 ЗСВ.
(2) Съдебните служители имат право да
получават ежегодно суми за делово облекло
в размер до две средномесечни заплати на
заетите в бюджетната сфера.
Чл. 114. (1) Съдебните служители имат
право на платен годишен отпуск и на допълнителен платен годишен отпуск в размери,
определени от ВСС.
(2) Когато нуждите на службата налагат,
разходите за обучение и повишаване на професионалната квалификация са за сметка на
бюджета на съдебната власт.
Чл. 115. (1) Съдебните служители могат
да бъдат поощрявани с отличия или награди
съгласно чл. 358а ЗСВ.
(2) Условията и редът за присъждането на
отличията и наградите се определят с вътрешни
правила, утвърдени от председателя на ВКС.
Чл. 116. (1) Съдебните служители са длъжни
да изпълняват задълженията си в съответствие
с връчените им индивидуални длъжностни
характеристики.
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(2) При служебна необходимост на съдебния
служител могат да се възлагат допълнителни
задължения временно – до 45 работни дни за
една календарна година.
Чл. 117. (1) Работното време на администрацията на ВКС е от 8,30 до 17,00 ч. с половин
час обедна почивка.
(2) Съдебните служители дават справки на
страните, на процесуалните им представители
и на адвокатите за движението на делата без
прекъсване от 8,30 до 17,00 ч., като обедната
почивка се ползва по график.
(3) Съдебните служители са длъжни да
спазват работното време и да го използват само
за изпълнение на служебните си задължения.
(4) При служебна необходимост съдебният
служител е длъжен да изпълнява служебните
си задължения и извън работното време.
Чл. 118. Съдебните служители декларират
пред председателя на ВКС своето имотно
състояние по реда на чл. 107а, ал. 4 и 5 КТ.
Чл. 119. (1) При изпълнение на служебните
си задължения и в обществения живот съдебните служители трябва да спазват Етичния кодекс на съдебните служители, одобрен от ВСС.
(2) Съдебните служители трябва да са
политически неутрални при изпълнение на
своите задължения.
(3) Съдебните служители са длъжни да
изпълняват своите задължения в делово облекло, да носят знак с името и длъжността
си и да се легитимират със служебна карта.
Чл. 120. (1) Съдебните служители са длъжни да пазят като служебна тайна сведенията,
които са им станали известни в кръга на
службата и засягат интересите на гражданите,
на организациите и на държавата.
(2) Съдебните служители, получили разрешение за достъп до съответното ниво на
класифицирана информация, са длъжни:
1. да защитават класифицираната информация от нерегламентиран достъп;
2. да уведомяват служителя по сигурност
та на информацията за всички случаи на
нерегламентиран достъп до класифицирана
информация;
3. да уведомяват служителя по сигурност
та на информацията за всички случаи на
промени на класифицираните материали и
документи, при които не е налице нерегламентиран достъп.
(3) Съдебен служител, получил разрешение
за достъп до класифицирана информация с
ниво на класификацията „строго секретно“,
е длъжен да информира служителя по сигурността на информацията за всяко частно
задгранично пътуване преди датата на заминаване, освен ако пътуването е в държави,
с които Република България има сключени
споразумения за взаимна защита на класифицираната информация.
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Чл. 121. (1) Съдебният служител е длъжен да изпълнява законосъобразните актове
и заповеди на председателя на ВКС и на
неговите заместници, на ръководителя на
звеното, както и разпорежданията на съдии
те от ВКС, свързани с осъществяване на
правомощията им.
(2) Съдебният служител не е длъжен да
изпълни нареждане, насочено срещу него,
неговата съпруга или съпруг, роднини по
права линия без ограничения, по съребрена
линия до четвърта степен и по сватовство до
втора степен включително. В такъв случай
той е длъжен незабавно да уведоми съответния служител на ръководна длъжност,
който трябва да възложи изпълнението на
друг служител.
Чл. 122. За неуредените в тази глава въпроси относно правата и задълженията на
съдебните служители се прилага глава осем
надесета от ЗСВ и разпоредбите на КТ.
Раздел V
Атестиране и повишаване в ранг
Чл. 123. (1) Атестирането на съдебните
служители има за цел:
1. установяване на равнището на професионалната квалификация на служителите
и нейното съответствие с изискванията на
длъжностната характеристика;
2. проверка на качествата на служителя за
ефективно изпълнение на заеманата длъжност;
3. справедливо възнаграждение на съдебните служители;
4. подобряване на служебните взаимоотношения и работата в екип;
5. осъществяване на прозрачна и справедлива процедура за професионално развитие.
(2) Професионалната квалификация се
отчита като съвкупност от знания и умения.
Чл. 124. (1) Атестирането обхваща периода от 1 декември на предходната година до
30 ноември на следващата година.
(2) На атестиране подлежат съдебните
служители, които имат прослужено време
в администрацията на ВКС не по-малко от
една година.
(3) За прослужено време по ал. 2 се счита
и прослуженото време на длъжност с променено наименование, но със същите преки
задължения.
(4) Служителите, прослужили по-малко от
една година в администрацията на ВКС, се
атестират през следващата календарна година.
Чл. 125. (1) Атестирането на съдебните
служители е непрекъснат процес, който се
провежда ежегодно.
(2) Участниците в процеса на атестиране са:
1. атестиран – всеки съдебен служител в
администрацията на ВКС;
2. пряк ръководител – ръководител, на когото атестираният е непосредствено подчинен;
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3. постоянно действаща атестационна комисия, назначена от председателя на съда;
4. орган по обжалването – председателят
на ВКС.
(3) Атестирането на главния секретар,
началника на кабинета на председателя, на
служителя по сигурността на информацията
и на съдебните помощници се извършва от
председателя на съда.
Чл. 126. (1) Атестирането включва следните дейности:
1. изготвяне на работен план от прекия
ръководител с участието на атестирания, като
в работния план се включват цели, които
трябва да са конкретни, измерими, постижими
и определени във времето;
2. текущ контрол, осъществяван от прекия ръководител с оглед на изпълнението на
работния план;
3. изготвяне на оценка от атестационната
комисия или в случаите на чл. 125, ал. 3 – от
председателя на съда.
(2) Дейностите по атестирането се провеждат, както следва:
1. изготвянето на работния план – в периода
от 1 декември до 31 декември;
2. изготвяне на оценка и вписване на резултатите в атестационен формуляр – от 1 до
30 ноември.
Чл. 127. (1) Показателите, по които се оценяват съдебните служители, и максималният
брой точки за всеки показател са:
1. качествено изпълнение на задълженията – до 4 точки;
2. срочно изпълнение на задълженията – до
4 точки;
3. способност за самостоятелна работа – до
4 точки;
4. степен на подготвеност и възможност
за работа с информационни технологии – до
3 точки;
5. степен на подготвеност и способност
за работа с нормативни актове – до 3 точки;
6. усъвършенстване на професионалните
знания и умения – до 3 точки;
7. инициативност, поемане на извънредна
работа – до 4 точки;
8. взаимоотношения на съдебния служител
с останалите служители – до 3 точки;
9. взаимоотношения на съдебния служител
с магистрати – до 3 точки;
10. способност за работа в екип – до 4 точки;
11. конфиденциалност при изпълнение на
задълженията – до 3 точки;
12. поведение при работа с граждани – до
4 точки;
13. равнопоставено отношение към граждани и адвокати – до 3 точки;
14. етично поведение на работното място – до 3 точки;
15. спазване на работното време – до 3
точки;
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16. спазване на деловия стил на обличане – до 2 точки;
17. организационни умения – до 3 точки;
18. управленски компетенции и умения в
областта на управлението – до 3 точки;
19. оценка на прекия ръководител – до
3 точки.
(2) При изготвянето на оценката се вземат
предвид предоставената от прекия ръководител информация за оценявания служител
относно изпълнението на работния му план,
обемът и качеството на извършената работа,
спазването на сроковете за изпълнение и трудовата дисциплина, постъпилите сигнали и
оплаквания, както и резултатите от текущия
контрол на изпълнението на задълженията.
(3) Председател ят на съда у твърж дава
указания за определяне на точките по показателите, посочени в ал. 1.
(4) Показателите, по които ще се атестират
съдебните служители според заеманата от тях
длъжност, се определят от атестационната
комисия.
Чл. 128. (1) Определеният брой точки за
всеки от показателите за оценка се вписва в
атестационен формуляр за всеки служител, в
който се определя обща оценка, която може
да бъде:
1. оценка 1 – „Отличен“, атестираният изключително ефективно изпълнява работата си,
значително над изискванията за длъжността,
при получени от 62 до 59 точки или разлика от
три точки между горната и долната граница,
ако са изключени показатели;
2. оценка 2 – „Много добър“, атестираният редовно изпълнява задълженията си
над изискв анията, при получени от 59 до
53 точки или разлика от шест точки между
горната и долната граница, ако са изключени
показатели;
3. оценка 3 – „Добър“, атестираният като
цяло изпълнява работата си на нивото на
изискванията за длъжността, но не ги надминава, при получени от 53 до 47 точки или
разлика от шест точки между горната и дол
ната граница, ако са изключени показатели;
4. оценка 4 – „Задоволителен“, атестираният изпълнява задълженията си под нивото на
изискванията за длъжността, при получени
от 47 до 41 точки или разлика от шест точки
между горната и долната граница, ако са
изключени показатели;
5. оценка 5 – „Слаб“, атестираният системно
изпълнява задълженията си под нивото на
изискванията за длъжността, при получени
от 41 до 35 точки или разлика от шест точки
между горната и долната граница, ако са
изключени показатели.
(2) Форматът на атестационния формуляр
се утвърждава от председателя на съда.
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Чл. 129. (1) Комисията, а в случаите по
чл. 125, ал. 3 – председателят на съда, вписва
общата оценка в атестационния формуляр и
запознава атестирания със съдържанието му.
(2) Формулярът се подписва от комисията
или в случаите на чл. 125, ал. 3 – от председателя на съда, и от атестирания.
Чл. 130. (1) Съдебен служител, който не е
съгласен с общата оценка, може да подаде до
председателя на съда мотивирано възражение
в 7-дневен срок от запознаването и подписването на формуляра.
(2) Председателят на съда се произнася
с решение в 7-дневен срок от подаване на
възражението.
Чл. 131. При получена оценка 5 „Слаб“
атестационната комисия изпраща атестационния формуляр на председателя на съда за
преценка на наличието на предпоставки за
прекратяване на трудовия договор.
Чл. 132. Всеки съдебен служител при доказана добра професионална квалификация
въз основа на атестиране може да бъде повишен в ранг.
Чл. 133. (1) Съдебните служители се повишават в ранг при три последователни оценки
не по-ниски от оценка 2 „Много добър“.
(2) Предсрочно повишаване в ранг се извършва при оценка „Отличен“, като следващо
повишение се извършва по реда на ал. 1.
Чл. 134. Оценките от атестирането на съдебни служители, получени за изпълняваните
от тях длъжности в друг орган на съдебната
власт, във ВСС, в Инспектората към ВСС и
в Националния институт на правосъдието,
се зачитат при повишаването им в ранг, ако
въз основа на тях съдебните служители не са
били повишавани в ранг преди назначаването
им в администрацията на ВКС.
Чл. 135. Когато съдебният служител придобие право на повишаване в ранг, атестационният формуляр се представя на председателя
на съда, който издава заповед за повишаване
в ранг.
Чл. 136. (1) При повишаване в ранг съдебният служител получава и по-високо възнаграждение за ранг в размер, определен от ВСС.
(2) Съдебен служител, получил при едно от
последните три атестирания оценка 4 „Задоволителен“ или оценка 5 „Слаб“, няма право
на увеличение на определената му основна
месечна заплата при промяна на класификатора по чл. 341, ал. 1 ЗСВ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник отменя Правилника
за администрацията на Върховния касационен
съд (ДВ, бр. 24 от 2014 г.).
§ 2. Съдебните служители подават декларации по чл. 99, ал. 2 в срок до 3 месеца от
влизането на този правилник в сила.
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§ 3. Председателят на ВКС утвърждава
вътрешни правила за отличията и наградите
на съдебните служители в 3-месечен срок от
влизането на този правилник в сила.
§ 4. Този правилник се приема с решение
на Висшия съдебен съвет по протокол № 45
от 8.12.2016 г. на основание чл. 342, ал. 1,
чл. 349, ал. 3, чл. 357, ал. 6 и чл. 358, ал. 2 от
Закона за съдебната власт и чл. 110, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс.
Представляващ ВСС:
Димитър Узунов
10236

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава
пета от Закона за българското гражданство
(обн., ДВ, бр. 19 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 51
от 2001 г., бр. 111 от 2002 г., бр. 43 от 2005 г.,
бр. 35 от 2010 г., бр. 23 от 2012 г., бр. 53 от
2013 г. и бр. 84 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ако при извършване на експертен преглед се констатира, че молбата и приложенията
към нея не отговарят на изискв анията на закона и наредбата, молителят се уведомява да
отстрани недостатъците в двумесечен срок от
съобщението за това с указание, че при неотстраняването им ще бъде отказано образуване
на производство по промяна на гражданството.
Когато недостатъците не бъдат отстранени
в определения срок, документите се връщат
със заповед на министъра на правосъдието.
Тези правила се прилагат и по отношение на
предложенията по чл. 16 от закона.“
2. В ал. 3, изречение второ думите „служител на дирекция „Българско гражданство“
се заменят с „определени от министъра на
правосъдието лица“.
§ 2. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицето получава удостоверението за
придобиване или възстановяване на българско гражданство след заявяване на адрес за
регистрация в Република България.“
2. В ал. 3 думите „2 броя“ се заменят с
„1 брой“.
3. Създава се ал. 4:
,,(4) Правилата по ал. 2 и 3 се прилагат и
при получаване на удостоверение в дипломатическите или консулските представителства
на Република България в чужбина.“
Министър:
Екатерина Захариева
10062

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-47-5
от 23 ноември 2016 г.
На основание чл. 17, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
въз основа на протокол от 14.11.2016 г. по чл. 26,
ал. 11 от Правилника за прилагане на Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи, одобрен от директора на Областната
дирекция „Земеделие“ – Благоевград, с който е
констатирана допусната явна фактическа грешка,
изразяваща се в несъответствие на отразените в
картата на възстановената собственост граници
на републикански път I-1 (Е79) с действително
измерения и съществуващ на място пътен обхват
в участъка на имоти № 049006, 063001, 063002,
063008, 063011, 063014, 063017 и 063018 в картата
на възстановената собственост за землището на
гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград,
нареждам да се преработи частично влязлата
в сила карта на възстановената собственост за
землището на гр. Кресна, община Кресна, област
Благоевград за имоти № 049006, 063001, 063002,
063008, 063011, 063014, 063017 и 063018 с обща
площ за преработка 9,372 дка.
Заповедта да се обяви от Общинската служба
по земеделие – Кресна, в кметството на населеното място.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Контрола по изпълнението на настоящата
заповед възлагам на директора на дирекция
„Поземлени отношения и комасация“.

10126

Министър:
Д. Танева

ЗАПОВЕД № РД-47-6
от 23 ноември 2016 г.
На основание чл. 18а, ал. 1 от Правилника
за прилагане на Закона за възстановяване на
собствеността върху горите и земите от горския
фонд във връзка с чл. 13б от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и
земите от горския фонд въз основа на протокол
от 14.11.2016 г. по чл. 18а, ал. 4 от Правилника
за прилагане на Закона за възстановяване на
собствеността върху горите и земите от горския
фонд, одобрен от директора на Областната дирекция „Земеделие“ – Благоевград, изразяваща
се в несъответствие на отразените в картата на
възстановената собственост граници на републикански път I-1 (Е79) с действително измерения и
съществуващ на място пътен обхват в участъка
на имот № 000913 в картата на възстановената
собственост за землището на с. Горна Брезница,

община Кресна, област Благоевград, нареждам
да се преработи частично влязлата в сила карта
на възстановената собственост за землището
на с. Горна Брезница, община Кресна, област
Благоевград, за имот № 000913 с обща площ за
преработка 1,901 дка.
Заповедта да се обяви от Общинската служба
по земеделие – Кресна, в кметството на населеното място.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Контрола по изпълнението на настоящата
заповед възлагам на директора на дирекция
„Поземлени отношения и комасация“.

10127

Министър:
Д. Танева

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-689
от 29 ноември 2016 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че са невъзстановимо увредени, нареждам:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. Вековно дърво от вида летен дъб (Quercus
robur), намиращо се в двора на VІІ жп секция,
землището на гр. Червен бряг, община Червен
бряг, област Плевен, обявено със Заповед № 511
от 24.02.1976 г. на министъра на горите и опазване на природната среда (ДВ, бр. 36 от 1976 г.).
Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 841.
1.2. Вековно дърво от вида летен дъб (Quercus
robur), намиращо се в землището на с. Коста Перчево, община Кула, област Видин, обявено със
Заповед № РД-564 от 8.05.2003 г. на министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 54 от 2003 г.).
Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1948.
1.3. Вековно дърво от вида гигантска секвоя
(Sequoiadendron giganteum), намиращо се в горски
разсадник на ТП ДГС – Панагюрище, землището
на гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик, обявено със Заповед № 2679 от
18.10.1969 г. на министъра на горите и горската
промишленост (ДВ, бр. 99 от 1969 г.). Вековното
дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 172.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

10125

Министър:
Ив. Василева

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ЗАПОВЕД № 1875
от 12 декември 2016 г.
На основание чл. 7, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от
Наредба № 5 от 2008 г. за условията и реда за
включване и изключване във/от списъка на вещите
лица по чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните
институции във връзка с постъпила молба от
Милка Чавдарова Дамянова за изключването є
от утвърдения със Заповед № 1623 от 9.11.2016 г.
на председателя на Върховния административен
съд списък на вещите лица по чл. 151, ал. 4 от
Закона за кредитните институции разпореждам:
Изключвам от списъка на вещите лица по
чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции Милка Чавдарова Дамянова с адрес: София,
бул. Княгиня Мария-Луиза 9 – 13, ет. 8.

10130

Председател:
Г. Колев

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 827-ИП
от 7 декември 2016 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 16, ал. 1,
т. 2, 3 и 13 от Закона за пазарите на финансови
инструменти Комисията за финансов надзор реши:
Отказва да издаде лиценз за извършване на
дейност като инвестиционен посредник на заявителя „Ким Капитал Груп“ – АД – в процес на
учредяване, със седалище и адрес на управление:
София, п.к. 1142, бул. Васил Левски 6, ет. 2, ап. 7.
На основание чл. 15, ал. 3 ЗКФН във връзка
с чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс (АПК) решението може да бъде обжалвано
по административен ред по реда на АПК пред
КФН в 14-дневен срок от съобщаването му.

10133

Председател:
К. Караиванова

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-71
от 21 юли 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
територията на поземлен имот с идентификатор
56215.410.1 по трасето на железопътен участък
гара Волуяк – гара Костинброд – спирка Петърч,
попадащ в землището на с. Петърч, община
Костинброд, област София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 8.07.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
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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 имота след изтичане на срока
за обжалване на заповедта, ако не са подадени
жалби до съда.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
10113
ЗАПОВЕД № РД-18-96
от 23 ноември 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Решение № 13622
от 18.10.2013 г. на Върховния административен
съд на Република България, постановено по
адм. д. № 8409/2013 г., одобрявам кадастралната
карта и кадастралните регистри за поземлен
имот с идентификатор 02659.2242.26, гр. Банкя,
район „Банкя“, Столична община, област София
(столица).
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10114
ЗАПОВЕД № РД-18-97
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за частта от землището на с. Алино, община Самоков, област София, която е разположена извън
строителните граници на с. Алино.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 26.08.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10115
ЗАПОВЕД № РД-18-98
от 25 ноември 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
територията на група поземлени имоти по трасето
на VIII железопътна линия Пловдив – Бургас,
попадащи в землищата на с. Черна гора, с. Партизанин, община Братя Даскалови, гр. Чирпан,
с. Рупките, с. Свобода, с. Малко Тръново, община
Чирпан, с. Воденичарово, с. Самуилово, с. Михайлово, с. Борово, с. Арнаутито, с. Калояновец,
с. Християново, с. Еленино, с. Хрищени, с. Ка-
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литиново, с. Дълбоки, с. Горно Ботево, с. Плоска
могила, с. Хан Аспарухово, с. Оряховица, с. Подслон, община Стара Загора, област Стара Загора.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 3.08.2016 г. на комисията
по чл. 45 ЗКИР, назначена със Заповед № РД-1490 от 2.11.2015 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10120
ЗАПОВЕД № РД-18-99
от 25 ноември 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
територията на група поземлени имоти по трасето
на VIII железопътна линия Пловдив – Бургас,
попадащи в землищата на с. Безмер, с. Кабиле,
с. Завой, община „Тунджа“, с. Зимница, с. Атолово, община Стралджа, област Ямбол.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 3.08.2016 г. на комисията
по чл. 45 ЗКИР, назначена със Заповед № РД-1490 от 2.11.2015 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10121
ЗАПОВЕД № РД-18-100
от 25 ноември 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
територията на група поземлени имоти по трасето
на VIII железопътна линия Пловдив – Бургас,
попадащи в землищата на с. Събрано, с. Загорци, с. Стоил войвода, с. Съдиево, с. Каменово,
с. Коньово, община Нова Загора, с. Младово,
гр. Кермен, с. Скобелево, с. Бозаджии, с. Желю
войвода, община Сливен, област Сливен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 3.08.2016 г. на комисията
по чл. 45 ЗКИР, назначена със Заповед № РД-1490 от 2.11.2015 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10122

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-101
от 25 ноември 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
територията на група поземлени имоти по трасето
на VIII железопътна линия Пловдив – Бургас,
попадащи в землищата на с. Деветинци, с. Венец,
с. Искра, с. Церковски, гр. Карнобат, с. Глумче,
с. Кликач, община Карнобат, с. Черноград, с. Тополица, с. Поляново, с. Карагеоргиево, гр. Айтос,
община Айтос, гр. Българово, община Бургас,
гр. Камено, община Камено, област Бургас.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 3.08.2016 г. на комисията
по чл. 45 ЗКИР, назначена със Заповед № РД-1490 от 2.11.2015 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.

10123

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-102
от 28 ноември 2016 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Вельово, община Антоново, област Търговище.
Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила от деня на обнародването им
в „Държавен вестник“.

10116

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-103
от 28 ноември 2016 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Великовци (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са
одобрени със Заповед № 18-440 от 22.01.2014 г. на
началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Търговище), община Антоново,
област Търговище.
Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила от деня на обнародването им
в „Държавен вестник“.

10117

За изпълнителен директор:
Р. Янков

БРОЙ 101
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ЗАПОВЕД № РД-18-104
от 28 ноември 2016 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Дюлино, община Бяла, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила от деня на обнародването им
в „Държавен вестник“.

10118

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-105
от 28 ноември 2016 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Господиново, община Бяла, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила от деня на обнародването им
в „Държавен вестник“.

10119

За изпълнителен директор:
Р. Янков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 307
от 18 ноември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 568 от 28.07.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 24.01.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.4360.279.15.40
(ателие № 3), София, ж.к Люлин – 7 м.р., бл. 744,
ет. 11, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Люлин“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 47 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.01.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

10031

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 316
от 25 ноември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 194 от 25.02.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 31.01.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с
идент. 68134.2821.2516, кв. 20Б, м. НПЗ Орион
и съседни жилищни територии, София, ул. 23
декември 15, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Връбница“.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София, (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.01.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч.. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

10032

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 317
от 2 декември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 694 от 29.09.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
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1. На 25.01.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.4089.237.1.94
(за магазин), София, ж.к. Младост 4, бл. 472, вх. 1,
ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Младост“, със съответното право на
строеж.
2. Начална тръжна цена – 39 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София, (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.01.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

10033

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 318
от 2 декември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 478 от 14.07.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 1.02.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.4083.143.18.78,
София, ж.к. Младост 1А, бл. 510, вх. 3, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 144 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 14 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.01.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч.. Цената на тръжната
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документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

10034

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 319
от 2 декември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 434 от 23.06.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 8.02.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на УПИ
VI – со, кв. 100, м. Христо Смирненски – Слатина – ул. Кривина, София, ул. Боян Магесник
112, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Слатина“.
2. Начална тръжна цена – 340 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 34 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общ инска ба нка“ – А Д, ул. Врабча 6, София, (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 6.02.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

10035

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 320
от 21 декември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 693 от 29.09.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

1. На 9.02.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на УПИ
VII-со, кв. 100, м. Христо Смирненски – Слатина – ул. Кривина, София, ул. Боян Магесник
114, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Слатина“.
2. Начална тръжна цена – 290 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 29 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.02.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

10036

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 18-12
от 25 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява изменение на ПУП – ПУР на обслужваща улица с о.т. 1344 – о.т. 1357 – о.т. 1356
и изменение на ПР на УПИ ІІ и УПИ ІІІ в
кв. 40 по плана на ж.к. Славейков, Бургас, с което се променя осовата линия на предвидената
обслужваща улица в частта между о.т. 1344 –
о.т. 1357 – о.т. 1356, променят се елементите на
обслужващата улица в съответствие с промененото
є трасе, предвижда се нова задънена обслужваща улица с о.т. 1356б – о.т. 1356в и се променя
конфигурацията на УПИ ІІ и УПИ ІІІ съгласно
сините, червените, зелените, кафявите и черните
линии и надписи върху плана, който е неразделна
част от настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бургас, пред А дминистративния съд – Бургас, в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.

10140

Председател:
К. Луков
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ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 367
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява изменение на ПУП – план-схеми за
линеен обект: „Кабели 0,4 kV за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІІІ-161, кв. 49
по плана на СО „Инцараки“, землище гр. Свети
Влас, с идентификатор по КК ПИ 11538.504.178,
преминаващи през имоти ПИ 11538.504.585 и
11538.504.726 по кадастралната карта на СО „Инцараки“, землище гр. Свети Влас“.
Трасето на кабела започва от нов БКТП в ПИ
11538.15.214 (частна собственост), преминава през
ПИ 11538.504.585 (публична общинска собственост) с трайно предназначение на територията:
урбанизирана, и начин на трайно ползване – за
второстепенна улица, и през ПИ 11538.504.726
(публична общинска собственост) с начин на
трайно ползване – друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, и достига до нов кабелен разпределителен шкаф на
границата на УПИ VІІІ-161, кв. 49 по плана на
СО „Инцараки“, землище гр. Свети Влас, ПИ с
идентификатор 11538.504.178 по КК на гр. Свети
Влас. Дължината на трасето на кабела е 315 м,
които са изцяло в урбанизирана територия, като
5 м са в ПИ 11538.15.214; 250 м са в 11538.504.585
и 60 м са в ПИ 11538.504.726. Създава се сервитут с широчина 0,60 м от страната на имотите
и 1,50 м от страната на улицата спрямо оста на
трасето на кабела с обща площ на сервитута
от 663 кв. м, изцяло в урбанизирана територия,
като 12 кв. м попадат в ПИ 11538.15.214; 526
кв. м попадат в ПИ 11538.504.585 и 125 кв. м
попадат в ПИ 11538.504.726 по КК на гр. Свети
Влас съобразно приложените чертежи и таблици
със съответните цветове, сигнатури, надписи и
размери, неразделна част от настоящото решение.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

10088

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 368
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява изменение на ПУП – план-схеми за
линеен обект: „Външно ел. захранване на две жилищни сгради, басейн и ограда в ПИ 11538.15.214
по КК на м. Юрта, землище гр. Свети Влас,
подобект „Кабели 20 kV от съществуващ ЖР
стълб в УПИ І-474 (ПИ 11538.504.447) в кв. 32
до БКТП в УПИ ХІ (ПИ 11538.504.125) в кв. 17
по плана на СО „Инцараки“, преминаващи през
имоти ПИ 11538.504.593 и ПИ 11538.504.611 по
кадастралната карта на СО „Инцараки“, землище
гр. Свети Влас“.
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ДЪРЖАВЕН

Трасето на кабела започва от съществуващ
железорешетъчен стълб на въздушнокабелна
линия в УПИ І-474 (ПИ 11538.504.447) в кв. 32 по
плана на СО „Инцараки“, продължава през ПИ
11538.504.611 (публична общинска собственост) с
трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин на трайно ползване – за второстепенна улица, преминава през ПИ 11538.504.593
(п ублична общинска собственост) с т райно
предназначение на територията: урбанизирана,
и начин на трайно ползване – за второстепенна
улица, и завършва в съществуващ БКТП в УПИ
ХІ (ПИ 11538.504.125) в кв. 17 по плана на СО
„Инцараки“.
Дължината на трасето на кабела е 303,72 м,
които са изцяло в урбанизирана територия, като
32,47 м са в ПИ 11538.504.611 и 271,25 м са в
ПИ 11538.504.593 по плана на СО „Инцараки“,
землище гр. Свети Влас. Създава се сервитут с
широчина 1 м от двете страни спрямо оста на
трасето на кабела с обща площ 606,12 кв. м, изцяло в урбанизирана територия, като 63,62 кв. м
попадат в ПИ 11538.504.611 и 542,50 кв. м попадат
в ПИ 11538.504.593 по плана на СО „Инцараки“,
землище гр. Свети Влас, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове,
сигнатури, надписи и размери, неразделна част
от настоящото решение.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

10089

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 369
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява изменение на ПУП – план-схеми за
линеен обект: „Кабели 0,4 kV за външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІІ-587, кв. 53
по плана на СО „Инцараки“, землище гр. Свети
Влас, ПИ с идентификатор по КК 11538.504.335,
преминаващи през имот ПИ 11538.504.590 по
кадастралната карта на СО „Инцараки“, землище
гр. Свети Влас“.
Трасето на кабела започва от съществуваща
разпределителна касета в ПИ 11538.504.590 (публична общинска собственост) с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин
на трайно ползване – за второстепенна улица, и
достига до табло мерене на границата на УПИ
VІІ-587, кв. 53 по плана на СО „Инцараки“,
землище гр. Свети Влас, ПИ с идентификатор
11538.504.335 по КК на гр. Свети Влас. Дължината
на трасето на кабела е 74 м, които са изцяло в
урбанизирана територия в ПИ 11538.15.590. Създава се сервитут с широчина 0,60 м от страната
на имотите и 1,50 м от страната на улицата
спрямо оста на трасето на кабела с обща площ
на сервитута 167 кв. м, изцяло в урбанизирана
територия в ПИ 11538.504.590 по КК на гр. Свети
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Влас, съобразно приложените чертежи и таблици
със съответните цветове, сигнатури, надписи и
размери, неразделна част от настоящото решение.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

10090

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 370
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява изменение на ПУП – план-схеми
за линеен обект: „Кабели 0,4 kV за външно ел.
захранване на вилна сграда в УПИ ХІІ-7, кв. 1
по плана на СО „Инцараки“, землище гр. Свети
Влас, ПИ с идентификатор по КК 11538.504.997,
преминаващи през имот ПИ 11538.504.585 по
кадастралната карта на СО „Инцараки“, землище
гр. Свети Влас“.
Трасето на кабела започва от нов БКТП в
УПИ ХІІ-7, кв. 1 по плана на СО „Инцараки“,
землище гр. Свети Влас, ПИ с идентификатор
по КК 11538.504.997 (частна собственост), преминава през ПИ 11538.504.585 (публична общинска собственост) с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, и начин на трайно
ползване – за второстепенна улица, и завършва в
ново електромерно табло на границата на УПИ
ХІІ-7, кв. 1 по плана на СО „Инцараки“, землище
гр. Свети Влас, с идентификатор 11538.504.997 по
КК на гр. Свети Влас.
Дължината на трасето на кабела е 10,67 м,
които са изцяло в урбанизирана територия, като
9,17 м са в ПИ 11538.504.585 и 1,55 м са в УПИ
ХІІ-7, кв. 1 по плана на СО „Инцараки“, землище
гр. Свети Влас, с идентификатор 11538.504.997.
Създава се сервитут с широчина 0,60 м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела, с
обща площ на сервитута 12,91 кв. м, изцяло в
урбанизирана територия, като 11,05 кв. м попадат
в ПИ 11538.504.585 и 1,86 кв. м попадат в УПИ
ХІІ-7, кв. 1 по плана на СО „Инцараки“, землище
гр. Свети Влас, с идентификатор 11538.504.997 по
КК на гр. Свети Влас, съобразно приложените
чертежи и таблици със съответните цветове,
сигнатури, надписи и размери, неразделна част
от настоящото решение.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

10091

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 371
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинския съвет – гр. Несебър, реши:
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Одобрява изменение на ПУП – план-схеми
за линеен обект: „Кабели 20 kV за външно ел.
захранване на вилна сграда в УПИ ХІІ-7, кв. 1
по плана на СО „Инцараки“, землище гр. Свети
Влас, с идентификатор по КК ПИ 11538.504.997,
преминаващи през имот ПИ 11538.504.585 по
кадастралната карта на СО „Инцараки“, землище
гр. Свети Влас“.
Трасето на кабела започва от съществуващ
БКТП в ПИ 11538.15.214 (частна собственост),
преминава през ПИ 11538.504.585 (публична общинска собственост) с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, и начин на трайно
ползване – за второстепенна улица, и завършва
в нов БКТП в УПИ ХІІ-7, кв. 1 по плана на СО
„Инцараки“, землище гр. Свети Влас, с идентификатор 11538.504.997 по КК на гр. Свети Влас. Дължината на трасето на кабела е 424,33 м, които
са изцяло в урбанизирана територия, като 4,51 м
са в ПИ 11538.15.214, 416,9 м са в 11538.504.585
и 2,92 м са в УПИ ХІІ-7, кв. 1 по плана на СО
„Инцараки“, землище гр. Свети Влас, с идентификатор 11538.504.997. Създава се сервитут с
широчина 1 м от двете страни спрямо оста на
трасето на кабела с обща площ 851,40 кв. м, изцяло в урбанизирана територия, като 8,80 кв. м
попадат в ПИ 11538.15.214, 833,3 кв. м попадат
в ПИ 11538.504.585 и 8,80 кв. м попадат в УПИ
ХІІ-7, кв. 1 по плана на СО „Инцараки“, землище
гр. Свети Влас, с идентификатор 11538.504.997 по
КК на гр. Свети Влас, съобразно приложените
чертежи и таблици със съответните цветове,
сигнатури, надписи и размери, неразделна част
от настоящото решение.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

10092

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 372
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява изменение на ПУП – план-схеми
за линеен обект: „Кабели 0,4 kV за външно ел.
захранване на сграда за курортни нужди в ПИ
11538.2.144 по КК на м. Юрта, землище гр. Свети
Влас, преминаващи през имоти ПИ 11538.504.599,
ПИ 11538.504.611 и ПИ 11538.504.800 по кадастралната карта на СО „Инцараки“, землище
гр. Свети Влас“.
Трасето на кабела започва от съществуващ БКТП
„Инцараки 5“ в ПИ 11538.504.799 – частна собственост, продължава през ПИ 11538.504.800 – публична общинска собственост с трайно предназначение
на територията: урбанизирана, и начин на трайно
ползване – за второстепенна улица, пресича ПИ
11538.504.599 (публична общинска собственост) с
трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин на трайно ползване – за второстепенна улица, преминава през ПИ 11538.504.611
(публична общинска собственост) с трайно пред-
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назначение на територията: урбанизирана, и начин
на трайно ползване – за второстепенна улица, и
завършва в ново електромерно табло на границата на ПИ 11538.2.144 по кадастралната карта
на гр. Свети Влас, местност Юрта. Дължината
на трасето на кабела е 88,45 м, които са изцяло
в урбанизирана територия, като 38,7 м са в ПИ
11538.504.800, 1,66 м са в 11538.504.599 и 48,09 м са
в ПИ 11538.504.611 по плана на СО „Инцараки“,
землище гр. Свети Влас. Създава се сервитут с
широчина 0,60 м от границата на имотите и 1,50 м
от страна на улицата спрямо оста на трасето на
кабела. Площта на сервитута е 186,51 кв. м, изцяло в урбанизирана територия, като 77,26 кв. м
попадат в ПИ 11538.504.800, 5,34 кв. м попадат
в ПИ 11538.504.599, 103,91 кв. м попадат в ПИ
11538.504.611 по плана на СО „Инцараки“, землище гр. Свети Влас, съобразно приложените
чертежи и таблици със съответните цветове,
сигнатури, надписи и размери, неразделна част
от настоящото решение.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

10093

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 374
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, като взе предвид мотиви, изложени в докладната записка
и представените документи – протоколно решение по т. 9 от протокол № 7 от 8.06.2016 г.
на ОЕСУ Т – Несебър, писмо изх. № 6476 от
31.08.2015 г. и Решение № БРЗТЗЗ-584 от 6.10.2016 г.
на РИОСВ – Бургас, здравно заключение с изх.
№ 53- 07-96 от 18.04.2016 г. на РЗИ – Бу ргас,
становище с изх. № 95-Е-352 от 23.03.2016 г. на
„БТК“ – ЕАД, Общинският съвет – гр. Несебър,
реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Кабели 20 kV за захранване на БКТП – нов в
ПИ 73571.49.212“, м. Камарата, землище с. Тънково, община Несебър, в частта за ПИ 73571.49.48,
м. Камарата, по КК на с. Тънково с начин на
трайно ползване – за селскостопански горски ведомствен път – собственост на Община Несебър,
до БКТП – нов, в ПИ 73571.49.212. Дължината на
трасето в тази част е 6 м. Площта на ограничение
на имота ще е 12 кв. м. Сервитутната граница
ще се определи съгласно Наредба № 16 от 2004 г.
за сервитута на енергийните обекти (на 0,6 м от
двете страни спрямо оста на трасето на кабела),
съгласно приложената графична част и таблици,
неразделна част от настоящото решение.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

10094

Председател:
Р. Кулев
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РЕШЕНИЕ № 375
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, като взе предвид мотиви, изложени в докладната записка и представените документи – протоколно решение по т. 1 от
протокол № 12 от 12.10.2016 г. на ОЕСУТ – Несебър, писмо с изх. № ПД-709-(9) от 25.04.2016 г. на
РИОСВ – Бургас, здравно заключение с изх. № 5307-222 от 13.09.2016 г. на РЗИ – Бургас, становище
с изх. № 619 от 12.08.2016 г. на „БТК“ – ЕАД, и
съгласуване с „ВиК“ – ЕАД, Бургас, на 21.07.2016 г.
Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Улични водопровод и канализация“ за ПИ
61056.55.42“, м. Хендек тарла, землище с. Равда,
община Несебър.
Трасето на уличния водопровод започва от
съществуващ водопровод в ПИ 61056.52.100 – полски път, собственост на Община Несебър, и
продължава в ПИ 61056.68.101 – полски път – собственост на Община Несебър, и завършва в ПИ
61056.55.42 – урбанизирана територия – собственост на „Абу Мартин“ – ЕООД. Дължината на
трасето на водопровода е 50,80 м. Определен е
сервитут по 3 м от двете страни спрямо оста
на трасето на водопровода. Площта на ограничение е общо 310 кв. м, като 104 кв. м попадат
в ПИ 61056.52.100 – полски път, собственост
на Община Несебър, 172 кв. м попадат в ПИ
61056.68.101 – полски път, собственост на Община
Несебър, и 34 кв. м – в ПИ 61056.55.42 – урбанизирана територия.
Трасето на канализацията започва от съществуваща канализация на ул. Камчия, преминава в ПИ
61056.52.100 – полски път, собственост на Община
Несебър, продължава в ПИ 61056.68.101 – полски
път, собственост на Община Несебър, и завършва в ПИ 61056.55.42 – урбанизирана територия.
Дъл ж ината на т расето на кана лизаци я та е
380,60 м. Определен е сервитут по 3 м от двете
страни спрямо оста на трасето на канализацията.
Площта на ограничение е общо 1381 кв. м, като
1665 кв. м попадат в ПИ 61056.52.100 – полски
път, собственост на Община Несебър, и 216 кв. м
попадат в ПИ 61056. 68.101 – полски път, собственост на Община Несебър, съгласно приложената
графична част и таблици, неразделна част от
настоящото решение.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

10095

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 376
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, като взе предвид
изложените мотиви в докладната записка, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР
на к.к. Слънчев бряг-изток в частта му по отношение на УПИ IV, идентичен с поземлен имот
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с идентификатор № 51500.505.128 и част от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.329 по
кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 23 по
ПУП на к.к. Слънчев бряг-изток.
Проектът касае придаване на 450 кв. м от ПИ
51500.505.329 към УПИ IV (ПИ 51500.505.128),
като след промяната площта на УПИ IV (ПИ
51500.505.128) става 3446 кв. м, без да се променят
устройствените показатели.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

10096

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 377
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, като взе предвид
изложените мотиви в докладната записка, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР
на к.к. Слънчев бряг-изток в частта му по отношение на УПИ I, идентичен с поземлен имот с
идентификатор № 51500.505.221 и част от поземлен
имот с идентификатор № 51500.505.351 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 47 по ПУП
на к.к. Слънчев бряг-изток.
Проектът касае придаване на 1115 кв. м от
ПИ 51500.505.351 към УПИ I (ПИ 51500.505.221),
като след промяната площта на УПИ I (ПИ
51500.505.221) става 29 260 кв. м, без да се променят устройствените показатели.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

10097

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 378
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, като взе предвид
изложените мотиви в докладната записка, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ
на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му по отношение на УПИ V-501, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 51500.507.379, и УПИ
VI-501, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.380, по кадастралната карта на
гр. Несебър в кв. 2201 по ПУП на к.к. Слънчев
бряг-запад.
Проектът касае обединяване на УПИ V-501
(ПИ 51500.507.379) с площ 522 кв. м и УПИ VI501 (ПИ 51500.507.380) с площ 521 кв. м в новообразуван УПИ V-379, 380 с площ 1043 кв. м,
въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за
новообразувания УПИ V-379, 380: плътност на
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застрояване 30 %, Кинт. – 1,5, максимална етаж
ност – 5 етажа (Нкорниз – 15 м), и минимално
озеленена площ – 50 %.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

10098

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 379
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, като взе предвид
изложените мотиви в докладната записка, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПЗ
на к.к. Слънчев бряг-изток в частта му по отношение на УПИ I, идентичен с поземлен имот с
идентификатор № 51500.505.48 по кадастралната
карта на гр. Несебър, в кв. 10 по плана на к.к.
Слънчев бряг-изток.
Проектът касае запазване на отреждането „За
хотел, обслужващи функции, спорт, атракции,
паркинги и озеленяване“ и устройствената зона
„Ок“ и установяване на следните устройствени
показатели: плътност на застрояване – 30 %,
Кинт. – 1,5; Нкорниз – 15 м, и минимално озеленена площ – 50 %.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

10099

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 380
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, като взе предвид
изложените мотиви в докладната записка, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР
на к.к. Слънчев бряг-изток в частта му по отношение на УПИ III, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 51500.505.162 и част от
поземлен имот с идентификатор № 51500.505.339
по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 38
по ПУП на к.к. Слънчев бряг-изток.
Проектът касае придаване на 95,7 кв. м от
ПИ 51500.505.339 към УПИ III (ПИ 51500.505.162),
като след промяната площта на УПИ III (ПИ
51500.505.162) става 5282,7 кв. м, без да се променят устройствените показатели.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

10100

Председател:
Р. Кулев
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РЕШЕНИЕ № 381
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, като взе предвид
изложените мотиви в докладната записка, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР
на к.к. Слънчев бряг-изток в частта му по отношение на УПИ IV, идентичен с поземлен имот с
идентификатор № 51500.505.409, УПИ V, идентичен
с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.53,
УПИ IX, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.1056, УПИ X, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 51500.505.408 и
поземлен имот с идентификатор № 51500.505.306
по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 10 по
ПУП на к.к. Слънчев бряг-изток. Проектът касае:
1. Придаване на 1197 кв. м идеални части от
улица с идентификатор 51500.505.306 към УПИ
IX (ПИ 51500.505.1056). Така площта на УПИ IX
(ПИ 51500.505.1056) става 3337кв. м.
2. Придаване на 720 кв. м идеални части от
улица с идентификатор 51500.505.306 и целия УПИ
X (ПИ 51500.505.408) с площ 720 кв. м към УПИ
V (ПИ 51500.505.53) и придаване на 36 кв. м от
УПИ V (ПИ 51500.505.53) към улица с идентификатор 51500.505.306. Така площта на УПИ V
(ПИ 51500.505.53) става 6295 кв. м.
3. Отпадане на УПИ X (ПИ 51500.505.408) и
на улица с идентификатор 51500.505.306 и промяна достъпа до УПИ IX (ПИ 51500.505.1056),
У ПИ I V (ПИ 5150 0.505.409), У ПИ V I (ПИ
51500.505.54), УПИ V (ПИ 51500.505.53) и УПИ
III (ПИ 51500.505.52).
Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

10101

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 383
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, като взе предвид
изложените мотиви в докладната записка, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му по
отношение на УПИ ІІІ-127, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 51500.506.236, и УПИ
IX-138, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.573, по кадастралната карта на
гр. Несебър в кв. 6601 по ПУП на к.к. Слънчев
бряг-запад.
Проектът касае обединяване на УПИ ІІІ-127
(ПИ 51500.506.236) с площ 1561 кв. м и УПИ IX138 (ПИ 51500.506.573) с площ 401 кв. м в новообразуван УПИ ІІІ-236, 573 с площ 1962 кв. м и
отреждане „За курортно и жилищно строителство“,
запазване на устройствената зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за
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новообразувания УПИ ІІІ-236, 573: плътност на
застрояване – 30 %, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м,
и минимално озеленена площ – 50 %.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

10102

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 384
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, като взе предвид
изложените мотиви в докладната записка, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация на к.к.
Слънчев бряг-изток в частта му по отношение
на УПИ ІІ, представляващ част от поземлен
имот с идентификатор № 51500.505.373, и УПИ
IV, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.269 и част от поземлен имот с
идентификатор № 51500.505.374, по кадастралната
карта на гр. Несебър в кв. 73 по плана на к.к.
Слънчев бряг-изток.
Проектът касае придаване на 257,42 кв. м
идеални части от ПИ 51500.505.374 към УПИ IV,
придаване на 258 кв. м идеални части от УПИ IV
към ПИ 51500.505.374, придаване на 881,58 кв. м
идеални части от ПИ 51500.505.373, като част от
прехвърляните идеални части съответстват на
УПИ II в кв. 73 с площ 257 кв. м. Присъединените към УПИ IV в кв. 73 идеални части от ПИ
51500.505.373 и ПИ 51500.505.374 са с площ 1139
кв. м. След промяната УПИ IV с идентификатор
№ 51500.505.269 кв. м става 6179 кв. м, като се запазват отреждането и устройствените показатели.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

10103

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 385
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, като взе предвид
изложените мотиви в докладната записка, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация на к.к.
Слънчев бряг-изток в частта му по отношение на
УПИ III с идентификатор № 51500.505.233 и част
от поземлен имот с идентификатор № 51500.505.356
по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 49
по ПУП на к.к. Слънчев бряг-изток.
Проектът касае придаване на 408 кв. м идеални части от ПИ 51500.505.356 към УПИ III (ПИ
51500.505.233), като след промяна площта на УПИ
III ще бъде 3289 кв. м.
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Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

10104

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 388
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение по т. 10 от
протокол № 13 от 13.11.2014 г. от заседание на
ОЕСУТ – Несебър, здравно заключение изх. № 5307-319 от 4.11.2014 г. от МЗ, РЗИ – Бургас, и писма:
изх. № 7803 от 24.10.2013 г. от РИОСВ – Бургас,
изх. № ТД-2437-1 от 16.09.2014 г. от „ВиК“ – ЕАД,
и изх. № 95-Е-656 от 4.08.2014 г. от „БТК“ – ЕАД,
Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Външно ел. захранване на жилищна сграда“ в
ПИ 51500.17.26 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност Бостанлъка, като елемент на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии. Дължината на трасето е 179,937 м (от които 177,464 м в земеделска
територия), започва от съществуващ БКТП в ПИ
51500.17.22, преминава през полски пътища ПИ
51500.16.20 и ПИ 51500.21.39 до ново табло мерене
на границата на ПИ 51500.17.26 по КК на гр. Несебър, м. Бостанлъка. Определен е сервитут 0,6 м
от двете страни на оста на кабела, като общата
площ на ограничение е 212,92 кв. м и засяга ПИ
51500.16.20 (143,67 кв. м) и ПИ 51500.21.39 (69,25
кв. м) по КК на гр. Несебър, м. Бостанлъка.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

10105

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 389
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение по т. 10 от
протокол № 13 от 13.11.2014 г. от заседание на
ОЕСУТ – Несебър, здравно заключение изх. № 5307-319 от 4.11.2014 г. от МЗ, РЗИ – Бургас, и писма:
изх. № 7802 от 25.10.2013 г. от РИОСВ – Бургас,
изх. № ТД-2438-1 от 16.09.2014 г. от „ВиК“ – ЕАД,
и изх. № 95-Е-657 от 4.08.2014 г. от „БТК“ – ЕАД,
Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Външно ел. захранване на ваканционно селище“ в ПИ 51500.21.7 по кадастралната карта на
гр. Несебър, местност Бостанлъка, като елемент
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии. Дължината на
трасето е 238,87 м (от които 199,068 м в земеделска територия), започва от съществуващ БКТП
„Чаирите 3“ в ПИ 51500.21.41, преминава през
полски път ПИ 51500.21.39 до нов КРШ и ТЕПО
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на границата на ПИ 51500.21.7 по КК на гр. Несебър, м. Бостанлъка. Определен е сервитут 0,6 м
от двете страни на оста на кабела, като общата
площ на ограничение е 238,87 кв. м и засяга ПИ
51500.21.39 по КК на гр. Несебър, м. Бостанлъка.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

10106

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 390
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение по т. 10 от
протокол № 13 от 13.11.2014 г. от заседание на
ОЕСУТ – Несебър, здравно заключение изх. № 5307-320 от 4.11.2014 г. от МЗ, РЗИ – Бургас, и писма:
изх. № 8911 от 13.12.2013 г. от РИОСВ – Бургас,
изх. № ТД-2439-1 от 16.09.2014 г. от „ВиК“ – ЕАД,
и изх. № 95-Е-658 от 4.08.2014 г. от „БТК“ – ЕАД,
Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Външно ел. захранване на жилищна сграда
№ 1“ в ПИ 51500.17.32 по кадастралната карта на
гр. Несебър, местност Бостанлъка, като елемент
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии. Дължината на
трасето е 162 м (от които 159 м в земеделска територия), започва от ТП „Шарп“ в ПИ 51500.21.1,
преминава през полски път ПИ 51500.16.20 до
нови ел. табла на границата на ПИ 51500.17.32 по
КК на гр. Несебър, м. Бостанлъка. Определен е
сервитут 0,6 м от едната и 1,5 м от другата страна
на кабела, като общата площ на ограничение е
343 кв. м и засяга ПИ 51500.21.1 (8 кв. м) и ПИ
51500.16.20 (335 кв. м) по КК на гр. Несебър, м.
Бостанлъка.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

10107

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 391
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение по т. 2 от
протокол № 3 от 20.03.2015 г. от заседание на
ОЕСУТ – Несебър, писмо изх. № 2024 (2014 г.),
8315 (2014 г.) от 14.01.2015 г. от РИОСВ – Бургас, здравно заключение изх. № 53-07-226 от
18.08.2015 г. от МЗ, РЗИ – Бургас, и писмо изх.
№ 15041598-1 от 27.05.2015 г. от „ЕВН България
Елект роразпределение“ – ЕА Д, Общинск и ят
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Ел. захранване на проектно БКТП 1 x 800 kVA
в ПИ 51500.83.33 от съществуващ кабел 20 kV по
път ПИ 51500.83.51“ по кадастралната карта на
гр. Несебър, местност Кокалу, като елемент на
техническата инфраструктура извън границите
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на урбанизираните територии. Дължината на
трасето е 17 м (6 м в ПИ 51500.83.51 и 11 м в
ПИ 51500.83.33), започва, като се разкъсва съществуващ кабел 20 kV от ТП „Артур-2“ до ТП
„Арт“ в полски път ПИ 51500.83.51, и достига
до проектен БКТП l x 800 kVA в ПИ 51500.83.33
по кадастралната карта на гр. Несебър, местност Кокалу. Определя се сервитут по 2 м от
двете страни на кабела, като общата площ на
ограничение е 69 кв. м и засяга ПИ 51500.83.51
(24 кв. м) и ПИ 51500.83.33 (45 кв. м) по КК на
гр. Несебър, м. Кокалу.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

10108

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 392
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение по т. 3 от
протокол № 3 от 20.03.2015 г. от заседание на
ОЕСУТ – Несебър, писмо изх. № 2024 (2014 г.),
8315 (2014 г.) от 14.01.2015 г. от РИОСВ – Бургас, здравно заключение изх. № 53-07-225 от
18.08.2015 г. от МЗ, РЗИ – Бургас, писмо изх.
№ 15041685-1 от 26.05.2015 г. от „ЕВН България
Електроразпределение“ – ЕАД, и съгласуване на
19.01.2015 г. от „ВиК“ – ЕАД, Бургас, Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Външно ВиК захранване“ за поземлен имот
с идентификатор 51500.83.33 по кадастралната
карта на гр. Несебър, местност Кокалу, като
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии. Дължината на трасето на водопровода е 117,73 м,
започва от съществуващ водопровод в полски път
ПИ 51500.83.51 и завършва в ПИ 51500.83.33 по
кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу.
Определен е сервитут по 3 м от двете страни на
оста на трасето. Дължината на трасето на канала
е 103,46 м, започва от съществуващ канал в полски
път ПИ 51500.83.51 и завършва в ПИ 51500.83.33
по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу. Трасето на водопровода е на север от канала
на 1 м разстояние и е със сервитут по 0,30 м от
двете страни, като изцяло се вписва в сервитута
на канала. Общата площ на ограничение е 675
кв. м и засяга ПИ 51500.83.51 (569 кв. м), ПИ
51500.83.33 (74 кв. м), ПИ 51500.84.53 (10 кв. м)
ПИ 51500.84.7 (6 кв. м), ПИ 51500.84.8 (5 кв. м),
ПИ 51500.84.9 (6 кв. м) и ПИ 51500.84.54 (5 кв. м)
по КК на гр. Несебър, м. Кокалу.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

10109

Председател:
Р. Кулев
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РЕШЕНИЕ № 395
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение № 951 от протокол № 26 от 6.10.2014 г., т. 22, ОС – гр. Несебър,
решение по т. 8 от протокол № 7 от 7.05.2015 г.
от заседание на ОбЕС У Т – Несебър, писмо
изх. № 1608 от 17.03.2014 г. от РИОСВ – Бургас, и здравно заключение с изх. № 53-07-20 от
28.01.2015 г. на МЗ, РЗИ – Бургас, Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – обект:
ПУП – ПП за обект „Външно ел. захранване
на жилищна сграда“ за имот с идентификатор
39164.12.603 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. Липака, трасето започва от съществуващо
БКТП „Тера-3“ в имот с идентификатор 39164.12.34,
преминава през имоти 39164.12.49 и 39164.12.22
с трайно предназначение – земеделска земя, и
начин на трайно ползване – за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Несебър, преминава в ПИ 39164.12.604 с трайно
предназначение – урбанизирана, собственост на
„Торели Н-С“ – ЕООД, и „Романс-Р“ – ЕООД,
и достига до ново ТЕПО пред ПИ 39164.12.601
и 39164.12.602, намиращ се в м. Липака, в землището на с. Кошарица, с проектна дължина
на трасето 272 м, от които 247 м в земеделска
територия и 25 м в урбанизирана територия, с
определена сервитутна ивица по оста на трасето
по 0,60 м от едната страна и 1,50 м от другата
страна, с обща площ на сервитута 575 кв. м, и
засяга ПИ 39164.12.34 (18 кв. м); ПИ 39164.12.49
(375 кв. м); ПИ 39164.12.22 (128 кв. м) и ПИ
39164.12.604 (54 кв. м) съобразно приложените
чертежи и таблици със съответните цветове,
сигнатури, надписи и размери, неразделна част
от настоящото решение.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

10110

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 399
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ
за УПИ I – общ., в кв. 41 по регулационния план
на гр. Свети Влас, с идентификатор 11538.503.26
по КК и КР на гр. Свети Влас, с който от УПИ I
в кв. 41 с площ 5287 кв. м, отреден „За жилищно и
курортно строителство, обществено обслужване,
магазини и озеленяване“, се урегулират УПИ
I – общ., кв. 41, с площ 5287 кв. м „За детска
градина“, устройствена зона „О“, Кпл.=30 %,
Кинт.=1,20, максимална височина на застрояване Нкорниз=10 м и минимално озеленена
площ 50 %; УПИ ІІ – общ., кв. 41, с площ 279
кв. м, отреден „За КОО“, устройствена зона „О“,
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Кпл.=65 %, Кинт.=0,75, максимална височина
на застрояване Нкорниз=5 м и минимално озеленена площ 30 %, и УПИ ІІІ – общ., кв. 41, с
площ 192 кв. м, „За трафопост“, устройствена
зона „Т“, Кпл.=35 %, Кинт.=0,35, максимална
височина на застрояване Нкорниз=5 м и минимално озеленена площ 30 %.
Предвижда продължаване на улицата между
о.т. 201 и о.т. 228 до улицата, тангираща с УПИ I
от юг (о.т. 229 – о.т. 231), като при това се обособява нов УПИ VI – общ., в кв. 40 с площ 385
кв. м „За озеленяване“ с площ 385 кв. м. Улицата
в участъка между о.т. 226 и о.т. 229 се предвижда
за пешеходна зона. Измества се югозападната
регулационна граница на УПИ I в кв. 41 на север,
с което се осигурява уличен паркинг по улица в
частта между о.т. 234 – о.т. 236.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административния
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Несебър.

10111

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 400
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, като взе предвид мотиви, изложени в докладната записка и представените документи – протоколно решение по т. 24 от
протокол № 5 от 27.04.2016 г. на ОЕСУТ – Несебър,
писма изх. № 1811 от 12.09.2013 г. и изх. № 1811
от 31.10.2014 г. на РИОСВ – Бургас, удостоверение
рег. № 63-00-008 от 13.10.2011 г. от Общинската
служба по земеделие – гр. Несебър, разрешение
№ 195 от 25.03.2011 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“, решение № 11 от 10.12.2015 г. на Регионалната дирекция по горите – Бургас, и писмо
изх. № 26-00-597(1) от 5.10.2016 г. от областната
управа – Бургас, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Транспортно-комуникационно решение за достъп
до имот с идентификатор 51500.201.13 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Юрта Балкана,
с който имот с идентификатор 51500.203.27 на
площ 731 кв. м (частна държавна собственост,
новообразу ван от бивш ПИ 5150 0.203.1) по
кадастралната карта на гр. Несебър, м. Чаирите – Янкови къшли, с ТП – горска територия, и
НТП – друг вид недървопроизводителна горска
площ, се отрежда за път, съгласно приложената
графична част и таблици, неразделна част от
настоящото решение.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

10112

Председател:
Р. Кулев
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ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 495
от 30 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за „Второстепенна улица с осови
точки 7-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-3536-37-38-39“ с ширина 8,00 метра (6,00 м ширина
на уличното платно и тротоари двустранно по
1,00 м), с трасе и сервитут в обхват на части от
поземлени имоти с идентификатори 67800.35.135,
67800.35.101, 67800.35.61, 67800.35.49, 67800.35.65,
67800.35.48, 67800.35.96, 67800.35.67, 67800.35.108,
67800.35.52, 67800.35.53, 67800.35.90, 67800.35.89,
67800.35.88, 67800.35.87, 67800.35.97 и 67800.35.74
за осигуряване на достъп до ПИ 67800.35.101 в м.
Света Марина, землище на гр. Созопол.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Созопол до Административния съд – Бургас.

10039

Председател:
Кр. Германова

РЕШЕНИЕ № 496
от 30 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за „Второстепенна улица-тупик с
осови точки от 133 до 134“, с ширина 5,00 метра
(4,00 м ширина на уличното платно и тротоар
едностранно от 1,00 м), с трасе и сервитут в обхват
на части от поземлени имоти с идентификатори
67800.35.97, 67800.35.139 и 67800.35.101 за осигуряване на достъп до ПИ 67800.35.101 в м. Света
Марина, землище на гр. Созопол.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Созопол до Административния съд – Бургас.

10040

Председател:
Кр. Германова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СОФИЯ
ЗАПОВЕД № РД-15-221
от 9 декември 2016 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА във връзка с
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ,
решение от 30.01.2015 г., постановено по адм.д.
№ 40167/2014 г. по описа на СРС, ГО, 125 състав, и съгласно решение по протокол № 12 от
21.10.2016 г., утвърден от вр.и.д. областен управител
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на област София, на комисия по чл. 28б, ал. 2
ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-15-241
от 21.12.2015 г. на областния управител на област
София, нареждам:
Одобрявам план на новообразуваните имоти
в М 1:1000 за имот с № 68134.5941.54, м. Муртеница, землище на кв. Гниляне, район „Нови
Искър“, Столична община.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на София-град
пред районния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ по реда на АПК.

10053

Вр.и.д. областен управител:
Ж. Такева-Първанова

ЗАПОВЕД № РД-15-222
от 9 декември 2016 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА във връзка с
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ,
решение № I-31 от 1.06.2015 г., постановено по
гр.д. № 35808/2014 г. по описа на СРС, I ГО, 31
състав, и решение от 18.06.2015 г., постановено
по реда на чл. 175 АПК, по гр.д. № 28078 по
описа за 2014 г. на СРС, I ГО, 31 състав, и решение № I-124-100 от 18.08.2015 г., постановено по
а.х.д. № 21099/2014 г. по описа на СРС, I ГО, 124
състав, и съгласно решение по протокол № 12 от
21.10.2016 г., утвърден от вр.и.д. областен управител
на област София, на комисия по чл. 28б, ал. 2
ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-15-241
от 21.12.2015 г. на областния управител на област
София, нареждам:
Одобрявам план на новообразуваните имоти
в М 1:1000 за имот № 11884.5964.337 по плана на
новообразуваните имоти на с. Войнеговци, район „Нови Искър“, Столична община, и за имот
№ 11884.5964.284 по плана на новообразуваните
имоти на с. Войнеговци, район „Нови Искър“,
Столична община.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на София-град
пред районния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ по реда на АПК.

10054

Вр.и.д. областен управител:
Ж. Такева-Първанова

ЗАПОВЕД № РД-15-223
от 9 декември 2016 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА във връзка с
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ,
решение № 1724 от 12.03.2013 г., постановено по
а.х.д. № 2746/2010 г. по описа на АССГ, II отделение, 26 състав, и съгласно решение по протокол
№ 12 от 21.10.2016 г., утвърден от вр.и.д. областен управител на област София, на комисия по
чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед
№ РД-15-241 от 21.12.2015 г. на областния управител на област София, нареждам:
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Одобрявам план на новообразуваните имоти
в М 1:1000 за следните имоти:
1. имот № 41010.4477.1009, м. Нерезене, землище кв. Курило, район „Нови Искър“, Столична
община;
2. имот № 99132.4489.65, м. Бранишки лозя,
землище кв. Курило, район „Нови Искър“, Столична община;
3. имот № 99132.4496.224, м. Ласка, землище
на кв. Курило, район „Нови Искър“, Столична
община.
За имот – нива от 0,800 дка в м. Ласка, граничещ от западната страна на имот 99132.4496.92 по
плана на новообразуваните имоти и за м. Ласка и
южно от имот 99132.4496.91 в ПНИ, одобрен със
Заповед № РД-15-00-007 от 20.01.2010 г., предмет
на пункт IV от решение № 1724 от 12.03.2013 г.,
постановено по а.х.д. № 2746/2010 г. по описа
на АССГ, II отделение, 26 състав, областният
управител на област София ще се произнесе с
друга заповед.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на София-град
пред районния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ по реда на АПК.

10055

Вр.и.д. областен управител:
Ж. Такева-Първанова

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 177
от 1 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение на кмета на
община Чирпан Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на външно ел.
захранване на ПИ 083018, минаващо през поземлени имоти № 000224, 000448, 000530, 000533,
000536, 000539, 000609, 083001, 085022, 085023,
085024, местност Кармък дере, в землището на
с. Зетьово, община Чирпан.
Решението, с което е одобрен проектът за
ПУП – парцеларен план, може да се обжалва или
протестира в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Стара Загора, чрез Общинския
съвет – гр. Чирпан, съгласно разпоредбите на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

10057

Председател:
Д. Драгийска

РЕШЕНИЕ № 178
от 1 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение на кмета на
Община Чирпан Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на външно
водозахранване на ПИ 083018, минаващо през
поземлени имоти № 000067, 000155, 000195, 000215,
000536, 000538, 000544, 000548, 000550, 000609,
082002, местност Кармък дере, в землището на
с. Зетьово, община Чирпан.
Решението, с което е одобрен проектът за
ПУП – парцеларен план, може да се обжалва или
протестира в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Стара Загора, чрез Общинския
съвет – гр. Чирпан, съгласно разпоредбите на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

10058

Председател:
Д. Драгийска

ОБЩИНА С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 199
от 15 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 ЗУТ във връзка с протокол № 9
от 18.10.2016 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията – с. Братя Даскалови,
Общинският съвет – с. Братя Даскалови, одобрява
окончателен проект на общ устройствен план на
община Братя Даскалови заедно с документацията
към него, описана в приложение № 1.

10056

Председател:
П. Михайлов

36 . – В о е н н а т а а к а д е м и я „ Г. С. Ра ко вски“ – София, обявява конкурс за академична
длъжност главен асистент за военнослужещ в
област на висше образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и
управление на въоръжените сили“, по учебните
дисциплини „Разузнаване, специални операции и
ЕВ“, „Разузнаване“, „Методика на разузнаването
и специалните операции“, „Специални операции“, „Разузнаване в интерес на националната
сигурност“, „Използване на формированията
от СВ в операциите“, „Сухопътни операции“ и
„Оперативно изкуство“ – един със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Изискванията към кандидатите за участие в
конкурса са определени със Заповед № ОХ-913
от 28.11.2016 г. на министъра на отбраната на
Република България. За дата на подаване на
документите от кандидатите се счита датата на
завеждането им в регистратурата на Военната
академия. Документи и справки – София, бул.
Евлоги и Христо Георгиеви 82, тел. 92-26-512,
92-26-576.
10167
21. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност професор
в област на висшето образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.2. Елек-
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тротехника, електроника и автоматика, научна
специалност „Радиолокация и радионавигация“,
за нуждите на катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“ във факултет
„Авиационен“ на НВУ „Васил Левски“ – един, за
военнослужещ. Изискванията към кандидатите
и необходимите документи за кандидатстване
по конкурса са обявени със Заповед № ОХ-866
от 8.11.2016 г. на министъра на отбраната на
Република България, линк: http://www.nvu.bg/
node/1655. Срок за подаване на документи – 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в регистратурата за некласифицирана информация на университета. За контакти:
тел. (062) 61-88-75; Siemens: 62075; GSM: 0888131479;
е-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
10063
22. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност професор
в област на висшето образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.13. Общо
инженерство, научна специалност „Динамика,
балистика и управление на полета на летателни
апарати“, за нуждите на катедра „Въоръжение и
технологии за проектиране“ във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски“ – един,
за военнослужещ. Изискванията към кандидатите
и необходимите документи за кандидатстване
по конкурса са обявени със Заповед № ОХ-866
от 8.11.2016 г. на министъра на отбраната на
Република България, линк: http://www.nvu.bg/
node/1654. Срок за подаване на документи – 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в регистратура за некласифицирана
информация на университета. За контакти: тел.
(062) 61-88-75; Siemens: 62075; GSM: 0888131479;
е-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
10064
23. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност доцент в
област на висшето образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация, научна специалност
„Динамика, балистика и управление на полета
на летателни апарати“, за нуждите на катедра
„Авиационна техника и технологии“ във факултет
„Авиационен“ на НВУ „Васил Левски“ – един, за
военнослужещ. Изискванията към кандидатите
и необходимите документи за кандидатстване
по конкурса са обявени със Заповед № ОХ-867
от 8.11.2016 г. на министъра на отбраната на
Република България, линк: http://www.nvu.bg/
node/1653. Срок за подаване на документи – 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в регистратура за некласифицирана
информация на университета. За контакти: тел.
(062) 61-88-75; Siemens: 62075; GSM: 0888131479;
е-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
10065
79. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конк у рси за ака деми чна дл ъж ност
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност:
„Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията“ към секция „Здравен
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мениджмънт“ на катедра „Здравен мениджмънт
и икономика на здравеопазването“ на Факултета
по обществено здраве – един; „Патологоанатомия
и цитопатология“ на катедра „Обща и клинична
патология и съдебна медицина“ на Медицинския
факултет – един, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов 15А, 4002 Пловдив,
тел. (032) 602-403.
10210
23. – Институтът по биология и имунология
на размножаването „Акад. К. Братанов“ при
БАН – София, обявява конкурс за академична
длъжност професор по научна специалност 01.06.23
Имунология, професионално направление 4.3.
Биологически науки, област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института: 1113 София, бул. Цариградско шосе
73, тел. 872 00 18.
10066
6. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН – София, обявява конкурси за заемане
на академичната длъжност професор по: 02.17.01
Теория и история на архитектурата (социални
аспекти на архитектурата), област на висше образование 5.1. Технически науки, професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия – един за нуждите на сектор „Изобразителни изкуства“; 05.08.01 Театрознание и
театрално изкуство (теория и история на актьорското изкуство), област на висше образование
8. Изкуство, професионално направление 8.4.
Театрално и филмово изкуство – един за нуждите
на сектор „Театър“, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Кракра 21. Справки – тел.
02/944-24-14.
10042
640. – Институтът за български език „Проф.
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява
конкурси за академичната длъжност професор:
в професионално направление 2.1. Филология,
научна специалност „Български език (диалектология)“ за нуждите на Секцията за българска
диалектология и лингвистична география – един;
в професионално направление 2.1. Филология,
научна специалност „Общо и сравнително езикознание (етнолингвистика)“ за нуж дите на
Секцията за етнолингвистика – един, двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в канцеларията
на института, бул. Шипченски проход 52, бл. 17,
ет. 5, стая 504, тел. 02/872-23-02.
10081
160. – Институтът по криобиология и хранителни тех нологии (ИК Х Т) – Софи я, к ъм
Селскостопанската академия – София, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
доцен т по 5. Тех н и ческ и нау к и, п рофесио нално направление 5.12. Хранителни технолог ии, нау чна спец иа л нос т „Тех нолог и я на
биологично активните вещества (вкл. ензими,
хормони, белтъчини)“, за нуж дите на секция
„Криобиология и лиофилизация“, лаборатория
„Криобиология, биопрепарати и тъканна бан-
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ка“ – един със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в ИК ХТ,
София 1407, бул. Черни връх 53, тел. 02/86824-56, 02/868-32-26.
10155
222 . – А г робиои нс т и т у т ът – Софи я, към
Селскостопанската академия – София, обявява
конкурс за главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, по научна специалност
„Генетика“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
подаване на документи – в института, София
1164, бул. Драган Цанков 8, ет. 4, телефон за
информация: 02/963-54-07.
10229
464. – Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската
академия, София, обявява конкурс за заемане на
академичната длъжност главен асистент в професионално направление 6.3. Животновъдство,
научна специалност „Говедовъдство и биволовъдство“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, 5600 Троян, ул. Васил Левски 281, тел.
0670/62802.
10237
85. – Институтът по отбрана „Проф. Цветан
Лазаров“, София, обявява конкурс за академична длъжност доцент за военнослужещ в
област на висшето образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, по научна специалност
„Динамика, балистика и управление полета на
летателни апарати“ – един, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. За дата на подаване на
документите от кандидатите се счита датата на
завеждането им в регистратурата на Института
по отбрана. Упражняването на длъжността, за
която е обявен конкурсът, изисква ниво за достъп до класифицирана информация „Секретно“
(кандидатите, които нямат такова разрешение,
следва да отговарят на изискванията на чл. 40,
ал. 1 от Закона за защита на класифицираната
информация). Условията на конкурса са обявени
в заповед на министъра на отбраната № ОХ-941
от 8.12.2016 г. Документи и справки – в София,
бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел.: 02/92 21821,
02/92 21812, 02/92 21807.
10238

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от „БГ Ауто Драйв“ – ЕООД, София,
на Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за
провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на
моторно превозно средство и реда за провеждане
на проверочните изпити, издадена от министъра
на транспорта, информационните технологии и
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съобщенията (ДВ, бр. 64 от 2016 г.), по което е
образувано адм. д. № 11178/2016 г. по описа на
Върховния административен съд.
10059
Върховният административен съд на основание
чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от „Стоянови груп“ – ООД, със седалище и адрес
на управление с. Роза, ул. Хр. Ботев 9, община
„Тунджа“, област Ямбол, на Заповед № РД-223 от
22.04.2016 г. на министъра на околната среда и
водите, с която е утвърден план за управление на
защитена зона BG 0002023 „Язовир Овчарица“ за
опазване на дивите птици, разположена в землищата на с. Кунево, с. Овчи кладенец и с. Скалица,
община „Тунджа“, област Ямбол, с. Бял кладенец
и с. Радецки, община Нова Загора, област Сливен,
и с. Търговище, община Раднево, област Стара
Загора (ДВ, бр. 37 от 17.05.2016 г.), по което е
образувано адм. д. № 8707/2016 г. по описа на
Върховния административен съд.
10077
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ със седалище и адрес на управ
ление Пловдив, ул. Райко Даскалов 67, подадено
чрез адв. Аврам Москов против разпоредбите на
чл. 8, 19 и 20 от Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията
на община Банско, приета с Решение № 198 от
протокол № 10 от 31.07.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Банско, с искане за прогласяването
им за нищожни, алтернативно за отмяната им,
по което е образувано адм. дело № 708/2016 г. по
описа на Административния съд – Благоевград,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 27.01.2017 г. от 11,30 ч.
10037
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
обявява, че е постъпил протест от Величка Костова – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас,
на основание чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185,
чл. 16, ал. 1 АПК, чл. 145, ал. 5 ЗСВ против чл. 5,
чл. 12, ал. 1 и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост, приета с Решение № 314/14
от 12.09.2008 г., изменена с Решение № 314/8 от
14.12.2008 г. и Решение № 189/8 от 26.02.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Созопол. По протеста
е образувано адм. д. № 2256/2016 г. по описа на
Административния съд – Бургас, насрочено за
26.01.2017 г. в 10,20 ч.
10073
Административният съд – Варна, четвърти
състав, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от „Сдружение на фирмите за надгробни паметници от
гр. Варна“, „Възкресение – НИССИ“ – ЕООД,
Варна, „Траурна Агенция Варна“ – ООД, Вар
на, „Тъга“ – ООД, Варна, „Китов 91“ – ЕООД,
Варна, „Черкез Груп“ – ЕООД, Варна, „Вили и
Миланов“ – ЕООД, Варна, „Траурен дом Обелиск“ – ЕООД, Варна, на чл. 3 от Наредбата за
гробищните паркове и погребално-обредната
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дейност на територията на община Варна, приета с Решение № 445-4 по протокол № 10 от
4.10.2016 г. на Общинския съвет – гр. Варна. По
оспорването е образувано адм.д. № 2566/2016 г.
по описа на Административния съд – Варна,
ІV състав, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 2.02.2017 г. от 16 ч.
Съгласно чл. 182, ал. 2 АПК всеки, който има
правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
10078
Административният съд – Варна, ІI състав,
призовава Никола Атанасов Жеков, Йорданка
Христова Харалатева, Чавдар Николов Кънев,
Мариана Кънчева Николова, Даниел Даниелов
Тасев, Мария Йосифова Тасева, Антон Христов
Станчев, Даниела Руменова Цончева, Май я
Евгениева Папазова, Красимир Киров Киров и
Ивета Дренова в качеството им на заинтересовани страни по адм. д. № 1006/2016 г. по описа
на Административния съд – Варна, ІІ състав,
образувано по жалба от Бистра Минкова Господинова и Николай Василев Цветков против
Заповед № Г-18 от 28.01.2016 г. на зам.-кмета на
община Варна, с която е одобрен ПУП за изменение на план за регулация и застрояване за
УПИ ІV-109 „за смесено застрояване“, кв. 659, по
плана на 6-и микрорайон във Варна, насрочено
за 6.01.2017 г. от 10 ч. Заинтересованите страни
следва да посочат съдебен адрес в страната, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 137, ал. 4 ГПК.
10131
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин,
по което предмет на оспорване е разпоредбата
на чл. 57, ал. 1 от Наредбата за организация на
движението на територията на община Видин,
приета с Решение № 26, взето с протокол № 2 от
28.02.2016 г. на Общинския съвет – гр. Видин, по
което е образувано адм. д. № 252/2016 г. по описа
на Административния съд – Видин, насрочено за
разглеждане на 31.01.2017 г. от 9,30 ч.
10075
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на
чл. 85, т. 5 и 10 от Наредба № 1 за поддържане
и опазване на обществения ред, околната среда
и собствеността на територията на община Ардино, приета с Решение № 27 от 18.12.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Ардино, по което е образувано адм. д. № 186/2016 г. на Административния съд – Кърджали, насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 18.01.2017 г. в
10 ч. Оспорваща страна е Окръжната прокуратура – Кърджали.
10138

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че с вх. № 4917 от 2.12.2016 г. е
постъпил протест от Марияна Сиракова – прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил, с който
е оспорена като незаконосъобразна разпоредбата
на чл. 73 на Наредбата за обществения ред на
територията на община Кюстендил. Образувано
е адм. д. № 358 по описа на съда за 2016 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 27.01.2017 г. от 10 ч.
10134
Административният съд – Пловдив, обявява, че е образувано адм. д. № 2281 по описа на
Административния съд – Пловдив, за 2016 г.,
ХХV състав, по повод жалба на Добрина Дякова
Дякова, срещу Решение № 309, обективирано в
протокол № 12 от 14.07.2016 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив, с което е одобрено: изменение
на подробен устройствен план – план за улична
регулация на ул. Гладстон от о.т. 259 и о.т. 259А
до о.т. 264 и о.т. 265 за кв. 155, 156Д, 292 и 296
по плана на Централна градска част – Пловдив,
и приведен в съответствие с КК и с приетия
предварителен проект на ЦГЧ УПИ VІІІ-521.1456,
кино, като: промяна на част от северната улична
регулационна линия на ул. Гладстон от бул. Руски
до ул. Виктор Юго (кв. 155, кв. 156Д, кв. 196
по плана на Централна градска част, Пловдив)
и част от южната улична регулационна линия
на ул. Гладстон от бул. Руски до ул. Авксентий
Велешки (кв. 292 по плана на Централна градска
част – Пловдив), като се намалява габаритът
на улицата в рамките на допустимото съгласно
Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии; привежда
в съответствие с КК и с приетия предварителен
проект на ЦГЧ УПИ VІІІ-521.1456, кино. Всички заинтересовани по административния спор
лица могат да се конституират като ответници
в производството в едномесечен срок от деня
на обнародването в „Държавен вестник“ на настоящото съобщение за оспорването. За целта
заинтересованите лица следва да подадат заявление до Административния съд – Пловдив,
което да съдържа: 1. трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
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отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
10135
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от зам.
окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра, на чл. 4, ал. 1, чл. 15, ал. 1 – 2,
чл. 18а и чл. 32, ал. 3 от Наредба № 2 за реда
на придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество на Община Дулово, по
което е образувано адм. дело № 168 по описа на
Административния съд – Силистра, за 2016 г.,
насрочено за 8.02.2017 г. от 10,30 ч.
10076
Административният съд – София област –
шести състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 1100/2016 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 8.02.2017 г. от 10 ч. и е с предмет на оспорване
против разпоредбата на чл. 48, ал. 1 от Наредбата
за общинската собственост на община Костенец,
приета с Решение № 191 от 19.12.2013 г. на Общинския съвет – гр. Костенец, в частта относно
израза „или придобили права на строеж върху
общинска земя – у регулиран поземлен имот
или поземлен имот в урбанизирана територия
на общината“.
10136
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпил протест от Районна прокуратура – Търговище, против чл. 17,
ал. 1, чл. 25, ал. 3, т. 2 и ал. 4, т. 2 и чл. 49. II,
т. 11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги
на територията на община Търговище, приета с
Решение № 2 по протокол № 8 от 24.04.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Търговище, по който
е образувано адм. д. № 178/2016 г. по описа на
Административния съд – Търговище. Делото е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 17.01.2017 г. от 10,30 ч.
10072
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, приложим съгласно
чл. 188 АПК, съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен,
срещу чл. 4, ал. 9 и 11, чл. 61, ал. 1, т. 2 във връзка
с чл. 17 от Наредба № 1 за опазване и поддържане
на обществения ред, чистотата и имуществото,
предназначено за общо ползване на територията
на община Велики Преслав, приета от Общинския съвет – гр. Велики Преслав. Въз основа
на протеста е образувано адм. д. № 336/2016 г.,
насрочено за 31.01.2017 г. от 9 ч.
10074
Дупнишкият районен съд уведомява Евелин Лисбет Седеньо Еспиноза, гражданка на
Еквадор, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ за получаване на копие
от разпореждане по чл. 131 – 133 ГПК и искова
молба с приложения като ответник по гр. д.
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№ 1766/2016 г., заведено от Светослав Валериев
Панев. Ответницата да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
10137
Кърджалийският районен съд призовава Шахин Кабак, роден на 19.10.1987 г., гражданин на
Република Турция, без регистриран постоянен
и настоящ адрес в Република България, че има
качеството на ответник по гр.д. № 1414/2016 г.
по описа на съда, 4-ти състав, образувано по
предявен от Селвер Шабан Кабак от с. Скърбино, община Кърджали, ном. 14, иск с правно
основание чл. 49, ал. 1 СК за прекратяване на
сключения между тях на 22.09.2009 г. граждански
брак поради наст ъпило дълбоко и непоправимо
разстройство, като се укаже на същия, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на
съда за връчване на книжата по делото. В противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК, като съдът ще му назначи
особен представител.
10038
Великотърновският окръжен съд обявява, че
образува гр.д. № 353 по описа за 2016 г., насрочено
за 28.03.2017 г. в 10 ч. по искова молба вх. № 4031
от 19.04.2016 г. и Решение № 117 от 14.04.2015 г. от
Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество – София, иск с правно основание
чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ, срещу: 1. Колю
Колев Милков от с. Полски Сеновец, област Велико Търново, ул. Шеста 28; 2. Гина Йорданова
Милкова от с. Полски Сеновец, община Полски
Тръмбеш, област Велико Търново, ул. Шеста 28,
лично и в качеството є на 3. ЕТ „Краси – Гина
Милкова“, ЕИК 814246596, със седалище и адрес
на управление Велико Търново, Промишлена
зона, Дълга лъка – Мелница Търново, за отнемане в полза на държавата следното имущество
на стойност 3 583 516,73 лв.
От Колю Колев Милков и Гина Йорданова Милкова следното имущество на основание чл. 63, ал. 2,
т. 2 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
овощна градина с площ 1,227 дка (един декара двеста двадесет и седем кв. м), четвърта
категория, в местността Памукчийски път, съставляваща имот № 077046 (нула, седем, седем,
нула, четири, шест) в землището на с. Раданово,
община Полски Тръмбеш, при граници: полски
път № 000508, овощна градина № 077047, овощна
градина № 077009, овощна градина № 077045.
Върху имота има следните ограничения: 81.
Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане
на амортизационния срок;
н и в а с п л о щ 4 , 2 67 д к а (ч е т и р и д е к а ра д вес та шес тдесе т и седем к в. м), т ре та
к ат ег ори я, в мес т но с т та Ра да новск и т ра п,
с ъ с т а в л я ва ща и мо т № 0 030 72 (т ри х и л я д и
седем десе т и д ве) в зем л и ще т о на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, при
граници: № 003071 – нива, № 003029 – нива,
№ 021002 – нива, № 000011 – полски път;
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н и ва с п лощ 7,0 01 д к а (с едем дек ара и
един кв.м.), четвърта категория, в местността
Карански ялък, съставляваща имот № 049016 (четиридесет и девет хиляди и шестнадесет) в землището на с. Каранци, община Полски Тръмбеш,
при граници: № 049015 – нива, № 000158 – полск и път, № 049017 – нива, № 0490 09 – нива,
№ 0490010 – нива;
овощна градина с площ 1,503 дка (един декар
петстотин и три кв. м), трета категория, в местността Куру алан, съставляваща имот № 098022
(деветдесет и осем хиляди и двадесет и две) в
землището на с. Каранци, община Полски Тръмбеш, при граници: № 098021 – овощна градина,
№ 098023 – овощна градина, № 098018 – овощна
градина, № 098019 – овощна градина;
4,000/13,301 ид.ч. от имот № 073077 (седемдесет и три хиляди седемдесет и седем) – нива
с площ 13,301 дка (тринадесет декара триста и
един квадратни метра) в землището на с. Полски
Сеновец в местността Дола, при граници: нива
№ 073024, нива № 073046, полски път № 000081,
нива № 073067, нива № 073025;
нива с площ 2,998 дка (два декара деветстотин
деветдесет и осем кв. м), трета категория, в местността Шир гьол, съставляваща имот № 070033
(седемдесет хиляди тридесет и три) в землището
на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при
граници: нива № 070024, нива № 170032, полски
път № 000513, нива № 070022. Имотът е образуван
от имот № 070021. Върху имота има следните
ограничения: 3 Санитарно-охранителна зона на
водоснабдителен обект – Пояс „Б“. Забраняват
се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено
ползване на орни земи, хидромелиоративна
дейност и пасища. 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 засажда
високостеблена растителност;
нива с площ 6,000 дка (шест декара), трета
категория, в местността Гьолища, съставляваща имот № 016034 (шестнадесет хиляди и
тридесет и четири) в землището на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, при
г раници: № 016033 – нива, № 0160 05 – нива,
№ 0160 0 6 – н и ва, № 0160 07 – н и ва,
№ 016035 – нива, № 016080 – полски път;
нива с площ 7,746 дка (седем дка седемстотин
четиридесет и шест кв. м), четвърта категория,
в землището на с. Петко Каравелово, община
Полски Тръмбеш, в местността Канара козугора, съставляваща имот № 016177 (шестнадесет
хиляди сто седемдесет и седем), при граници:
нива № 016090, нива № 016085, нива № 016086,
нива № 016161, нива № 016088, нива № 016300.
Имотът е образуван от имот № 016089. Право
на преминаване през имот № 016088;
нива с площ 8,384 дка (осем дка и триста
осемдесет и четири кв. м), четвърта категория,
в мес т нос т та С т ок и т е, с ъс та вл я ва ща и мо т
№ 025017 (двадесет и пет хиляди и седемнадесет)
в землището на с. Ветринци, община Велико
Търново, при граници: имот № 000014, имот
№ 025027, имот № 025016, имот № 050057;

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

нива с площ 4,110 дка (четири дка и сто и
десет кв. м), трета категория, в местността Киево,
съставляваща имот № 011006 (единадесет хиляди
и шест) в землището на с. Ветринци, община
Велико Търново, при граници: имот № 011005,
имот № 011002, имот № 011007, имот № 050001;
нива с площ 10,091 дка (десет дка и деветдесет
и един кв. м), четвърта категория, в местността
Балвански баир, съставляваща имот № 023009
(двадесет и три хиляди и девет) в землището
на с. Ветринци, община Велико Търново, при
граници: имот № 023003, имот № 023017, имот
№ 023018, имот № 023010, имот № 050050;
нива с площ 9,759 дка (девет дка и седемстотин
петдесет и девет кв. м), трета категория, в местността Глоговци, съставляваща имот № 021010
(двадесет и една хиляди и десет) в землището
на с. Ветринци, община Велико Търново, при
граници: имот № 021009, имот № 000494, имот
№ 050048, имот № 021011;
нива с площ 28,704 дка (двадесет и осем
декара седемстотин и четири кв. м), трета категория, в местността Големия куз, съставляваща имот № 092002 (деветдесет и две хиляди
и две) в землището на с. Стефан Стамболово,
община Полски Тръмбеш, при граници: полски път № 000527; нива № 092012; историческа
местност на ДПФ – Министерство на културата
№ 000182; нива № 092012; нива № 092013; полски
път № 000546; нива № 092001;
нива 5,475 дка (пет дка и четиристотин и
седемдесет и пет кв. м), трета категория, в
местността Долно ливади, съставляваща имот
№ 072022 (седемдесет и две хиляди и двадесет
и две) в землището на с. Ресен, община Велико
Търново, при граници: имот № 072018, имот
№ 072021, имот № 072023, имот № 800180. Имотът
е образуван от имот № 072019;
нива – 5,749 дка (пет дка и седемстотин и
четиридесет и девет кв. м), трета категория, в
местността Конопенище, съставляваща имот
№ 069035 (шестдесет и девет хиляди и тридесет и пет) в землището на с. Ресен, община
Велико Търново, при граници: имот № 069034,
имот № 800184, имот № 069024, имот № 069002.
Имотът е образуван от имот № 069025;
н и ва – 3,551 д ка (т ри д ка и пе т с т о т и н и
петдесет и един кв. м), четвърта категория, в
местността Бялата пръст, съставляваща имот
№ 031035 (тридесет и една хиляди и тридесет и
пет) в землището на с. Ресен, община Велико
Търново, при граници: имот № 031034, имот
№ 000127, имот № 031010, имот № 031020, имот
№ 031019. Имотът е образуван от имот № 031011;
нива – 4,175 дка (четири дка и сто и седемдесет и пет кв. м), четвърта категория, в местността Тосунлука, съставляваща имот № 033036
(тридесет и три хиляди и тридесет и шест) в
землището на с. Ресен, община Велико Търново,
при граници: имот № 033032, имот № 033014, имот
№ 033037, имот № 800014. Имотът е образуван
от имот № 033033;
нива – 10,680 дка (десет дка и шестстотин и
осемдесет кв. м), трета категория, в местността
Караорман, съставляваща имот № 132040 (сто
тридесет и две хиляди и четиридесет) в землището на с. Ресен, община Велико Търново,
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при граници: имот № 132039, имот № 000378,
имот № 132029, имот № 132028, имот № 132027,
имот № 132033;
лозе – 1,065 дка (един дка и шестдесет и
пет кв. м), трета категория, в местността Старите лозя, съставляващо имот № 113094 (сто
и тринадесет хиляди и деветдесет и четири) в
землището на с. Ресен, община Велико Търново,
при граници: имот № 113077, имот № 113095,
имот № 800199, имот № 113093. Върху имота има
следните ограничения: Трайните насаждения да
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок;
н и ва с п лощ 11,199 д к а (ед и на дес е т де к ара с т о деве т дес е т и деве т к в. м), шес та
категория, в местността Царски места, съст а в л я в а щ а и мо т № 0 4 4 018 (че т и ри де с е т и
четири хиляди и осемнадесет) в землището
на с. Каранци, община Полски Тръмбеш, при
г ра н и ц и: № 0 4 4017 – н и ва, № 0 0 010 4 – полск и път, № 0440 02 – нива, № 0440 03 – нива,
№ 044004 – нива, № 044007 – нива;
нива с площ 6,700 дка (шест декара и седемстотин кв. м), шеста категория, в местността
Попин, съставляваща имот № 051013 (петдесет
и една хиляди и тринадесет) в землището на
с. К ара н ц и, общ и на Полск и Тр ъмбеш, п ри
г раниц и: № 051018 – нива, № 051019 – нива,
№ 0 5101 2 – н и в а , № 0 0 018 2 – п о л с к и п ъ т,
№ 051014 – нива;
нива – 12,774 дка (дванадесет дка и седемстотин и седемдесет и четири кв. м), трета категория, в местността Долно ливади, съставляваща
имот № 072023 (седемдесет и две хиляди и двадесет и три) в землището на с. Ресен, община
Велико Търново, при граници: имот № 072022,
имот № 072021, имот № 072015, имот № 800180.
Имотът е образуван от имот № 072019;
нива – 4,175 дка (четири дка и сто и седемдесет и пет кв. м), четвърта категория, в местността Тосунлука, съставляваща имот № 033037
(тридесет и три хиляди и тридесет и седем) в
землището на с. Ресен, община Велико Търново,
при граници: имот № 033036, имот № 033014,
имот № 033013, имот № 033034, имот № 800014.
Имотът е образуван от имот № 033033;
нива – 10,680 дка (десет дка и шестстотин и
осемдесет кв. м), трета категория, в местността
Караорман, съставляваща имот № 132039 (сто
тридесет и две хиляди и тридесет и девет) в
землището на с. Ресен, община Велико Търново,
при граници: имот № 132038, имот № 000378,
имот № 132040, имот № 132033, имот № 132032.
Имотът е образуван от имот № 132002;
овощна градина – 2,001 дка (два дка и един
кв. м), четвърта категория, в местността Ник юпска мера, съставл яваща имот № 050 018
(петдесет хиляди и осемнадесет) в землището на
с. Ресен, община Велико Търново, при граници:
имот № 050076, имот № 050017, имот № 800046,
имот № 050019. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и
стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до
изтичане на амортизационния срок;
зелен ч у кова к ул т у ра – 0,30 0 д к а (т рис та
кв. м), трета категория, в местността Бостанчетата, съставляваща имот № 057010 (петдесет
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и седем хиляди и десет) в землището на с. Ресен, община Велико Търново, при граници:
имот № 000164, имот № , имот № 057009, имот
№ 057022, имот № 057021, имот № 057011;
нива с площ 12,197 дка (дванадесет декара сто деветдесет и седем кв. м), от които
11,465 дка – шеста категория, и 0,732 дка – трета
категория, в местността Кованлъка, съставляваща имот № 080008 (осемдесет хиляди и осем)
в землището на с. Стефан Стамболово, община
Полски Тръмбеш, при граници: напоителен канал № 000145; храсти № 079149; изоставена нива
№ 080011; полски път № 000542; нива № 080007;
нива с площ 3,000 дка (три декара), пета
категори я, в местност та Войнишка могила,
съставляваща имот № 068033 (нула шест осем
нула три три) в землището на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, при граници: № 068035 – нива, № 068025 – полски път,
№ 068006 – нива, № 068005 – нива;
нива с площ 10,000 дка (десет декара), трета
категория, в местността Сеновско, съставляваща
имот № 051014 (петдесет и една хиляди и четиринадесет) в землището на с. Стефан Стамболово,
община Полски Тръмбеш, при граници: нива
№ 051012; нива № 051010; друга селскостопанска
територия № 000126; нива № 051015;
нива с площ 29,951 дка (двадесет и девет декара деветстотин петдесет и един кв. м), трета
категория, в местността Топаловото, съставляваща имот № 009041 (девет хиляди четиридесет
и едно) в землището на с. Стефан Стамболово,
община Полски Тръмбеш, при граници: нива
№ 009040; полски път № 000460; нива № 009027;
нива № 009023; нива № 009022;
нива с площ 8,196 дка (осем декара сто деветдесет и шест кв. м), от които 4,999 дка – четвърта категория, и 3,197 дка – трета категория,
в местността Старите лозя, съставляваща имот
№ 102013 (сто и две хиляди и тринадесет) в
землището на с. Стефан Стамболово, община
Полски Тръмбеш, при граници: нива № 102035;
нива № 102026; нива № 102012; полск и път
№ 000554; нива № 102014; нива № 102015; нива
№ 102016; нива № 102017; нива № 102018; нива
№ 102019;
нива с п лощ 9,585 дка (девет декара и
петстотин осемдесет и пет кв. м), трета категория, в местността Ялията, съставляваща
имот № 004042 (четири хиляди и четиридесет
и две) в землището на с. Каранци, община
Полски Тръмбеш, при граници: № 000016 – полск и п ът, № 0 0 40 43 – н и ва, № 0 4025 – н и ва,
№ 04026 – нива, № 004027 – нива;
нива с площ 3,000 дка (три декара), от които
2,879 дка – пета категория, и 0,121 дка – трета
категория, в местността Ибришевски път, съставляваща имот № 095018 (деветдесет и пет
хиляди и осемнадесет) в землището на с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, при
граници: полски път № 000549; нива № 095017;
нива № 095004; нива № 095003; нива № 095019;
нива с площ 35,200 дка (тридесет и пет декара
и двеста кв. м), трета категория, в местността
Големия куз, съставляваща имот № 092005 (деветдесет и две хиляди и пет) в землището на
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с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, при граници: полски път № 000546; нива
№ 092004; полски път № 000527; нива № 092006;
нива с площ 10,002 дка (десет декара и
два к в. м), шеста категори я, в местност та
Кок ард ж ат а , с ъ с т а в л я ва ща и мо т № 0170 0 9
(седемнадесет хиляди и девет) в землището
на с. Каранци, община Полски Тръмбеш, при
г раници: № 017010 – нива, № 0170 06 – нива,
№ 017007 – нива, № 017008 – нива, № 00132 – пасище, мера;
овощна градина с площ 0,999 дка (деветстотин деветдесет и девет кв. м), трета категория,
в местността Куру алан, съставляваща имот
№ 105001 (сто и пет хиляди и едно) в землището на с. Каранци, община Полск и Тръмбеш, при граници: № 105002 – овощна градина,
№ 105012 – овощна градина, № 105013 – овощна
градина, № 000276 – полски път;
нива – с п лощ 2,101 дка (два декара сто
и един кв. м), трета категория, в местността
Ялията, съставляваща имот № 120016 (сто и
двадесет хиляди и шестнадесет) в землището на
с. Каранци, община Полски Тръмбеш, при граници: № 120017 – полски път, № 000016 – нива,
№ 0120015 – нива, № 120039 – нива;
нива – с площ 10,000 (десет) дка, трета категория, в местността Домуз гьол, съставляваща
имот № 084019 (осемдесет и четири хиляди и
деветнадесет) в землището на с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, при граници: нива
№ 084020; полски път № 000529; нива № 084002;
нива № 0084018;
нива – с площ 8,500 дка (осем декара и петстотин кв. м), трета категория, в местността
Мочерито, съставляваща имот № 024022 (двадесет
и четири хиляди двадесет и две) в землището
на с. Полски Сеновец, ЕК АТТЕ 57340, община
Полски Тръмбеш, област Велико Търново, при
граници: нива № 024021, нива № 024018, полски
път № 000017, нива № 024024, нива № 024023;
нива – с площ 20,700 дка (двадесет декара и
седемстотин кв. м), трета категория, в местността
Сеновско, съставляваща имот № 051012 (петдесет
и една хиляди и дванадесет) в землището на
с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш,
при граници: нива № 051015; нива № 051014; нива
№ 051010; нива № 051003; нива № 051006; нива
№ 051007; нива № 051008; нива № 051009;
нива – с площ 11,998 дка (единадесет декара
деветстотин деветдесет и осем кв. м), трета категория, в местността Кишлика, съставляваща
имот № 027006 (нула две седем нула нула шест)
в землището на с. Полски Сеновец, ЕК АТТЕ
57340, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, при граници: нива № 027010, нива
№ 027011, нива № 027012, полски път № 000064,
нива № 027007, нива № 027005, нива № 027004;
нива – с площ 10,000 (десет) дка, трета категория, в местността Домуз гьол, съставляваща
имот № 084020 (осемдесет и четири хиляди и
двадесет) в землището на с. Стефан Стамболово,
община Полски Тръмбеш, при граници: нива
№ 084019; нива № 084018, нива № 084004; полски
път № 000529;
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нива – с площ 7,503 дка (седем дка и петстотин
и три кв. м), трета категория, в местността Куза,
съставляваща имот № 018018 (осемнадесет хиляди
и осемнадесет) в землището на с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, при граници:
нива № 018017; нива № 018007, залесена територия
№ 112001; нива № 018011; нива № 018012;
нива – с п лощ 10,0 01 дка (десет декара
и един кв. м), пета категория, в местността
Балад ж илъка, съставл яваща имот № 063005
(шестдесет и три хиляди и пет) в землището
на с. Каранци, община Полски Тръмбеш, при
граници: № 063006 – нива, № 063004 – нива,
№ 000164 – полски път, № 000190 – полски път;
овощна градина – с площ 1,500 дка (един
декар и петстотин кв. м), трета категория, в
мес т нос т та Ку ру а ла н, с ъс та вл я ва ща и мо т
№ 109008 (сто и девет хиляди и осем) в землището на с. Каранци, община Полски Тръмбеш, при граници: № 109009 – овощна градина,
№ 109095 – полски път, № 109007 – овощна градина, № 109006 – овощна градина, № 109005 – овощна градина;
нива – с площ 5,000 дка (пет декара), шеста
категория, в местността Куру чешма, съставляваща имот № 031001 (тридесет и една хиляди
и едно) в землището на с. Каранци, община
Полски Тръмбеш, при граници: № 031009 – нива,
№ 000079 – друга селскостопанска територия,
№ 031002 – нива, № 031008 – нива;
нива – с площ 20,710 дка (двадесет декара и
седемстотин и десет кв. м), трета категория, в
местността Дола, съставляваща имот № 073024
(нула седем три нула две четири) по плана за
земеразделяне на с. Полски Сеновец, община
Полски Тръмбеш, област Велико Търново, при
граници: нива № 073045, нива № 073046, нива
№ 073077, нива № 073025, полски път № 000072,
нива № 073023;
нива – с площ 20,004 дка (двадесет декара
и четири кв. м), трета категория, в местността
Ливадето, съставляваща имот № 093002 (деветдесет и три хиляди и две) в землището на
с. Полск и Сеновец, ЕК АТТЕ 57340, община
Полски Тръмбеш, област Велико Търново, при
граници: полски път № 000270, нива № 093004,
нива № 093003, нива № 093001;
нива – с площ 19,000 дка (деветнадесет дка),
трета категория, в местността Войнишка могила,
съставляваща имот № 012023 (дванадесет хиляди
двадесет и три) в землището на с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, при граници:
нива № 012024; нива № 012016, нива № 012005,
полски път № 000454;
нива – с площ 54,600 дка (петдесет и четири
декара и шестстотин кв. м), трета категория,
в местността Ходжа ери, съставляваща имот
№ 068008 (шестдесет и осем хиляди и осем) в
землището на с. Стефан Стамболово, община
Полски Тръмбеш, при граници: полски път
№ 000508; полски път № 000514;
18,009/63299 ид.ч. от имот № 032017 нива – с
площ 63,299 дка (осемнадесет декара и девет
кв. м), трета категория, в местността Липата,
в землището на с. Стефан Стамболово, община
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Полски Тръмбеш, при граници: нива № 032010;
нива № 0320 05; нива № 032016; полск и п ът
№ 000486;
нива – с площ 2,000 дка (два декара), трета
категория, в местността Ялията, съставляваща
имот № 120014 (сто и двадесет хиляди и четиринадесет) в землището на с. Каранци, община
Полски Тръмбеш, при граници: № 000016 – полски път, № 120015 – нива, № 0120013 – нива,
№ 120039 – нива;
нива – с площ 11,599 дка (единадесет декара
петстотин деветдесет и девет кв. м), четвърта
категория, в местността Нови ниви, съставляваща имот № 087013 (осемдесет и седем хиляди
и тринадесет) в землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници: пасище,
мера на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ № 000007; полски
път № 000506; полски път № 000539; полски път
№ 000280; нива № 087012;
овощна градина тер. – с площ 1,198 дка (един
декар сто деветдесет и осем кв. м), четвърта
категория, в местността Новите коренаци, съставляваща имот № 031013 (тридесет и една хиляди и тринадесет) в землището на с. Раданово,
община Полски Тръмбеш, при граници: овощна
градина – тер. № 031024; овощна градина – тер.
№ 031012; полски път № 000469; овощна градина – тер. № 031014;
нива с площ 15,000 дка (петнадесет декара),
четвърта категория, в местността Белопръсница, съставляваща имот № 079001 (седемдесет и
девет хиляди и едно) в землището на с. Полски
Сеновец, община Полски Тръмбеш, при граници:
полски път № 000085, полски път № 000086, нива
№ 079002, нива № 079003;
нива с площ 3,000 дка (три дка) в землището на гр. Полски Тръмбеш, ЕК АТТЕ 57354,
община Полски Тръмбеш, четвърта категория,
в местността Кузалтията, имот № 037126 (тридесет и седем хиляди сто двадесет и шест), при
граници: имот № 037127, имот № 037018, имот
№ 037022, имот № 037113. Имотът е образуван
от имот № 037017;
нива с площ 8,069 дка (осем дка и шестдесет и
девет кв. м) в землището на гр. Полски Тръмбеш,
ЕК АТТЕ 57354, община Полски Тръмбеш, трета
категория, в местността Ливадите, имот № 031004
(тридесет и една хиляди и четири), при граници:
имот № 031003, имот № 031017, имот № 031016;
нива с площ 10,010 дка (десет дка и 10 кв. м)
в землището на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски Тръмбеш, пета категория, в местността Баладжилъка, имот № 063004 (шестдесет
и три хиляди и четири), при граници: имот нива
№ 063006, имот нива № 063003, имот № 000193,
имот № 000164, имот нива № 063005;
нива – с площ 8,901 дка (осем декара деветстотин и един кв. м), трета категория, в местността
Ормана, съставляваща имот № 012012 (дванадесет
хиляди и дванадесет) в землището на с. Раданово,
община Полски Тръмбеш, при граници: № 012013,
№ 000441, № 012034, № 012020, № 012040;
нива – с площ 5,049 дка (пет декара и четиридесет и девет кв. м), трета категория, в местността
Сеновско, съставляваща имот № 051007 (петдесет
и една хиляди и седем) в землището на с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, при
граници: път IV клас № 000499; нива № 051008;
нива № 051012, нива № 051006;

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

нива – с площ 6,868 дка (шест декара осемстотин шестдесет и осем кв. м), шеста категория, в
местността Попин, съставляваща имот № 051012
(петдесет и една хиляди и дванадесет) в землището на с. Каранци, община Полски Тръмбеш,
при граници: № 051013 – нива, № 051009 – нива,
№ 051011 – нива;
нива – с площ 2,002 дка (два декара и два
кв. м), трета категория, в местността Ялията,
съставляваща имот № 120015 (сто и двадесет
хиляди и петнадесет) в землището на с. Каранци, община Полски Тръмбеш, при граници: № 120014 – нива, № 000016 – полски път,
№ 0120039 – нива, № 120016 – нива;
нива – с площ 17,101 дка (седемнадесет декара
сто и един кв. м), трета категория, в местността Ашери Бунар, съставляваща имот № 014003
(четиринадесет хиляди и три) в землището на
с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш,
при граници: нива № 014004; полски път № 000475;
нива № 014002; землищна граница;
нива – с площ 5,612 дка (пет декара шестстотин и дванадесет кв. м), четвърта категория, в
местността Старите лозя, съставляваща имот
№ 102014 (сто и две хиляди и четиринадесет) в
землището на с. Стефан Стамболово, община
Полски Тръмбеш, при граници: полски път
№ 000553, нива № 102015; нива № 102013; полски
път № 000554;
нива – с площ 10,193 дка (десет декара сто
деветдесет и три кв. м), четвърта категория, в
местността Ресенско шосе, съставляваща имот
№ 099009 (деветдесет и девет хиляди и девет) в
землището на с. Стефан Стамболово, община
Полски Тръмбеш, при граници: полски път
№ 000535; нива № 099014; нива № 099008; полски
път № 000536; нива № 099021; нива № 099020;
нива – с площ 15,192 дка (петнадесет декара
сто деветдесет и два кв. м), четвърта категория,
в местност та Сеновск и т рап, съставл яваща
имот № 090015 (деветдесет хиляди и петнадесет)
в землището на с. Раданово, община Полски
Тръмбеш, при граници: полски път № 000531;
нива № 090014; нива № 090013; нива № 090009;
нива № 090008; нива № 090016;
нива – с площ 4,300 дка (четири декара и
триста кв. м), трета категория, в местността
Ири гьол, съставляваща имот № 011038 (единадесет хиляди и тридесет и осем) в землището
на с. Каранци, община Полски Тръмбеш, при
г раници: № 0110 07 – нива, № 011041 – нива,
№ 011042 – нива, № 01101 – нива, № 011037 – нива.
Имотът е образуван от имот № 011006;
нива – с площ 6,901 дка (шест декара деветстотин и един кв. м), шеста категория, в местността
Куру чукар, съставляваща имот № 087004 (осемдесет и седем хиляди и четири) в землището на
с. Каранци, община Полски Тръмбеш, при граници: № 000227 – полски път, № 087005 – нива,
№ 000229 – полски път, № 000228 – полски път;
нива – с площ 8,386 дка (осем декара триста
осемдесет и шест кв. м), шеста категория, в
местността Царски места, съставляваща имот
№ 042013 (четиридесет и две хиляди и тринадесет) в землището на с. Каранци, община Пол-
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ски Тръмбеш, при граници: № 000101 – полски
път, № 000100 – полски път, № 042014 – нива,
№ 042012 – нива;
нива – с площ 13,258 дка (тринадесет декара
двеста петдесет и осем кв. м), четвърта категория,
в местността Средни ниви, съставляваща имот
№ 076016 (седемдесет и шест хиляди и шестнадесет) в землището на с. Раданово, община
Полски Тръмбеш, при граници: нива № 076023;
нива № 076003; нива № 076028; нива № 076024,
нива № 076025; нива № 076026; нива № 076015;
полски път № 000540;
овощна градина с площ 1,001 дка (един дка
и 1 кв. м) в землището на с. Каранци, ЕК АТТЕ
36405, община Полски Тръмбеш, трета категория,
в местността Куру Алан, имот № 105002 (сто и пет
хиляди и две), при граници: имот овощна градина
№ 105001, път № 000276, имот овощна градина
№ 105003, имот овощна градина № 105011, имот
овощна градина № 105012;
нива – с площ 4,489 дка (четири декара четиристотин осемдесет и девет кв. м), четвърта
категория, в местността Средни ниви, съставляваща имот № 075006 (седемдесет и пет хиляди и
шест) в землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници: нива № 075021; нива
№ 075022; нива № 075005, полски път № 000540;
нива № 075007;
овощна градина с площ 2,001 дка (два дка
1 кв. м) в землището на с. Каранци, ЕК АТТЕ
36405, община Полски Тръмбеш, трета категория, в местността Куру алан, имот № 098019
(деветдесет и осем хиляди и деветнадесет), при
граници: имот овощна градина № 098020, имот
овощна градина № 098021, имот овощна градина
№ 098022, имот овощна градина № 098018, път
№ 098014;
нива с площ 5,601 дка (пет дка 601 кв. м)
в землището на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405,
община Полски Тръмбеш, четвърта категория,
в местността Карански ялак, имот № 049015
(четиридесет и девет хиляди и петнадесет), при
граници: имот нива № 049014, път № 000158,
имот нива № 049016, имот нива № 049010, имот
нива № 049011;
нива с площ 6,502 дка (шест дка 502 кв. м) в
землището на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община
Полски Тръмбеш, шеста категория, в местността
Попин, имот № 051014 (петдесет и една хиляди и
четиринадесет), при граници: имот нива № 051016,
имот нива № 051017, имот нива № 051018, имот
нива № 051013, път № 000182;
нива – с площ 3,418 дка (три декара четири
стотин и осемнадесет кв. м), четвърта категория,
в местността Сеновски трап, съставляваща имот
№ 089009 (осемдесет и девет хиляди и девет) в
землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници: нива № 089010; историческа
местност на държавата № 000395; полски път
№ 000532; полски път № 531;
овощна градина с площ 1,000 дка (един дка) в
землището на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община
Полски Тръмбеш, трета категория, в местността
Куру алан, имот № 109009 (сто и девет хиляди
и девет), при граници: имот овощна градина
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№ 109010, път № 109095, имот овощна градина
№ 109008, имот овощна градина № 109005, имот
овощна градина № 109004;
овощна градина – тeр. – с площ 1,108 дка (един
декар сто и осем кв. м), четвърта категория, в
местността Новите коренаци, съставляваща имот
№ 027004 (двадесет и седем хиляди и четири)
в землището на с. Раданово, община Полски
Тръмбеш, при граници: овощна градина – тер.
№ 027018; овощна градина № 027003; полски път
№ 000466; овощна градина № 027005;
нива с площ 3,001 дка (три декара и един
кв. м), от които 0,797 дка – шеста категория, и
2,204 дка – четвърта категория, в местността Тепе
Дюзю, съставляваща имот № 108019 (сто и осем
хиляди и деветнадесет) в землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници:
нива № 108018; нива № 108007; нива № 108013;
нива № 108014; нива № 108005;
нива с площ 10,003 дка (десет дка 3 кв. м) в
землището на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община
Полски Тръмбеш, шеста категория, в местността
Царски места, имот № 044007 (четиридесет и
четири хиляди и седем), при граници: имот нива
№ 044006, път № 000106, имот нива № 044008,
имот нива № 044017, имот нива № 044018, имот
нива № 044004, за сумата 432,10 лв.;
нива с площ 9,400 дка (девет дка 400 кв. м)
в землището на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405,
община Полски Тръмбеш, шеста категория, в
местността Куру чешма, имот № 031008 (тридесет и една хиляди и осем), при граници: имот
нива № 031002, имот нива № 031007, произведена
енергия на държавен поземлен фонд № 000077,
път № 000073, имот нива № 031009, имот нива
№ 031001;
нива – с площ 4,891 дка (четири декара осемстотин деветдесет и един кв. м), пета категория,
в местността Калугерското, съставляваща имот
№ 027005 (двадесет и седем хиляди и пет) в
землището на с. Стефан Стамболово, община
Полски Тръмбеш, при граници: нива № 027018;
полски път № 000470; нива № 027006;
нива с площ 5,487 дка (пет дка 487 кв. м) в
землището на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община
Полски Тръмбеш, трета категория, в местността
Зад лозята, имот № 093002 (деветдесет и три хиляди и две), при граници: имот нива, № 093024,
имот нива № 093001, път № 000252;
нива – с площ 4,984 дка (четири декара деветстотин осемдесет и четири кв. м), четвърта
категория, в местността Стара кория, съставляваща имот № 020033 (двадесет хиляди и тридесет и три) в землището на с. Раданово, община
Полски Тръмбеш, при граници: нива № 020018;
нива № 020031; нива № 020004;
нива – с площ 5,652 дка (пет декара шестстотин петдесет и два кв. м), трета категория, в
местността Ормана, съставляваща имот № 012033
(дванадесет хиляди и тридесет и три) в землището
на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при
граници: нива № 012034; нива № 012021; нива
№ 012022; нива № 012010; полски път № 000441;
изоставена нива – с площ 3,599 дка (три декара петстотин деветдесет и девет кв. м), шеста
категория, в местността Вареница, съставляваща имот № 040015 (четиридесет хиляди и пет-
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надесет) в землището на с. Раданово, община
Полски Тръмбеш, при граници: изоставена нива
№ 040001; изоставена нива № 040002; изоставена
нива № 040016; полски път № 000525;
изоставена нива – с площ 3,599 дка (три декара петстотин деветдесет и девет кв. м), шеста
категория, в местността Вареница, съставляваща
имот № 040016 (четиридесет хиляди и шестнадесет) в землището на с. Раданово, община
Полски Тръмбеш, при граници: изоставена нива
№ 040015; изоставена нива № 040002; изоставена
нива № 040003; изоставена нива № 040013; полски
път № 000525;
нива – с площ 3,000 дка (три декара), четвърта
категория, в местността Средни ниви, съставляваща имот № 083023 (осемдесет и три хиляди
и двадесет и три) в землището на с. Раданово,
община Полски Тръмбеш, при граници: полски
път № 000536; нива № 083002; нива № 083024;
полски път № 000535;
нива – с площ 4,406 дка (четири декара четиристотин и шест кв. м), четвърта категория,
в местността Дракалъка, съставляваща имот
№ 083010 (осемдесет и три хиляди и десет) в
землището на с. Ра даново, община Полск и
Тръмбеш, при граници: № 000536; нива № 083012;
нива № 083009; нива № 083011; нива № 083012;
нива с площ 21,915 дка (двадесет и един дка
915 кв. м) в землището на с. Каранци, ЕК АТТЕ
36405, община Полски Тръмбеш, шеста категория, в местността Кокарджата, имот № 017007
(седемнадесет хиляди и седем), при граници:
имот нива № 017006, път № 000133, имот пасище, мера № 000132, имот нива № 017008, имот
нива № 017009;
нива – 18,330 (осемнадесет дка и триста и
тридесет кв. м), трета категория, в местността
Отвъд поляната, съставляваща имот № 024011
(двадесет и четири хиляди и единадесет) в землището на с. Ресен, община Велико Търново, при
граници: имот № 800031, имот № 000004, имот
№ 024012, имот № 024010;
нива – 6,001 (шест дка и един кв. м), трета
категория, в местността Панчев вир, съставляваща имот № 076009 (седемдесет и шест хиляди и
девет) в землището на с. Ресен, община Велико
Търново, при граници: имот № 000224, имот
№ 076006, имот № 076019, имот № 076008;
нива – 8,102 (осем дка и сто и два кв. м),
трета категория, в местността Долни ливади,
съставляваща имот № 071008 (седемдесет и една
хиляди и осем) в землището на с. Ресен, община
Велико Търново, при граници: имот № 800182,
имот № 071007, имот № 071014, имот № 800185;
нива – 20,701 (двадесет дка и седемстотин и
един кв. м), трета категория, в местността Каолинова бара, съставляваща имот № 157006 (сто
петдесет и седем хиляди и шест) в землището на
с. Ресен, община Велико Търново, при граници:
имот № 800129, имот № 157005, имот № 000466,
имот № 157007;
нива – с площ 8,998 дка (осем декара деветстотин деветдесет и осем кв. м), трета категория, в
местността Лозята, съставляваща имот № 075016
(седемдесет и пет хиляди и шестнадесет) в землището на с. Стефан Стамболово, община Полски
Тръмбеш, при граници: нива № 075015; полски
път № 000524; нива № 075046; нива № 075048;
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нива – с площ 2,999 дка (два декара деветстотин деветдесет и девет кв. м), трета категория, в местността Гьолища, съставляваща имот
№ 016033 (шестнадесет хиляди тридесет и три) в
землището на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, при граници: нива № 016032, нива
№ 016005, нива № 016034, полски път № 016080.
Върху имота има следните ограничения: 21. Магистрален газопровод 1000 мм. В охранителната
зона на 250 м от двете му страни се забранява
засаждане на овощни и други градини, дървета с
развита коренова система и на горско-дървесни
видове в предоставените площи за просеки за
строителство на газопровода на по-малко от 10
м от двете страни;
нива – с площ 8,580 дка (осем декара петстотин и осемдесет кв. м), четвърта категория,
в местността Средни ниви, съставляваща имот
№ 082022 (осемдесет и две хиляди двадесет и
две) в землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници: нива № 082001; нива
№ 082021; полски път № 000536; нива № 082023;
нива – с площ 3,099 дка (три декара и деветдесет и девет кв. м), трета категория, в местността
Върби, съставляваща имот № 065046 (шестдесет
и пет хиляди четиридесет и шест) в землището
на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при
граници: нива № 0650451; нива № 065036; нива
№ 065012; нива № 065013, нива № 065014; нива
№ 065034;
нива – с площ 3 дка (три дка) в землището
на с. Никюп, ЕК АТТЕ 51740, община Велико
Търново, четвърта категория, в местността Под
бърдо, имот № 024011 (двадесет и четири хиляди
и единадесет), при граници: път № 000018, имот
нива № 024016, имот нива № 024009, имот нива
№ 024010;
нива – с площ 5,999 дка (пет дка 999 кв. м)
в землището на с. Никюп, ЕК АТТЕ 51740, община Велико Търново, четвърта категория, в
местността Зад селото, имот № 028006 (двадесет
и осем хиляди и шест), при граници: имот нива
№ 028005, път № 400005, имот нива № 028017,
имот нива № 028018, имот нива № 028009, имот
нива № 028010;
нива – с площ 2,000 дка (два дка) в землището на с. Никюп, ЕК АТТЕ 51740, община Велико
Търново, четвърта категория, в местността Зад
селото, имот № 028015 (двадесет и осем хиляди
и петнадесет), при граници: път № 400006, имот
нива № 028001, имот нива № 028020, имот нива
№ 028013, имот нива № 028014;
нива – с площ 12,001 дка (дванадесет дка
1 кв. м) в землището на с. Никюп, ЕКАТТЕ 51740,
община Велико Търново, четвърта категория, в
местността Камака, имот № 042011 (четиридесет
и две хиляди и единадесет), при граници: имот
нива № 042010, път № 400091, напоителен канал
на МЗХ – ХМС № 000031, път ІV клас на община
Велико Търново № 000045;
нива – с площ 12,620 дка (дванадесет дка
620 кв. м) в землището на с. Никюп, ЕК АТТЕ
51740, община Велико Търново, трета категория,
в местността Новите лозя, имот № 071001 (седемдесет и една хиляди и едно), при граници: път
№ 400038, път № 000056, съоръжение паметник
на културата № 000059, имот нива № 071002;
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нива – с площ 10,596 дка (десет дка 596 кв. м)
в землището на с. Никюп, ЕКАТТЕ 51740, община
Велико Търново, трета категория, в местността
Салкъм гора, имот № 076031 (седемдесет и шест
хиляди тридесет и едно), при граници: имот
нива № 076045, имот нива № 076021, съоръжение
паметник на културата № 000063, имот нива
№ 076025, път № 400039, имот нива № 076047;
нива – с площ 9,899 дка (девет дка 899 кв. м) в
землището на с. Никюп, ЕК АТТЕ 51740, община
Велико Търново, трета категория, в местността
Мерата, имот № 135010 (сто тридесет и пет хиляди и десет), при граници: път № 400060, имот
нива № 135009, имот нива № 135011;
овощна градина с площ 1,081 дка (един дка 81
кв. м) в землището на с. Никюп, ЕК АТТЕ 51740,
община Велико Търново, четвърта категория, в
местността Смрадликите, имот № 118010 (сто и
осемнадесет хиляди и десет), при граници: овощна
градина № 118009, отводнителен канал община
Велико Търново – ХМС № 000119, овощна градина № 118011, път № 400076;
нива с площ 7,800 дка (седем дка 800 кв. м) в
землището на с. Никюп, ЕК АТТЕ 51740, община
Велико Търново, четвърта категория, в местността
Ливадките, имот № 153001 (сто петдесет и три
хиляди и едно), при граници: път № 400084, напоителен канал на МЗХ – ХМС № 153013, имот
нива № 153013, имот нива № 153012, имот нива
№ 153002;
нива – 15,016 (петнадесет дка и шестнадесет
кв. м), трета категория, в местността Чукана,
съставляваща имот № 084017 (осемдесет и четири
хиляди и седемнадесет кв. м) в землището на
с. Ресен, община Велико Търново, при граници:
имот № 084015, имот № 084014, имот № 084013,
имот № 084018, имот № 800165, имот № 084016;
нива – 14,400 (четиринадесет дка и четири
стотин кв. м), трета категория, в местността
Кашюсто, съставляваща имот № 106001 (сто и
шест хиляди и едно) в землището на с. Ресен,
община Велико Търново, при граници: имот
№ 106002, имот № 000312, имот № 000313, имот
№ 000320, имот № 106006, имот № 106010;
изоставени т райни наса ж дени я – с площ
1,891 дка (един декар осемстотин деветдесет и
един кв. м), трета категория, в местността Ямъта, съставляваща имот № 132022 (сто тридесет
и две хиляди двадесет и две) в землището на
с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници: изоставени трайни насаждения № 132007;
изоставени трайни насаждения № 132008; изоставени трайни насаждения № 132021; полски
път № 000433; изоставени трайни насаждения
№ 132023;
нива с площ 6,300 дка (шест дка 300 кв. м) в
землището на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община
Полски Тръмбеш, трета категория, в местността Паметника, имот № 010021 (десет хиляди
двадесет и едно), при граници: път № 000027,
имот нива № 010005, имот нива № 010006, имот
нива № 010007, имот нива № 010020, имот нива
№ 010022;
изоставени т райни наса ж дени я – с площ
1,896 дка (един декар осемстотин деветдесет и
шест кв. м), четвърта категория, в местността
Памукчийски път, съставляваща имот № 078005
(седемдесет и осем хиляди и пет) в землището
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на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при
граници: полски път № 000510; изоставени трайни
насаждения № 078006; изоставени трайни насаждения № 078031; изоставени трайни насаждения
№ 078004;
нива с площ 8,001 дка (осем дка 1 кв. м)
в землището на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405,
община Полски Тръмбеш, шеста категория, в
местността Голям Попин, имот № 053031 (петдесет и три хиляди тридесет и едно), при граници: имот нива № 053032, имот нива № 053011,
имот нива № 053012, имот нива № 053013, имот
нива № 053014, имот нива № 053015, имот нива
№ 053017, път № 000175;
нива – с площ 1,500 дка (един декар и петстотин квадратни метра), четвърта категория,
в местността Канара коз – гора, съставляваща
имот № 016013 (шестнадесет хиляди и тринадесет) в землището на с. Полски Сеновец, община
Полски Тръмбеш, при граници: нива № 016030,
нива № 016031, нива № 016032, нива № 016012,
полски път № 016028, нива № 016014;
нива – 12,377 (дванадесет дка и триста седемдесет и седем кв. м), трета категория, в местността Кантона, съставляваща имот № 145027
(сто четиридесет и пет хиляди и двадесет и
седем кв. м) в землището на с. Ресен, община
Велико Търново, при граници: имот № 145011,
имот № 145026, имот № 145013, имот № 145028,
имот № 000501;
нива – 5,999 (пет дка и деветстотин и деветдесет и девет кв. м), трета категория, в местността
Горните ливади, съставляваща имот № 148014 (сто
и четиридесет и осем хиляди и четиринадесет) в
землището на с. Ресен, община Велико Търново,
при граници: имот № 800120, имот № 148013,
имот № 000397, имот № 148010;
нива – 4,649 (четири дка и шестстотин и
четиридесет и девет кв. м), трета категория, в
местността Смрадликата, съставляваща имот
№ 018016 (осемнадесет хиляди и шестнадесет) в
землището на с. Ресен, община Велико Търново,
при граници: имот № 018015, имот № 000015,
имот № 018017, имот № 800026;
зелен ч у кова г ра д и на – 0,10 0 (с т о к в. м),
трета категория, в местността Бостанчетата,
съставляваща имот № 057079 (петдесет и седем
хиляди и седемдесет и девет) в землището на
с. Ресен, община Велико Търново, при граници:
имот № 057052, имот № 057080, имот № 057096,
имот № 057078;
нива – с площ 5,990 дка (пет декара деветстотин и деветдесет кв. м), трета категория, в
местността Райлъка, съставляваща имот № 006022
(шест хиляди двадесет и две) в землището на
с. Ра даново, община Полск и Тръмбеш, при
граници: нива № 006033; нива № 006032; нива
№ 006023; полски път № 000441; нива № 006021;
овощна градина с площ 1 дка (един дка) в
землището на с. Никюп, ЕК АТТЕ 51740, община
Велико Търново, четвърта категория, в местността
Смрадликите, имот № 116004 (сто и шестнадесет
хиляди и четири), при граници: път № 400074,
овощна градина № 116005, път № 400073, овощна
градина № 116003;
нива с площ 6,091 дка (шест дка 91 кв. м) в
землището на с. Никюп, ЕК АТТЕ 51740, община
Велико Търново, трета категория, в местността
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Новите лозя, имот № 072003 (седемдесет и две
хиляди и три), при граници: път № 400039, имот
нива № 072002, имот нива № 072023, имот нива
№ 072022, имот нива № 072025;
нива с площ 5 дка (пет дка) в землището
на с. Никюп, ЕК АТТЕ 51740, община Велико
Търново, четвърта категория, в местността Старите лозя, имот № 034054 (тридесет и четири
хиляди петдесет и четири), при граници: имот
нива № 034055, имот нива № 034030, имот нива
№ 034031, имот нива № 034026, път № 400008;
нива с площ 6,2 дка (шест дка 200 кв. м) в
землището на с. Никюп, ЕК АТТЕ 51740, община
Велико Търново, трета категория, в местността
Салкъм гора, имот № 076035 (седемдесет и шест
хиляди тридесет и пет), при граници: имот нива
№ 076009, имот нива № 076036, път № 400039,
имот нива № 076034, имот нива № 076010;
нива с площ 4,901 дка (четири дка 901 кв. м) в
землището на с. Никюп, ЕК АТТЕ 51740, община
Велико Търново, четвърта категория, в местността
Под бърдо, имот № 033048 (тридесет и три хиляди
четиридесет и осем), при граници: имот нива
№ 033014, имот нива № 033050, път № 400008,
имот нива № 033049, имот нива № 033015;
нива – с площ 1,859 дка (един декар осемстотин петдесет и девет квадратни метра), трета
категори я, в местност та Войнишка могила,
съставляваща имот № 068032 (нула, шест, осем,
нула, три, две) в землището на с. Полски Сеновец,
община Полски Тръмбеш, при граници: нива
№ 068031, полски път № 000106, нива № 068045,
нива № 068001;
нива – с площ 12,003 (дванадесет дка и три
кв. м), четвърта категория, в местността Ташлъ
Борун, съставляваща имот № 007005 (седем хиляди и пет) в землището на с. Куцина, община
Полски Тръмбеш, при граници: имот № 006016,
имот № 007006, имот № 008020, имот № 007004.
От Колю Колев Милков на основание чл. 63, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ на следните
недвижими имоти:
1/2 ид.ч. от нива с площ 10,593 дка (десет
декара петстотин деветдесет и три кв. м), трета
категория, в местността Локвите, съставляваща
имот № 090048 (деветдесет хиляди и четиридесет и
осем) в землището на с. Полски Сеновец, община
Полски Тръмбеш, при граници: № 000188 – полск и път, № 090 047 – нива, № 090 0 09 – нива,
№ 090049 – нива, за сумата 934,30 лв. Имотът е
образуван от имот № 0090027;
1/2 ид.ч. от нива с площ 5,799 дка (пет декара седемстотин деветдесет и девет кв. м),
трета категория, в местност та Зад корията,
съставляваща имот № 029060 (двадесет и девет
хиляди и шестдесет) в землището на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, при
граници: № 029030 – нива, № 029004 – нива,
№ 029059 – нива, № 0 0 0 041 – полск и път, за
сумата 511,50 лв. Имотът е образуван от имот
№ 029029;
1/2 ид.ч. от нива с площ 3,689 дка (три декара шестстотин осемдесет и девет кв. м), трета
категория, в местността Ормана, съставляваща
имот № 009014 (нула, нула, девет, нула, едно,
четири) в землището на с. Раданово, община
Полски Тръмбеш, при граници: нива № 009011,
нива № 009013, полски път № 0001222, нива
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№ 009015, нива № 009010. 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 засажда
високостеблена растителност;
1/2 ид.ч. от нива с площ 9,986 дка (девет
декара деветстотин осемдесет и шест кв. м),
четвърта категория, в местността Стара кория,
съставляваща имот № 020011 (нула, две, нула,
нула, едно, едно) в землището на с. Раданово,
община Полски Тръмбеш, при граници: нива
№ 020018, нива № 020010, полски път № 000225,
нива № 020012. Имотът има договор за наем и
аренда;
1/2 ид.ч. от нива с площ 4,998 дка (четири декара деветстотин деветдесет и осем кв. м), трета
категория, в местността Кривуля, съставляваща
имот № 062005 (нула, шест, две, нула, нула, пет)
в землището на с. Раданово, община Полски
Тръмбеш, при граници: нива № 062032, нива
№ 062033, нива № 062004, полски път № 000484,
нива № 062006;
1/2 ид.ч. от нива с площ 8,003 дка (осем декара и
три кв.м.), трета категория, в местността Войнишка могила, съставляваща имот № 069017 (шестдесет и девет хиляди и седемнадесет) в землището
на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш,
при граници: № 069024 – нива, № 069023 – нива,
№ 0 69 0 37 – н и в а , № 0 69 0 32 – п о л с к и п ът,
№ 069018 – нива;
1/2 ид.ч. от нива с площ 9,005 дка (девет декара
пет кв. м), трета категория, в местността Върби,
съставляваща имот № 065015 (шестдесет и пет
хиляди и петнадесет) в землището на с. Раданово,
община Полски Тръмбеш, при граници: нива
№ 065033, нива № 065034, нива № 065014, полски
път № 000548, нива № 065016;
1/2 ид.ч. от нива с площ 10,797 дка (десет
декара седемстотин деветдесет и седем кв. м),
седма категория, в местността Еренджика, съставляваща имот № 017014 (седемнадесет хиляди
и четиринадесет) в землището на с. Раданово,
община Полски Тръмбеш, при граници: полски
път № 000440, друга селскостопанска територия на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ № 00167, пасище,
мера на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ № 000171, нива
№ 017013. Върху имота има следните ограничения: 13. Електропровод 220 kV. На 25 м от двете
страни до крайните проводници или на 30 м от
оста на електропровода не могат да се строят
сгради и съоръжения и засажда високостеблена
растителност;
1/2 и д.ч. о т нед ви ж и м и мо т, а и мен но
7,000/27,080 ид.ч. от имот № 076018 – нива с
площ 27,080 дка, четвърта категория, местност
Вехти лозя, в землището на с. Полски Сеновец,
община Полски Тръмбеш, при граници: № 000081;
№ 076015; № 0 0 0 0 0 8; № 076017, № 0760 03 и
№ 000083. Имот № 076018 е образуван от имотите
№ 076016 и № 076001;
1/2 и д.ч. о т нед ви ж и м и мо т, а и мен но
5000/10 000 ид.ч. от имот № 052010 (петдесет
и две хиляди и десет) – нива с площ 10,000
(десет) дка, трета категория, в местността Под
село, при граници: полски път № 000062, нива
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№ 052009, път IV клас № 000055, нива № 052004.
Имотът е образуван от обединяването на имот
№ 052006 и имот № 052007;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно 3,335/6,68
ид.ч. от поземлен имот с кадастрален идентификатор № 61279.24.58 – нива с площ от 6,668 дка, четвърта категория, местност Дракалъка, в землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при
граници: имот № 61279.24.13, имот № 61279.24.14,
имот № 61279.24.30, имот № 61279.24.42 и имот
№ 61279.24.8;
1/2 ид.ч. от нива с площ 5,302 дка (пет декара
триста и два кв. м), пета категория, в местността
Челибе бърдо, съставляваща имот № 048011 (четиридесет и осем хиляди и единадесет) в землището
на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш,
при граници: № 048010 – нива, № 000046 – полск и път, № 0480 05 – нива, № 0480 09 – нива,
№ 048008 – нива, № 048003 – нива;
1/2 ид.ч. от нива с площ 6,499 дка (шест декара четиристотин деветдесет и девет кв. м),
трета категория, в местността Под село, състав
ляваща имот № 047036 (четиридесет и седем
хиляди и тридесет и шест) в землището на
с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш,
при граници: № 047035 – нива, № 047010 – нива,
№ 0047011 – нива, № 047012 – нива, № 047004 –
н и ва , № 0 470 0 4 – н и в а , № 0 47034 – по лс к и
път. Имотът е образуван от имот № 047003;
1/2 ид.ч. от недвижим имот – 3,148/9,146 ид.ч.
от урегулиран поземлен имот № 094012 (деветдесет и четири хиляди и дванадесет) – нива,
с площ 9,146 дка (девет дка сто четиридесет и
шест кв. м), от които 5,398 дка – пета категория,
2,933 дка – пета категория, 0,599 дка – трета категория, 0,215 дка – трета категория, в землището
на с. Стефан Стамболово, местността Ибришевски път, при граници: № 094010 – нива на Нено
Славчев Плачков, № 000547 – полски път на
Община Полски Тръмбеш, № 094005 – нива на наследници на Иван Митев Робов, № 000548 – полски
път на Община Полски Тръмбеш, № 094008 – нива
на Гина Христова Каралъмова и др.;
1/2 ид.ч. от нива с площ 7,603 дка (седем декара и шестстотин и три кв. м), трета категория,
в местността Сърлиница, съставляваща имот
№ 069018 (шестдесет и девет хиляди и осемнадесет) в землището на с. Раданово, община Полски
Тръмбеш, при граници: нива № 069024, нива
№ 069025, нива № 069017, полски път № 000483,
нива № 069019;
нива с площ 8,405 дка (осем декара четири
стотин и пет кв. м), трета категория, в местността
Ормана, съставляваща имот № 012025 (дванадесет хиляди
двадесет и пет) в землището
на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при
граници: полски път № 000430, нива № 012039,
нива № 012008, нива № 012007, нива № 012026;
1/2 ид.ч. от нива с площ 3,006 дка (три декара
и шест кв. м), четвърта категория, в местността
Вехти лозя, съставляваща имот № 085031 (осемдесет и пет хиляди и тридесет и едно) в землището
на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при
граници: нива № 085025, нива № 085030, полски
път № 000532, нива № 085001;
1/2 ид.ч. от нива с площ 8,776 дка (осем декара
и седемстотин седемдесет и шест кв. м), четвърта
категория, в местността Стара кория, съставля-
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ваща имот № 021027 (двадесет и една хиляди
двадесет и седем) в землището на с. Раданово,
община Полски Тръмбеш, при граници: полски
път № 000225, нива № 021040, нива № 021041,
нива № 021013, нива № 021026;
1/2 ид.ч. от нива с площ 3,999 дка (три декара деветстотин деветдесет и девет кв. м),
шеста категория, в местността Малък лакомец,
съставляваща имот № 111008 (сто и единадесет
хиляди и осем) в землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници: полски път
№ 000024, нива № 111007, полски път № 000029,
нива № 111009;
1/2 ид.ч. от нива с площ 10,911 дка (десет
декара деветстотин и единадесет кв. м), трета
категория, в местността Таштам баир, съставляваща имот № 105009 (сто и пет хиляди и девет)
в землището на с. Раданово, община Полски
Тръмбеш, при граници: нива № 105020, нива
№ 105021, нива № 105008, полски път № 000475,
нива № 105010;
1/2 ид.ч. от нива с площ 9,005 дка (девет декара и пет кв. м), шеста категория, в местността
Старите коренаци, съставляваща имот № 044006
(четиридесет и четири хиляди и шест) в землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш,
при граници: нива № 044014, нива № 044018,
полски път № 000556, нива № 044005;
1/2 ид.ч. от нива с площ 2,996 дка (два декара деветстотин деветдесет и шест кв. м), трета
категория, в местността Върби, съставляваща
имот № 066002 (шестдесет и шест хиляди и две)
в землището на с. Раданово, община Полски
Тръмбеш, при граници: нива № 066019, нива
№ 066018, нива № 066001, полски път № 000372,
нива № 06603;
1/2 ид.ч. от нива с площ 9,995 дка (девет декара
деветстотин деветдесет и пет кв. м), четвърта
категория, в местността Донев геран, съставляваща имот № 052003 (петдесет и две хиляди и
три) в землището на с. Каранци, община Полски
Тръмбеш, при граници: № 000178 – полски път,
№ 052004 – нива, № 052005 – нива, № 052006 –
нива, № 052007 – нива, № 052002 – нива;
1/2 ид.ч. от нива с площ 6,104 дка (шест
декара сто и четири кв. м), седма категория, в
местността Юсчето, съставляваща имот № 092006
(деветдесет и две хиляди и шест) в землището
на с. Каранци, община Полски Тръмбеш, при
граници: № 092007 – нива, № 092005 – нива,
№ 000242 – полски път, № 000241 – полски път;
1/2 ид.ч. от нива с площ 7,367 дка (седем
декара триста шестдесет и седем кв. м), шеста
категория, в местността Малък Попин, съставляваща имот № 055008 (петдесет и пет хиляди
и осем) в землището на с. Каранци, община
Полски Тръмбеш, при граници: № 0000167 – полск и п ът, № 05502 – н и ва, № 0550 07 – н и ва,
№ 000182 – полски път;
1/2 ид.ч. от нива – 15,263 (петнадесет дка
двеста шестдесет и три кв. м), трета категория, в
местността Алето, съставляваща имот № 005003
(пет хиляди и три) в землището на с. Обединение, община Велико Търново, при граници: имот
№ 005002, имот № 000210, имот № 000059, имот
№ 005005, имот № 005004;
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1/2 ид.ч. от нива – 16,180 (шестнадесет дка сто
и осемдесет кв. м), трета категория, в местността
Копака, съставляваща имот № 242009 (двеста
четиридесет и две хиляди и девет) в землището
на с. Обединение, община Велико Търново, при
граници: имот № 000368, имот № 242008, имот
№ 242004, имот № 242014, имот № 242010;
1/2 ид.ч. от лозе – 0,500 (петстотин кв. м), трета
категория, в местността Гаргалъка, съставляваща
имот № 253028 (двеста петдесет и три хиляди и
двадесет и осем) в землището на с. Обединение,
община Велико Търново при граници: имот
№ 253029, имот № 000545, имот № 253027, имот
№ 253062, имот № 253063;
1/2 ид.ч. от нива – с площ 4,503 дка (четири
декара петстотин и три кв. м), трета категория, в местността Ормана, съставляваща имот
№ 010010 (десет хиляди и десет) в землището
на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при
граници: полски път № 000437; нива № 010011;
нива № 010012; нива № 010009;
1/2 ид.ч. от нива – с площ 6,397 дка (шест
декара триста деветдесет и седем кв. м), четвърта категория, в местността Сеновски Трап,
съставляваща имот № 089007 (осемдесет и девет
хиляди и седем) в землището на с. Раданово,
община Полски Тръмбеш, при граници: полски
път № 000533; нива № 089008; нива № 089010;
нива № 089011; нива № 089011;
1/2 ид.ч. от нива с площ 3,250 дка (три декара двеста и петдесет кв. м), трета категория, в
местността Върби, съставляваща имот № 064052
(шестдесет и четири хиляди и петдесет и две)
в землището на с. Раданово, община Полски
Тръмбеш, при граници: нива № 064051; нива
№ 064043; нива № 054008; нива № 064009; нива
№ 064041;
1/2 ид.ч. от нива – с площ 6,002 дка (шест дка
и два кв. м), трета категория, в землището на
с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш,
в местността Кору Гьол, съставляваща имот
№ 005025 (пет хиляди двадесет и пет), при граници: нива № 005024, имот № 005101 – отводнителен канал на МЗП – ХМС, нива № 005026,
имот № 005097 – полски път на Община Полски
Тръмбеш;
1/2 ид.ч. от нива – с площ 3,229 дка (три дка
двеста двадесет и девет кв. м), пета категория,
в землището на с. Петко Каравелово, община
Полски Тръмбеш, в местността Граматика, съставляваща имот № 021066 (двадесет и една хиляди
шестдесет и шест), при граници: нива № 021065,
имот № 000347 – полски път на Община Полски
Тръмбеш КЕ, нива № 021067, имот № 021161 – полски път на Община Полски Тръмбеш КЕ. Върху
имота има следните ограничения: 92. Археологически обект с режим „Б“. Забраняват се изкопни
работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на култури с дълбока коренова система,
заблатяване и др., които могат да унищожат или
засегнат археологическата субстанция в границите
на обекта. Допуска се обработка на почвата/оран
на дълбочина до 0,25 м;
1/2 ид.ч. от нива – с площ 20,586 дка (двадесет дка петстотин осемдесет и шест кв. м),
четвърта категория, в землището на с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, в местността
Дяков Върбак, съставляваща имот № 024029
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(двадесет и четири хиляди двадесет и девет),
при граници: имот № 000091 – полски път на
Община Полски Тръмбеш, КЕ, нива № 024028,
нива № 024055, нива № 024046, нива № 024047,
имот № 000218 – полски път на Община Полски
Тръмбеш, КЕ;
1/2 ид.ч. от овощна градина – с площ от
1,836 дка (един дка осемстотин тридесет и шест
кв. м), трета категория, в местността Баневец,
съставляващ имот № 031047 (тридесет и една хиляди четиридесет и седем), при граници: овощна
градина № 031046, овощна градина № 031028,
овощна градина № 031027, овощна градина
№ 031048, имот № 000303 – полски път на Община
Полски Тръмбеш, КЕ. Върху имота има следните ограничения: 81. Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно урегулиран поземлен имот № 067046 (шестдесет и
седем хиляди четиридесет и шест) (6498/96854
ид.ч.) нива с площ 96,854 дка, трета категория,
в землището на с. Стефан Стамболово, община
Полски Тръмбеш, в местността Бейското, при
граници № 000509, № 067017, № 067031, № 000484,
№ 067039 и № 067027;
1/2 ид.ч. от нива – с площ 6,428 дка (шест
декара четиристотин двадесет и осем кв. м),
с ед ма к ат ег ори я, в ме с т но с т т а К р о с к у зу,
с ъс та вл я ва ща и мо т № 068018 (шес тдесе т и
осем хиляди и осемнадесет) в землището на
с. К ара н ц и, общ и на Полск и Тр ъмбеш, п ри
г ра н и ц и: № 068011 – н и ва, № 0 0 020 – полск и път, № 068019 – нива, № 068017 – нива,
№ 068010 – нива, № 0068012 – нива;
1/2 ид.ч. от нива – с площ 3,750 дка (три
декара седемстотин и петдесет кв. м), шеста
категория, в местността Попин, съставляваща
имот № 051036 (петдесет и една хиляди и тридесет и шест) в землището на с. Каранци, община
Полски Тръмбеш, при граници: № 00175 – полск и п ът, № 051035 – нива, № 0510 04 – нива,
№ 000179 – полски път. Имотът е образуван от
имот № 0051001;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 6,501 дка (шест декара петстотин и един
кв. м), шеста категория, в местността Малък Попин,
съставляваща имот № 055004 (петдесет и пет хиляди и четири) в землището на с. Каранци, община
Полски Тръмбеш, при граници: № 055005 – нива,
№ 055014 – нива, № 55022 – нива, № 055021 – нива,
№ 055003 – нива, № 000197 – полски път;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 6,500 дка (шест декара петстотин кв. м),
шеста категория, в местността Малък Попин,
съставляваща имот № 067021 (шестдесет и седем
хиляди и двадесет и едно) в землището на с. Каранци, община Полски Тръмбеш, при граници:
№ 067022, № 067020, № 000203, № 000197;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 10,486 дка (десет декара четиристотин осемдесет и шест кв. м), трета категория, в местността
Шир гьол, съставляваща имот № 067010 (шестдесет и седем хиляди и десет), нов идентификатор
№ 61279.67.10 в землището на с. Раданово, община
Полски Тръмбеш, при граници: № 067005 – нива,
№ 067006 – нива, № 067009 – нива, № 067011 –
нива, № 000483 – полски път;
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1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 9,398 дка (девет декара триста деветдесет и
осем кв. м), трета категория, в местността Емишана, съставляваща имот № 005013 (пет хиляди
и тринадесет), нов идентификатор № 61279.5.13
в землището на с. Раданово, община Полски
Тръмбеш, при граници: № 005005, № 000105,
№ 005016, № 005015, № 000456. Имотът е образуван от имот № 005006;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 2,724 дка (два декара седемстотин двадесет
и четири кв. м), трета категория, в местността
Ямъта, съставляваща имот № 132017 (сто тридесет
и две хиляди и седемнадесет), нов идентификатор
№ 61279.132.17 в землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници: № 132012,
№ 132016, № 000433, № 132018;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 5,006 дка (пет декара и шест кв. м), трета
категория, в местността Зад корията, съставляваща имот № 029062 (двадесет и девет хиляди
и шестдесет и две) в землището на с. Полски
Сеновец, община Полски Тръмбеш, при граници: полски път № 000041, нива № 029034, нива
№ 029063, нива № 029045. Имотът е образуван
от имот № 029044;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина – с площ 2,000 дка (два декара), трета
категория, в местността Куру алан, съставляваща
имот № 098010 (деветдесет и осем хиляди и десет) в землището на с. Каранци, община Полски
Тръмбеш, при граници: № 098001 – овощна градина, № 0980253 – полски път, № 098001 – овощна г ра дина, № 0980 09 – овощна г ра дина,
№ 098114 – полски път;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 22,799 дка (двадесет и два декара седемстотин деветдесет и девет кв. м), трета категория, в
местността Совата, съставляваща имот № 108008
(сто и осем хиляди и осем) в землището на
с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш,
при граници: нива № 108006, нива № 108007,
друга производствена база на държавен поземлен
имот № 000209, нива № 108030, нива № 108009,
полски път № 00016;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 7,499 дка (седем декара четиристотин
деветдесет и девет кв. м), трета категория, в
местност та Под лозята, съставл яваща имот
№ 097038 (деветдесет и седем хиляди и тридесет и осем) в землището на с. Каранци, община
Полски Тръмбеш, при граници: № 097023 – нива,
№ 097022 – нива, № 097021 – нива, № 097039 –
нива, № 000250 – полски път;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
п лощ 10,402 дка (десет дка чет и ристот ин и
два кв. м),четвърта категория, в землището на
с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш,
в местността Канара Козу – канара, съставляваща имот № 016112 (шестнадесет хиляди сто и
дванадесет), при граници: нива № 016111, нива
№ 016096, имот № 000132 – полски път на Община
Полски Тръмбеш, КЕ, имот № 016252 – полски
път на Община Полски Тръмбеш, КЕ;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,003 дка (три дка и три кв. м), трета категория, в землището на с. Петко Каравелово, община
Полски Тръмбеш, в местността Кору гьол, съста-
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вляваща имот № 005082 (пет хиляди осемдесет и
две), при граници: нива № 005081, пасище, мера
№ 005095 на Кметство с. Петко Каравелово, имот
№ 000030 – отводнителен канал на МЗП – ХМС,
нива № 005083, имот № 005106 – полски път на
Община Полски Тръмбеш, КЕ;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина – с площ от 1,00 дка (един дка), четвърта
категория, в местността Кашево, съставляващ
имот № 030006 (тридесет хиляди и шест), при
граници: овощна градина № 030007, овощна
градина № 030005, имот № 000253 – полски
път на Община Полски Тръмбеш, КЕ, имот
№ 000249 – път ІІІ клас на държавата – МТС;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно 3,009/6,015
ид.ч. от имот № 103022 – нива – с площ 6,015 дка,
четвърта категория, в местността Под бърдото,
в землището на с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, при граници: полски път
№ 000554; нива № 103010; напоителен канал
№ 000157; нива № 103013;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 8,400 дка (осем декара четиристотин кв. м),
трета категория, в местността Зад могилата, съставляваща имот № 044032 (четиридесет и четири
хиляди тридесет и две) в землището на с. Полски
Сеновец, община Полски Тръмбеш, при граници:
нива № 044003, нива № 044004, нива № 044027,
нива № 044026, нива № 044025, ливади на земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ № 000036, нива № 044031;
1/2 и д.ч. о т нед ви ж и м и мо т, а и мен но
5,002/18,956 ид.ч. от имот № 094042 – нива с
площ 18,956 дка, т рета категори я, местност
Бидерлийски път в землището на с. Каранци,
община Полски Тръмбеш, при граници: № 094044;
№ 094043; № 000260; № 094032, № 094038. Имотът
е образуван от имот № 094039;
1/2 и д.ч. о т нед ви ж и м и мо т, а и мен но
10,981/27,080 ид.ч. от имот № 076018 – нива с
площ от 27,080 дка, четвърта категория, местност Вехти лозя, в землището на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, при граници:
№ 000081; № 076015; № 000008; № 076017, № 076003
и № 000083. Имот № 076018 е образуван от имот
№ 076001 и имот № 076016;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 13,498 дка (тринадесет декара четиристотин
деветдесет и осем кв. м), трета категория, в местността Площа, съставляваща имот № 110003 (сто
и десет хиляди и три) в землището на с. Полски
Сеновец, община Полски Тръмбеш, при граници:
нива № 110002, нива № 110019, нива № 110020,
нива № 110004, полски път № 000182;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно 239.3.
нива – с площ 23,800 дка (двадесет и три декара
и осемстотин кв. м), трета категория, в местността Ресенски път, съставляваща имот № 112010
(сто и двадесет хиляди и десет) в землището
на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш,
при граници: полски път № 000205, полски път
№ 000165, нива № 112011, нива № 112001;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 31,015 дка (тридесет и един декара и петнадесет кв. м), трета категория, в местността Зад
могилата, съставляваща имот № 044010 (четиридесет и четири хиляди и десет) в землището на
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с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, при
граници: полски път № 000017, нива № 044022,
нива № 044036;
1/2 и д.ч. о т нед ви ж и м и мо т, а и мен но
20,603/42,608 ид.ч. от имот № 003079 с площ
42,608 дка, намиращ се в местността Радановски
трап, в землището на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, при граници: № 000014,
№ 003033, № 003010, № 003011, № 003012, № 113013
и № 003080. Имотът е образуван от имот № 003034;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 2,500 дка (два декара и петстотин кв. м),
шеста категория, в местността Карански Ялак,
съставляваща имот № 059017 (петдесет и девет
хиляди и седемнадесет) в землището на с. Каранци, община Полски Тръмбеш, при граници: № 059018 – нива, № 000162 – полски път,
№ 059016 – нива, № 000173 – друга селскостопанска територия;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина – с площ 1,000 дка (един декар), трета
категория, в местността Куру алан, съставляваща
имот № 109069 (сто и девет хиляди и шестдесет и
девет) в землището на с. Каранци, община Полски
Тръмбеш, при граници: № 109070 – овощна градина, № 109092 – полски път, № 109068 – овощн а г р а д и н а , № 10 9 8 0 78 – ов ощ н а г р а д и н а ,
№ 1098077 – овощна градина;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 7,001 дка (седем декара и един кв. м), шеста
категория, в местността Крушулевец, съставляваща имот № 117003 (сто и седемнадесет хиляди и три) в землището на с. Каранци, община
Полски Тръмбеш, при граници: № 117004 – нива,
№ 0 0 010 6 – по лс к и п ът, № 01170 0 2 – н и в а ,
№ 000298 – пасище мера;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 4,500 дка (четири декара и петстотин
кв. м), пета категория, в местността Баладжилъка, съставляваща имот № 063025 (шестдесет
и три хиляди и двадесет и пет) в землището
на с. Каранци, община Полски Тръмбеш, при
граници: № 063026 – нива, № 000191 – полски
път, № 063001 – нива, № 063018 – нива;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,133 дка (три декара сто тридесет и три
кв. м), шеста категория, в местността Крушулец, съставляваща имот № 024013 (двадесет и
четири хиляди и тринадесет) в землището на
с. Каранци, община Полски Тръмбеш, при граници: № 024012 – нива, № 024014 – полски път,
№ 0024009 – нива, № 024011 – нива;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 7,633 дка (седем декара шестстотин тридесет
и три кв. м), шеста категория, в местността Куру
чукур, съставляваща имот № 089006 (осемдесет
и девет хиляди и шест) в землището на с. Каранци, община Полски Тръмбеш, при граници:
№ 000239 – полски път, № 000241 – полски път,
№ 089007 – нива, № 089005 – нива;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 8,000 дка (осем декара), десета категория,
в местността Саков геран, съставляваща имот
№ 012008 (дванадесет хиляди и осем) в землището
на с. Каранци, община Полски Тръмбеш, при граници: № 000150 – полски път, № 012009 – нива,
№ 012015 – нива, № 012016 – нива, № 012017 –
нива, № 012007 – нива;
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1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 4,000 дка (четири декара), шеста категория,
в местността Юртулука, съставляваща имот
№ 033002 (тридесет и три хиляди и две) в землището на с. Каранци, община Полски Тръмбеш,
при граници: № 033003 – нива, № 033005 – нива,
№ 033020 – нива, № 0033001 – нива, № 000066 –
полски път;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 8,000 дка (осем декара), трета категория,
в местността Куру алан, съставляваща имот
№ 086002 (осемдесет и шест хиляди и две) в землището на с. Каранци, община Полски Тръмбеш,
при граници: № 086003 – нива, № 00037 – полски
път, № 086001 – нива, № 086004 – нива;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина – с площ 1,000 дка (един декар), трета
категория, в местността Куру алан, съставляваща
имот № 109011 (сто и девет хиляди и единадесет)
в землището на с. Каранци, община Полски
Тръмбеш, при граници: № 109012 – овощна градина, № 109095 – полски път, № 109010 – овощна
градина, № 1098003 – овощна градина;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно имот
№ 109097 – овощна градина – с площ 2,001 дка,
трета категория, в местността Куру алан, в землището на с. Каранци, община Полски Тръмбеш,
при граници: № 109025, № 109018 – полски път,
№ 109019 – овощна градина, № 109017 – овощн а г р а д и н а , № 10 9 0 2 8 – о в о щ н а г р а д и н а ,
№ 109094 – полски път;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 5,012 дка (пет декара и дванадесет кв. м),
трета категория, в местността Мочерито, съставляваща имот № 023016 (двадесет и три хиляди
шестнадесет) в землището на с. Полски Сеновец,
община Полски Тръмбеш, при граници: нива
№ 023015, нива № 023025, нива № 023026, нива
№ 023017, полски път № 000014, полски път
№ 000014;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,000 дка (три декара), трета категория,
в местност та Гьолища, съставл яваща имот
№ 012023 (дванадесет хиляди двадесет и три) в
землището на с. Полски Сеновец, община Полски
Тръмбеш, при граници: нива № 012022, полски
път № 000315, нива № 012024, нива на държавен
поземлен фонд № 012045;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,905 дка (три декара деветстотин и пет
кв. м), шеста категория, в местността Крушулевец, съставляваща имот № 026014 (двадесет
и шест хиляди и четиринадесет) в землището
на с. Каранци, община Полски Тръмбеш, при
г раници: № 026005 – нива, № 025015 – нива,
№ 0 0 010 8 – п о л с к и п ът, № 0 2 6 01 3 – н и в а ,
№ 026008 – нива;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,877 дка (три декара осемстотин и седемдесет и седем кв. м), шеста категория, в местността
Малък Попин, съставляваща имот № 057023
(петдесет и седем хиляди и двадесет и три) в землището на с. Каранци, община Полски Тръмбеш,
при граници: № 057022 – нива, № 000166 – полски
път, № 057024 – нива, № 057011 – нива. Имотът
е образуван от имот № 057012 – нива;
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1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 6,676 дка (шест декара шестстотин седемдесет и шест кв. м), шеста категория, в местността Ташла Йолу, съставляваща имот № 030018
(тридесет хиляди и осемнадесет) в землището
на с. Каранци, община Полски Тръмбеш, при
граници: № 057022 – нива, № 000073 – полски
път, № 030019 – нива, № 03008 – нива;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 7,997 дка (седем декара деветстотин деветдесет и седем кв. м), пета категория, в местността
Баневец, съставляваща имот № 105022 (едно, нула,
пет, нула, две, две) в землището на с. Полски
Сеновец, община Полски Тръмбеш, при граници:
нива № 1105021, нива № 105029, нива № 105023,
полски път № 000189;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 2,500 дка (два декара и петстотин кв. м),
четвърта категория, в местността Канара козу-гора, съставляваща имот № 016048 (нула,
едно, шест, нула, четири, осем) в землището на
с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш,
при граници: нива № 016047, пасище с храсти
на Кметство с. П. Каравелово № 009001, нива
№ 016049, полски път № 016163;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 9,498 дка (девет декара четиристотин деветдесет и осем кв. м), трета категория, в местността
Ресенски път, съставляваща имот № 107068 (сто
и седем хиляди шестдесет и осем) в землището
на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, при граници: нива № 107067, полски път
№ 000165, нива № 107052, нива № 107051, нива
№ 107017, за сумата 837,45 лв. Имотът е образуван
от имот № 107030;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 9,000 дка (девет декара), трета категория,
в местността Ресенски път, съставляваща имот
№ 107067 (едно, нула, седем, нула, шест, седем) в
землището на с. Полски Сеновец, община Полски
Тръмбеш, при граници: нива № 107068, полски
път № 000165, нива № 107059, нива № 107017, за
сумата 794,05 лв. Имотът е образуван от имот
№ 107030;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,301 дка (три декара триста и един кв. м),
трета категория, в местността Ормана, съставляваща имот № 008001 (осем хиляди и едно) в
землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници: полски път № 000430; полски
път № 000408; нива № 008040; нива № 008002;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 8,993 дка (осем декара деветстотин деветдесет и три кв. м), четвърта категория, в местността Клиселик, съставляваща имот № 034010
(тридесет и четири хиляди и десет) в землището
на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при
граници: полски път № 000447; нива № 034011;
полски път № 000456; нива № 034009;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина – с площ 1,295 дка (един декар двеста
деветдесет и пет кв. м), четвърта категория, в
местността Памукчийски кът, съставляваща
имот № 077018 (седемдесет и седем хиляди и
осемнадесет) в землището на с. Раданово, община
Полски Тръмбеш, при граници: овощна градина
№ 077037; овощна градина № 077017; полски път
№ 000296; овощна градина № 077019;
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1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 10,998 дка (десет декара деветстотин деветдесет и осем кв. м), трета категория, в местността
Под бърдо, съставляваща имот № 117016 (сто и
седемнадесет хиляди и шестнадесет) в землището
на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш,
при граници: нива № 117019, нива № 117006,
полски път № 000122, за сумата 754,50 лв. Имотът
е образуван от имот № 117004;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 5,000 дка (пет декара), пета категория, в
местността Смрадликата, съставляваща имот
№ 086020 (осемдесет и шест хиляди и двадесет)
в землището на с. Стефан Стамболово, община
Полски Тръмбеш, при граници: нива № 086021;
нива № 086013; нива № 086014; нива № 086022,
полски път № 000507;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 10,000 дка (десет декара), трета категория,
в местността Иванченско, съставляваща имот
№ 003010 (три хиляди и десет) в землището на
с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, при граници: път IV клас № 000452; нива
№ 003011; землищна граница; нива № 003008;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 9,900 дка (девет декара и деветстотин
кв. м), трета категория, в местността Ормана,
съставляваща имот № 060039 (шестдесет хиляди
и тридесет и девет) в землището на с. Раданово,
община Полски Тръмбеш, при граници: нива
№ 006013; нива № 006012; нива № 006011; нива
№ 006040; полски път № 000430; нива № 006038;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,244 дка (три декара двеста четиридесет
и четири кв. м), трета категория, в местността
Баз Баши, съставляваща имот № 013005 (тринадесет хиляди и пет) в землището на с. Раданово,
община Полски Тръмбеш, при граници: пасище,
мера на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ № 000118; нива
№ 013011; полски път № 000441; нива № 013006;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 5,504 дка (пет декара петстотин и четири
кв. м), четвърта категория, в местността Памукчийски път, съставляваща имот № 076012 (седемдесет и шест хиляди и дванадесет) в землището
на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при
граници: нива № 076007; нива № 076008, нива
№ 076011; полски път № 000540; нива № 076013;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно изоставена нива – с площ 4,186 дка (четири декара
сто осемдесет и шест кв. м), шеста категория, в
местността Гюрлюк Ямос, съставляваща имот
№ 055022 (петдесет и пет хиляди и двадесет и
две) в землището на с. Раданово, община Полски
Тръмбеш, при граници: изоставена нива № 055023;
полски път № 000550; изоставена нива № 055003,
пасище, мера на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ № 000327;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 4,925 дка (четири декара деветстотин
двадесет и пет кв. м), шеста категория, в местността Вехти лозя, съставляваща имот № 022017
(двадесет и две хиляди и седемнадесет) в землището на с. Каранци, община Полски Тръмбеш,
при граници: № 022002 – нива, № 000112 – полски път, № 0022004 – нива, № 022016 – нива,
№ 011037 – нива. Имотът е образуван от имот
№ 022003;
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1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 8,093 дка (осем декара деветдесет и три
кв. м), трета категория, в местността Ормана,
съставляваща имот № 011020 (единадесет хиляди
и двадесет) в землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници: полски път
№ 000430; нива № 011019; нива № 011030; нива
№ 011029; нива № 011021;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина – с площ 1,000 дка (един декар), трета
категория, в местността Куру алан, съставляваща имот № 102012 (сто и две хиляди и дванадесет) в землището на с. Каранци, община
Полски Тръмбеш, при граници: № 14401 – широколистна гора, № 102013 – овощна градина,
№ 102006 – овощна градина, № 102007 – овощна
градина, № 102011 – овощна градина;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,099 дка (три декара деветдесет и девет
кв. м), трета категория, в местността Извора,
съставляваща имот № 110042 (сто и десет хиляди
четиридесет и две) в землището на с. Полски
Сеновец, община Полски Тръмбеш, при граници:
нива № 110043, нива № 110028, нива № 110027,
нива № 110015, полски път № 000182. Имотът е
образуван от имот № 110016;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 9,399 дка (девет декара триста деветдесет
и девет кв. м), четвърта категория в местността
Кеневерлика, съставляваща имот № 045013 (четиридесет и пет хиляди и тринадесет) в землището на с. Каранци, община Полски Тръмбеш,
при граници: № 045014 – нива, № 045010 – нива,
№ 045012 – нива, № 000106 – полски път;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина – с площ 1,000 дка (един декар), трета
категория, в местността Куру алан, съставляваща имот № 098097 (деветдесет и осем хиляди
и деветдесет и седем) в землището на с. Каранци, община Полски Тръмбеш, при граници:
№ 098098 – овощна градина, № 098105 – овощн а г р а д и н а , № 0 9 810 6 – ов ощ н а г р а д и н а ,
№ 098110 – полски път;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,000 дка (три декара), шеста категория,
в местността Хаджийка, съставляваща имот
№ 034005 (тридесет и четири хиляди и пет)
в зем л и ще т о на с. К ара н ц и, о бщ и на Полски Тръмбеш, при граници: № 000065 – полск и път, № 0340 06 – нива, № 0340 07 – нива,
№ 034004 – нива;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,000 дка (три декара), шеста категория,
в местността Кокарджата, съставляваща имот
№ 018002 (осемнадесет хиляди и две) в землището
на с. Каранци, община Полски Тръмбеш, при
граници: № 000121 – полски път, № 018003 – нива,
№ 000130 – напоителен канал;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина – с площ 1,000 дка (един декар), трета
категория, в местността Куру алан, съставляваща
имот № 109040 (сто и девет хиляди и четиридесет) в землището на с. Каранци, община Полски
Тръмбеш, при граници: № 109041 – овощна градина, № 109093 – полски път, № 000263 – полски
път, № 109039 – овощна градина;
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1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 9,969 дка (девет дка деветстотин шестдесет
и девет кв. м), трета категория, в землището
на с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, в местността Средник, съставляваща имот
№ 025063 (двадесет и пет хиляди шестдесет и три),
при граници: нива № 025062, имот № 025125 – полски път на Община Полски Тръмбеш, КЕ, нива
№ 025064, нива № 025038, нива № 025039. Имотът
има договор за аренда;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,542 дка (три дка петстотин четиридесет
и два кв. м), трета категория, в землището на
с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, в
местността Съкчела, съставляваща имот № 027026
(двадесет и седем хиляди двадесет и шест), при
граници: нива № 027027, нива № 027009, нива
№ 027010, нива № 027025, имот № 027090 – полски
път на Община Полски Тръмбеш, КЕ. Имотът
има договор за аренда;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 23,614 дка (двадесет и три дка шестстотин и
четиринадесет кв. м), четвърта категория, в землището на с. Петко Каравелово, община Полски
Тръмбеш, в местността Карачала, съставляваща
имот № 029034 (двадесет и девет хиляди тридесет
и четири), при граници: нива № 029101, имот
№ 029081 – канал на МЗП – ХМС, нива № 029035,
нива № 029036, имот № 029078 – полски път на
Община Полски Тръмбеш, КЕ. Върху имота
има следните ограничения: 3. Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – Пояс
„Б“. Забраняват се и се ограничават дейности
от селскостопански характер, като се разрешава
ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. Имотът има договор
за аренда;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 6,304 дка (шест дка триста и четири кв. м),
трета категория, в землището на с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, в местността Бахчите, съставляваща имот № 003034
(три хиляди тридесет и четири), при граници:
№ 000035 – населено място на с. Петко Каравелово, имот № 003042 – полски път на Община
Полски Тръмбеш, КЕ нива № 003035. Имотът
има договор за аренда;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина – с площ 1,731 дка (един дка седемстотин тридесет и един кв. м), трета категория, в
местността Баневец, съставляващ имот № 031071
(тридесет и една хиляди седемдесет и едно), при
граници: овощна градина № 031070, овощна градина № 031078, овощна градина № 031077, овощна
градина № 031072, имот № 000303 – полски път на
Община Полски Тръмбеш, КЕ. Върху имота има
следните ограничения: 81. Трайните насаждения
да се опазват и стопанисват в съответствие с
чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния
срок. Имотът има договор за аренда;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно лозе – с
площ 0,503 дка (петстотин и три кв. м), шеста
категория, в местността Драките, съставляващ
имот № 037025 (тридесет и седем хиляди двадесет
и пет), при граници: имот № 037197 – полски път
на Община Полски Тръмбеш, КЕ, лозе № 037026,
лозе № 037030 – стопанисвано от общината, лозе
№ 037024. Върху имота има следните ограниче-
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ния: 81. Трайните насаждения да се опазват и
стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до
изтичане на амортизационния срок;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно изоставени трайни насаждения – с площ 2,876 дка
(два декара осемстот ин седем десет и шест
кв. м), трета категория, в местността Ямъта,
съставляваща имот № 132027 (сто тридесет и
две хиляди и двадесет и седем) в землището на
с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници: изоставени трайни насаждения № 132004;
изоставени трайни насаждения № 132026; полски
път № 000433; изоставени трайни насаждения
№ 132028;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно изоставена нива – с площ 9,601 дка (девет декара
шестстотин и един кв. м), шеста категория, в
местността Бейски зимник, съставляваща имот
№ 049005 (четиридесет и девет хиляди и пет)
в землището на с. Раданово, община Полски
Тръмбеш, при граници: полски път № 000549;
изоставена нива № 049006; изоставена нива
№ 049012; изоставена нива № 049004;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина – територия с площ 1,585 дка (един декар петстотин осемдесет и пет кв. м), четвърта
категория, в местността Новите коренаци, съставляваща имот № 032019 (тридесет и две хиляди
и деветнадесет) в землището на с. Раданово,
община Полски Тръмбеш, при граници: полски
път № 000446; полски път № 000469; овощна
градина № 032020; овощна градина № 032018;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 11,694 дка (единадесет декара шестстотин
деветдесет и четири кв. м), 4,911 дка – шеста
категория, и 6,783 дка – трета категория, в местността Могилата, съставляваща имот № 074015
(седемдесет и четири хиляди и петнадесет) в
землището на с. Ра даново, община Полск и
Тръмбеш, при граници: пасище, мера на земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ № 000102; нива № 074020; полски
път № 000512; нива № 074014;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 8,001 дка (осем декара и един кв. м), шеста
категория, в местността Ташла йолу, съставляваща имот № 030007 (тридесет хиляди и седем) в землището на с. Каранци, община Полски Тръмбеш,
при граници: № 030006 – нива, № 000084 – полск и път, № 030 0 08 – нива, № 030 019 – нива,
№ 030022 – нива;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 7,670 дка (седем декара шестстотин и седемдесет кв. м), шеста категория, в местността
Голям Попин, съставляваща имот № 053025
(петдесет и три хиляди и двадесет и пет) в землището на с. Каранци, община Полски Тръмбеш,
при граници: № 053024 – нива, № 000175 – полск и път, № 053026 – нива, № 0530 04 – нива,
№ 053008 – нива;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 2,501 дка (два декара петстотин и един
кв. м), четвърта категория, в местността Донев
геран, съставляваща имот № 052023 (петдесет и
две хиляди и двадесет и три) в землището на
с. Каранци, община Полски Тръмбеш, при граници: № 000121 – полски път, № 018003 – нива,
№ 000130 – напоителен канал;
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1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 4,402 дка (четири дка и 402 кв. м) в землището на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община
Полски Тръмбеш, трета категория, в местността
Лозята, имот № 096001 (деветдесет и шест хиляди
и едно), при граници: имот нива № 096003, имот
нива № 096021, имот нива № 096022, имот нива
№ 096024, път № 000246, имот нива № 096002;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива
с площ 16,500 дка (шестнадесет дка и 500 кв. м)
в землището на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405,
община Полски Тръмбеш, шеста категория, в
местността Ашламалъка, имот № 039011 (тридесет
и девет хиляди и единадесет), при граници: имот
нива № 039009, имот нива № 039010, имот нива
№ 039012, път № 000088, имот нива № 039015,
имот нива № 039006, имот нива № 039005;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива
с площ 4,788 дка (четири дка и 788 кв. м) в землището на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община
Полски Тръмбеш, трета категория, в местността
Ялията, имот № 004029 (четири хиляди и двадесет и девет), при граници: имот нива № 004028,
път № 000014, имот нива № 004030, имот нива
№ 004040;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 13,057 дка (тринадесет декара и петдесет и
седем кв. м), от които 2,742 дка – шеста категория,
и 10,315 дка – пета категория, в местността Тепе
дюзю, съставляваща имот № 107012 (сто и седем
хиляди и дванадесет) в землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници: нива
№ 107008; нива № 107009; нива № 107010; нива
№ 107011; полски път № 000500; нива № 107013;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно изоставена нива – с площ 5,602 дка (пет декара
и шестстотин и два кв. м), шеста категория, в
местността Бейски зимник, съставляваща имот
№ 048003 (четиридесет и осем хиляди и три)
в землището на с. Раданово, община Полски
Тръмбеш, при граници: пасище, мера на земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ № 000327; полски път № 000388;
изоставена нива № 048002;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина – тeр. – с площ 1,088 дка (един декар и
осемдесет и осем кв. м), четвърта категория, в
местността Новите коренаци, съставляваща имот
№ 027010 (двадесет и седем хиляди и десет) в
землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници: полски път № 000466; овощна
градина № 027011; овощна градина № 027012,
овощна градина № 027009;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно изоставени трайни насаждения – с площ 1,512 дка
(един декар петстотин и дванадесет кв. м), четвърта категория, в местността Памукчийски
път, съставляваща имот № 079025 (седемдесет и
девет хиляди и двадесет и пет) в землището на
с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници: изоставени трайни насаждения № 079017;
изоставени трайни насаждения № 079024; полски
път № 000510; изоставени трайни насаждения
№ 079026;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 2,993 дка (два декара деветстотин деветдесет и три кв. м), трета категория, в местността
При воденицата, съставляваща имот № 057006
(петдесет и седем хиляди и шест) в землището
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на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при
граници: нива № 057005; пасище, мера на земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ № 000157; нива № 057017, за
сумата 337,30 лв.;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,001 дка (три декара и един кв. м), шеста
категория, в местността Горски път, съставляваща имот № 121001 (сто двадесет и една хиляди
и едно) в землището на с. Каранци, община
Полски Тръмбеш, при граници: № 121002 – нива,
№ 00183 – полски път, № 000167 – полски път,
№ 121003 – нива;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно поземлен
имот № 043017 – нива с площ 18,826 дка, шеста
категория, местност Царски места, в землището
на с. Каранци, община Полски Тръмбеш, при
г раници: № 043010 – нива, № 043015 – нива,
№ 0 0 0101 – полск и п ът на Общ и на Полск и
Тръмбеш, № 043007 – нива, № 043018 – нива,
№ 043019 – нива, № 043020 – нива, № 000099 – пасище, мера на Община Полски Тръмбеш;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно поземлен
имот № 109098 – овощна градина с площ 2,001 дка,
трета категория, местност Куру алан, в землището на с. Каранци, община Полски Тръмбеш,
при граници: № 109091 – полски път на Община
Полски Тръмбеш, № 109078 – овощна градина,
№ 109068 – овощна градина, № 109066 – овощна
градина, № 109081 – овощна градина;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно поземлен имот № 063030 – нива с площ 6,574 дка, пета
категория, местност Баладжилъка, в землището
на с. Каранци, община Полски Тръмбеш, при
граници: № 063016 – нива, № 000191 – полски път
на Община Полски Тръмбеш, № 063018 – нива,
№ 063024 – нива;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно поземлен имот № 054024 – нива с площ 17,932 дка,
шеста категория, местност Попин, в землището
на с. Каранци, община Полски Тръмбеш, при
г раници: № 054013 – нива, № 054017 – нива,
№ 054018 – нива, № 054010 – нива,
№ 000182 – полски път, № 000159 – полски път;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно поземлен имот № 092020 – нива с площ 9,201 дка,
седма категория, местност Юсчето, в землището на с. Каранци, община Полски Тръмбеш,
п ри г раниц и: имо т № 092018 (деветдесет и
две хиляди и осемнадесет), при граници: път
№ 000250, нива – № 092017, нива – № 092001,
нива – № 092002, имот нива – № 092014;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно поземлен
имот № 008018 – нива с площ 23,904 дка, трета
категория, местност Ялията, в землището на
с. Каранци, община Полски Тръмбеш, при граници: № 000025 – полски път на Община Полски
Тръмбеш, № 008005 – нива, № 008017 – нива,
№ 008016 – нива, № 008012 – нива, № 000031 –
н и в а , № 0 0 8 010 – н и в а , № 0 0 8 0 0 8 – н и в а ,
№ 008007 – нива;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно поземлен
имот № 002026 – нива с площ 8,099 дка, трета
категория, местност Ялията, в землището на
с. Каранци, община Полски Тръмбеш, при граници: № 000007 – полски път, № 002006 – нива,
№ 002018 – нива, № 002021 – нива;
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1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно позем лен имо т с ка дас т ра лен и ден т ификат ор
№ 61279.107.24 – нива с площ 12,797 дка, пета
категория, местност Тепе дюзю, в землището на
с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници: нива № 61279.106.46, 61279.107.16, 61279.107.17,
61279.107.18, 61279.107.3, 61279.107.4;
1/2 ид.ч. от 15,797/23,002 ид.ч. от недвижим
имот, а именно поземлен имот с кадастрален идентификатор № 61279.64.57 – нива с площ 23,002 дка,
трета категория, местност Върби, в землището
на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при
граници: № 61279.64.20, 61279.64.31, 61279.64.32,
61279.64.55, 61279.64.56, 61279.64.59, 61279.64.82;
1/2 ид.ч. от 11,848/28,771 ид.ч. от недвижим
имот, а именно поземлен имот № 083032 – нива
с площ 28,771 дка, трета категория, местност
Смрадликата, в землището на с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, при граници: № 000531 – полски път, № 083014 – нива,
№ 083024 – нива, № 083024 – нива,
№ 083003 – нива, № 083026 – нива;
1/2 ид.ч. от 17,101/35,342 ид.ч. от недвижим
имот, а именно поземлен имот № 014005 – нива
с площ 35,342 дка, трета категория, местност
Ашери бунар, в землището на с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, при граници: № 000475 – полски път, № 014002 – нива,
№ 015014 – друга селскостопанска територия;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно поземлен имот с идентификатор № 61279.101.21 – нива
с площ 14,966 дка, четвърта категория, местност
Тетралика, в землището на с. Раданово, община
Полски Тръмбеш, при граници: № 61279.100.35,
61279.101.1, 61279.101.10, 61279.101.14, 61279.101.15,
61279.101.20;
1/2 ид.ч. от 10,447/31,894 ид.ч. от недвижим
имот, а именно имот № 057019 – нива с площ
31,894 дка, трета категория, местност Юртлука,
в землището на с. Стефан Стамболово, община
Полски Тръмбеш, при граници: нива № 057010;
историческа местност на държавата № 000180;
нива № 057010; нива № 0570 06; полск и п ът
№ 000508; полски път № 000515;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 4,800 дка (четири декара и осемстотин
кв. м), трета категория, в местността Белите камъни, съставляваща имот № 041016 (четиридесет
и една хиляди и шестнадесет) в землището на
с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш,
при граници: нива № 041015; нива № 041014;
полски път № 000491; нива № 041007;
1/2 ид.ч. от 39,230/191,821 ид.ч. от недвижим
имот, а именно имот № 087045 – нива с площ
191,821 дка, трета категория, в местността Големия куз, в землището на с. Стефан Стамболово,
община Полски Тръмбеш, при граници: нива
№ 087016; полски път № 000528; полски път
№ 000527; нива № 087024; полски път № 000527;
нива № 087032, нива № 087031, нива № 087030,
нива № 087052, нива № 087051, нива № 087050,
нива № 087039, нива № 087040, полск и път
№ 000509; полски път № 000528;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 6,425 дка (шест декара четиристотин двадесет и пет кв. м), от които 0,127 дка – пета
категория, и 6,298 дка – четвърта категория, в
местността Баневец, съставляваща имот № 034062
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(тридесет и четири хиляди и шестдесет и две)
в землището на с. Петко Каравелово, община
Полски Тръмбеш, при граници: № 034055 – нива,
№ 0 3 4 0 51 – п о л с к и п ът, № 0 3 4 0 2 2 – н и в а ,
№ 034027 – нива, № 034028 – нива. Имотът е
образуван от имот № 034021;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 10,456 дка (десет декара четиристотин петдесет и шест кв. м), пета категория, в местността
Граматика, съставляваща имот № 021029 (двадесет и една хиляди и двадесет и девет) в землището
на с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш,
при граници: № 021188 – нива, № 021037 – нива,
№ 021036 – н и ва, № 021030 – н и ва,
№ 021030 – нива, № 021160 – полски път;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 6,494 дка (шест дка и 494 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, седма категория, в местността Крос
кузу, имот № 072024 (седемдесет и две хиляди
и двадесет и четири), при граници: имот нива
№ 072015, път № 000216, имот нива № 072016,
имот нива № 072013;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 4,284 дка (четири дка и 284 кв. м) в землището на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община
Полски Тръмбеш, трета категория, в местността
Нови лозя, имот № 095017 (деветдесет и пет хиляди и седемнадесет), при граници: имот нива
№ 095020, имот нива № 095016, път № 000249,
имот нива № 095018;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 3,000 дка (три дка) в землището на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община Полски Тръмбеш,
трета категория, в местността Ялията, имот
№ 004014 (четири хиляди и четиринадесет), при
граници: имот нива № 004013, път № 000017,
имот нива № 004015, имот нива № 004012;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 6,250 дка (шест декара двеста и петдесет
кв. м), трета категория, в местността Извора,
съставляваща имот № 114032 (сто и четиринадесет хиляди и тридесет и две) в землището на
с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш,
при граници: нива № 114031, нива № 114012,
нива № 114046, полски път № 000131, за сумата
490 лв. Имотът е образуван от имот № 114003.
Имотът има договор за аренда;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 4,200 дка (четири дка и 200 кв. м) в землището на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община
Полски Тръмбеш, трета категория, в местността
Под куза, имот № 007012 (седем хиляди и дванадесет), при граници: имот нива № 007013,
път № 000020, имот нива № 007011, имот нива
№ 007017, друга селскостопанска територия на
Община Полски Тръмбеш;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива
с площ 9,414 дка (девет дка и 414 кв. м) в землището на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община
Полски Тръмбеш, седма категория, в местността
Еренджик, имот № 084008 (осемдесет и четири
хиляди и осем), при граници: имот нива № 084007,
път № 000220, имот нива № 084009, имот нива
№ 084017, имот нива № 084018;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 12,193 дка (дванадесет декара сто деветдесет
и три кв. м), четвърта категория, в местността
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Дракалъка, съставляваща имот № 024025 (двадесет и четири хиляди и двадесет и пет) в землището
на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при
граници: полски път № 000463; нива № 024024;
нива № 024017; нива № 024026;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,008 дка (три декара и осем кв. м), трета
категория, в местността Баз баши, съставляваща имот № 013003 (тринадесет хиляди и три)
в землището на с. Раданово, община Полски
Тръмбеш, при граници: пасище, мера на земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ № 000118; нива № 013002; полски
път № 000441; нива № 013010;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива
с площ 4,922 дка (четири дка и 922 кв. м) в землището на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община
Полски Тръмбеш, шеста категория, в местността
Малък Попин, имот № 055002 (петдесет и пет
хиляди и две), при граници: имот нива № 055003,
имот нива № 055016, имот нива № 055001, път
№ 000159, път № 000182;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива
с площ 5,701 дка (пет дка седемстотин и един
кв. м) в землището на с. Каранци, ЕК АТТЕ
36405, община Полски Тръмбеш, десета категория, в местността Свинар тепеш, имот № 013003
(тринадесет хиляди и три), при граници: имот
нива № 013017, имот нива № 013022, имот нива
№ 013019, път № 000144, имот нива № 013002,
имот нива № 013008;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива
с площ 4,701 дка (четири дка и 701 кв. м) в землището на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община
Полски Тръмбеш, трета категория, в местността
Ялията, имот № 009002 (девет хиляди и две),
при граници: имот нива № 009003, имот нива
№ 0 090 08, имот нива № 0 09028, имот нива
№ 009001, път № 000025;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 10,507 дка (десет декара петстотин и седем
кв. м), трета категория, в местността Ресенски
път, съставляваща имот № 107055 (сто и седем
хиляди петдесет и пет) в землището на с. Полски
Сеновец, община Полски Тръмбеш, при граници: нива № 107056, полски път № 000205, нива
№ 107044, нива № 107026, нива № 107025, нива
№ 107046, нива № 107036. Имотът е образуван
от имот № 107037, за сумата 823,70 лв. Имотът
има договор за аренда;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 4,000 дка (четири декара), трета категория, в местността Гьолища, съставляваща имот
№ 016057 (шестнадесет хиляди петдесет и седем)
в землището на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, при граници: нива № 016056, нива
№ 016024, нива № 016025, нива № 016058, полски
път № 016080. Върху имота има следните ограничения: 21. Магистрален газопровод 1000 мм.
В охранителна зона на 250 м от двете му страни
се забранява засаждане на овощни и други граници, дървета с развита коренова система и на
горско-дървесни видове в предоставените площи
за просеки за строителство на газопровода на
по-малко от 10 м от двете му страни, за сумата
274,40 лв. Имотът има договор за аренда;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина с площ 1,001 дка (един дка и 1 кв. м)
в землището на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405,
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община Полски Тръмбеш, трета категория, в
местността Куру алан, имот № 105063 (сто и
пет хиляди шестдесет и три), при граници: имот
овощна градина № 105064, имот овощна градина
№ 105062, път № 000266, път № 000276;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 11,681 дка (единадесет декара шестстотин
осемдесет и един кв. м), трета категория, в местността Гьолища, съставляваща имот № 011011
(единадесет хиляди и единадесет) в землището
на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, при граници: полски път № 000395, нива
№ 011008, нива № 011010;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 22,000 дка (двадесет и два декара), трета
категория, в местността Люляка, съставляваща
имот № 115003 (сто и петнадесет хиляди и три)
в землището на с. Полски Сеновец, община
Полски Тръмбеш, при граници: нива № 115002,
полски път № 000168, нива № 115021, нива
№ 115009, нива № 115020. Имотът има договор
за аренда;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 7,028 дка (седем декара двадесет и осем
кв. м), четвърта категория, в местността Гержов
трап, съставляваща имот № 022021 (двадесет и
две хиляди и двадесет и едно) в землището на
с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, при
граници: полски път № 000014, нива № 022022,
нива № 022011. Имотът е образуван от имот
№ 022007. Върху имота има следните ограничения: 21. Магистрален газопровод 1000 мм. В
охранителна зона на 250 м от двете му страни
се забранява засаждане на овощни и други граници, дървета с развита коренова система и на
горско-дървесни видове в предоставените площи
за просеки за строителство на газопровода на
по-малко от 10 м от двете му страни. Имотът
има договор за аренда;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,730 дка (три декара седемстотин и тридесет кв. м), трета категория, в местността Срещу
село, съставляваща имот № 123007 (сто двадесет
и три хиляди и седем) в землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници: нива
№ 123016; нива № 123008; полски път № 000070;
нива № 123006;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива
с площ 10,005 дка (десет дка и 5 кв. м) в землището на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община
Полски Тръмбеш, десета категория, в местността
Свинар тепеш, имот № 014005 (четиринадесет
хиляди и пет), при граници: имот нива № 014004,
път № 000149, имот нива № 014006, имот нива
№ 014019, имот нива № 014020;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина с площ 1,000 дка (един дка) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, трета категория, в местността Куру
алан, имот № 109062 (сто и девет хиляди и шестдесет и две), при граници: имот овощна градина
№ 109063, път № 109092, имот овощна градина
№ 109061, имот овощна градина № 109053, имот
овощна градина № 109052;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 6,988 дка (шест декара деветстотин осемдесет и осем кв. м), шеста категория, в местността Тепе Дюзю, съставляваща имот № 081001
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(осемдесет и една хиляди и едно) в землището на
с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници: полски път № 000501; нива № 081002; нива
№ 081007; нива № 081009; полски път № 000504;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 6,604 дка (шест декара шестстотин и четири
кв. м), четвърта категория, в местността Стара
кория, съставляваща имот № 020003 (двадесет
хиляди и три) в землището на с. Раданово,
община Полски Тръмбеш, при граници: нива
№ 020002; нива № 020022; нива № 020023; полски
път № 000229; нива № 020001;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно изоставени трайни насаждения – с площ 1,381 дка
(един декар триста осемдесет и един кв. м), трета
категория, в местността Ямъта, съставляваща
имот № 133003 (сто тридесет и три хиляди и
три) в землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници: изоставени трайни
насаждения № 133023; изоставени трайни насаждения № 133002; полски път № 000064; изоставени
трайни насаждения № 133004;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 14,999 дка (четиринадесет декара деветстотин деветдесет и девет кв. м), трета категория, в
местността Баневец, съставляваща имот № 105024
(сто и пет хиляди и двадесет и четири) в землището на с. Полски Сеновец, община Полски
Тръмбеш, при граници: нива № 105023, нива
№ 105047, нива на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ № 105048,
нива № 105025, полски път № 000189, за сумата
1175,90 лв. Имотът има договор за аренда;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 5,000 дка (пет декара), трета категория,
в местността Сърлинца, съставляваща имот
№ 069032 (шестдесет и девет хиляди и тридесет
и две) в землището на с. Раданово, Община
Полски Тръмбеш, при граници: нива № 069016;
нива № 069026; нива № 069014; нива № 069033;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 4,850 дка (четири декара осемстотин и
петдесет кв. м), пета категория, в местността
Войнишка могила, съставляваща имот № 068043
(шестдесет и осем хиляди и четиридесет и три) в
землището на с. Полски Сеновец, община Полски
Тръмбеш, при граници: нива № 068042, нива
№ 068015, съор. пам. култ. на държавата – МК
№ 000059, нива № 068044, полски път № 000081,
за сумата 220,70 лв. Имотът е образуван от имот
№ 068018;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,300 дка (три декара и триста кв. м),
шеста категория, в местността Малък Лакомец,
съставляваща имот № 111024 (сто и единадесет
хиляди и двадесет и четири) в землището на
с. Ра даново, община Полск и Тръмбеш, при
граници: нива № 111001; нива № 111025; нива
№ 111028; нива № 111023;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива
с площ 8,847 дка (осем дка и 847 кв. м) в землището на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община
Полски Тръмбеш, шеста категория, в местността Еренджик, имот № 085004 (осемдесет и пет
хиляди и четири), при граници: път № 000223,
имот нива № 085005, имот нива № 085006, имот
нива № 085012, имот нива № 085014, имот нива
№ 085001;
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1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 7,514 дка (седем дка и 514 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, шеста категория, в местността Коноджика, имот № 066005 (шестдесет и шест хиляди
и пет), при граници: имот нива № 066006, имот
нива № 066009, имот нива № 066004;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива
с площ 3,00 дка (три дка), четвърта категория,
в землището на с. Петко Каравелово, община
Полски Тръмбеш, в местността Канара козу-гора,
съставляваща имот № 016289 (нула едно шест две
осем девет), при граници: имот № 000121 – друга
селскостопанска територия, нива № 016288, имот
№ 016269 – полски, нива № 016290;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива
с площ 7,001 дка (седем дка и 1 кв. м) в землището на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община
Полски Тръмбеш, трета категория, в местността
Ири гьол, имот № 011015 (единадесет хиляди и
петнадесет), при граници: имот нива № 011016,
имот нива № 011033, имот нива № 011034, имот
нива № 011014, път № 000026;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 2,000 дка (два дка) в землището на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община Полски Тръмбеш,
четвърта категория, в местност та Карански
ялак, имот № 059024 (петдесет и девет хиляди и
двадесет и четири), при граници: път № 000166,
имот нива № 059025, имот нива № 059023, друга
селскостопанска територия на община Полски
Тръмбеш;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 2,840 дка (два дка и 840 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, трета категория, в местността Нови
лозя, имот № 095004 (деветдесет и пет хиляди и
четири), при граници: имот нива № 095005, имот
нива № 095006, имот нива № 095007, имот нива
№ 095003, път № 000248;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 9,200 дка (девет декара и двеста кв. м), пета
категория, в местността Могилите, съставляваща имот № 116024 (сто и шестнадесет хиляди и
двадесет и четири) в землището на с. Полски
Сеновец, община Полски Тръмбеш, при граници:
нива № 116018, полски път № 000123, пасище,
мера на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ № 000130, нива на
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ № 116025, нива № 116016;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 5,502 дка (пет дка и 502 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, шеста категория, в местността Куру
чукур, имот № 089012 (осемдесет и девет хиляди
и дванадесет), при граници: имот нива № 089013,
път № 000242, при граници: имот нива № 089001,
при граници: имот нива № 089002, при граници:
имот нива № 089003;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 3,179 дка (три дка и 179 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, шеста категория, в местността Крушулевец, имот № 026019 (двадесет и шест хиляди и
деветнадесет), при граници: имот нива № 026020,
път № 000140, имот нива № 026011, имот нива
№ 026010;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 3,001 дка (три дка и 1 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община Полски
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Тръмбеш, трета категория, в местността Ялията,
имот № 120026 (сто и двадесет хиляди и двадесет и шест), при граници: имот нива № 120027,
път № 000016, имот нива № 120025, имот нива
№ 120033;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,174 дка (три дка сто седемдесет и четири кв. м), четвърта категория, в землището на
с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, в
местността Баневец, съставляваща имот № 034035
(тридесет и четири хиляди и тридесет и пет),
при граници: имот № 0034052 – полски път на
Община Полски Тръмбеш, КЕ, нива № 034036,
имот № 000312 – полски път на Община Полски
Тръмбеш, КЕ. Имотът има договор за аренда;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,547 дка (три дка петстотин четиридесет и
седем кв. м), от които 2,251 дка – шеста категория, и 1,296 дка – пета категория, в землището на
с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш,
в местността Граматика, съставляваща имот
№ 021139 (двадесет и една хиляди сто тридесет
и девет), при граници: нива № 021176, имот
№ 000366 – полски път на Община Полски Тръмбеш, КЕ, нива № 021137, имот № 021163 – полски
път на Община Полски Тръмбеш, КЕ. Върху имота
има следните ограничения: 13. Електропровод
220 kV. На 25 м от двете страни до крайните
проводници или на 30 м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения
и засажда високостеблена растителност. Имотът
има договор за аренда;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина с площ 0,998 дка (998 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, трета категория, в местността Куру алан,
имот № 108009 (сто и осем хиляди и девет), при
граници: имот овощна градина № 108008, имот
овощна градина № 108007, имот овощна градина
№ 108006, имот овощна градина № 108010, път
№ 108033;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 6,301 дка (шест дка и 301 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, шеста категория, в местността Вехти
лозя, имот № 029003 (двадесет и девет хиляди и
три), при граници: имот нива № 029004, имот нива
№ 029001, имот нива № 029002, път № 000086;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 7,199 дка (седем декара и сто деветдесет и
девет кв. м), от които 2,591 дка – пета категория,
и 4,608 – трета категория, в местността Цонков
ялак, съставляваща имот № 095008 (деветдесет
и пет хиляди и осем) в землището на с. Стефан
Стамболово, община Полски Тръмбеш, при граници: полски път № 000548; нива № 095009; нива
№ 095011; нива № 095012; нива № 095007;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна градина – с площ 1,346 дка (един дка триста
четиридесет и шест кв. м), трета категория, в
местността Баневец, съставляващ имот № 031034
(тридесет и една хиляди и тридесет и четири),
при граници: овощна градина № 031033, овощна
градина № 031043, овощна градина № 031035,
имот № 000305 – полски път на Община Полски
Тръмбеш, КЕ. Върху имота има следните огра-
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ничения: 81. Трайните насаждения да се опазват
и стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до
изтичане на амортизационния срок;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,995 дка (три дка деветстотин деветдесет
и пет кв. м), пета категория, в землището на
с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш,
в местността Граматика, съставляваща имот
№ 021071 (двадесет и една хиляди и седемдесет и едно), при граници: нива № 021072, имот
№ 021161 – полски път на Община Полски Тръмбеш, КЕ, нива № 021070, имот № 000347 – полски
път на Община Полски Тръмбеш, КЕ, широколистна гора № 052001;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 5,423 дка (пет дка четиристотин двадесет
и три кв. м), трета категория, в землището на
с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, в
местността Съкчела, съставляваща имот № 027054
(двадесет и седем хиляди и петдесет и четири),
при граници: имот № 027091 – полски път на
Община Полски Тръмбеш, КЕ, нива № 027055,
нива № 027099, нива № 027068, нива № 027069,
имот № 000094 – полски път на Община Полски
Тръмбеш, КЕ, друга селскостопанска територия
№ 000235 – на Община Полски Тръмбеш, КЕ;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 11,367 дка (единадесет дка триста шестдесет
и седем кв. м), четвърта категория, в землището
на с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш,
в местността Канара козу-гора, съставляваща
имот № 016167 (шестнадесет хиляди сто шестдесет и седем), при граници: нива № 016166, нива
№ 016173, нива № 016168, имот № 016254 – полски
път на Община Полски Тръмбеш, КЕ;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 6,652 дка (шест дка шестстотин петдесет
и два кв. м), трета категория, в землището на
с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, в местността Бахчите, съставляваща имот
№ 003027 (три хиляди двадесет и седем), при
граници: нива № 003026, имот № 003042 – полски път на Община Полски Тръмбеш, КЕ, нива
№ 003028, № 000035 – населено място на с. Петко
Каравелово;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 6,234 дка (шест дка и 234 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, шеста категория, в местността Кошарите, имот № 067010 (шестдесет и седем хиляди
и десет), при граници: имот нива № 067011, имот
нива № 067009, път № 000199, път № 000200;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива
с площ 15,002 дка (петнадесет дка и 2 кв. м) в
землището на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община
Полски Тръмбеш, пета категория, в местността
Карачелък, имот № 071015 (седемдесет и една
хиляди и петнадесет), при граници: имот нива
№ 071013, имот нива № 071014, път № 000205,
имот нива № 071016, имот нива № 071009, имот
нива № 071010, имот нива № 071012;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно изоставена нива – с площ 4,012 дка (четири декара и
дванадесет кв. м), шеста категория, в местността
Вареница, съставляваща имот № 040005 (четиридесет хиляди и пет) в землището на с. Раданово,
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община Полски Тръмбеш, при граници: изоставена нива № 040006, изоставена нива № 040004;
полски път № 000390, полски път № 000524;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,000 дка (три декара), трета категория, в
местността Райлъка, съставляваща имот № 006017
(шест хиляди и седемнадесет) в землището на
с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници: полски път № 000441; нива № 006016; нива
№ 006037; нива № 006018;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина – с площ 1,906 дка (един дка деветстотин и шест кв. м), трета категория, в местността
Баневец, съставляващ имот № 031076 (тридесет
и една хиляди и седемдесет и шест), при граници: овощна градина № 031075, овощна градина
№ 031073, овощна градина № 031035, овощна градина № 031072 – на „Адванс терафонд“, овощна
градина № 031077, имот № 000301 – полски път на
Община Полски Тръмбеш, КЕ. Върху имота има
следните ограничения: 81. Трайните насаждения да
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
п лощ 14,367 д ка (чет и ри на десет д ка т рис та
шестдесет и седем кв. м), четвърта категория,
в землището на с. Петко Каравелово, община
Полски Тръмбеш, в местността Граматика, съставляваща имот № 021015 (двадесет и една хиляди и петнадесет), при граници: нива № 021011,
имот № 021162 – полски път на Община Полски
Тръмбеш, КЕ, нива № 021143, нива № 021209, нива
№ 021014. Върху имота има следните ограничения:
92. Археологически обект с режим „Б“. Забраняват се изкопни работи, дълбочинна обработка на
почвата, засаждане на култури с дълбока коренова
система, заблатяване и др., които могат да унищожат или засегнат археологическата субстанция
в границите на обекта. Допуска се обработка на
почвата (оран) на дълбочина до 0,25 м;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 8,606 дка (осем дка шестстотин и шест
кв. м), трета категория, в землището на с. Петко
Каравелово, община Полски Тръмбеш, в местността Съкчела, съставляваща имот № 027066
(двадесет и седем хиляди и шестдесет и шест),
при граници: нива № 027065, имот № 027092 – полски път на Община Полски Тръмбеш, КЕ, нива
№ 027098, нива № 027099, нива № 027056, нива
№ 027057;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 14,901 дка (четиринадесет дка деветстотин и
един кв. м), четвърта категория, в землището на
с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш,
в местността Долно ливаде, съставляваща имот
№ 036008 (тридесет и шест хиляди и осем), при
граници: нива № 036007, нива № 036001, имот
№ 000079 – предпазна дига на МЗП – ХМС,
имот № 036009 – полски път на Община Полски
Тръмбеш, КЕ. Върху имота има следните ограничения: 22. Магистрален газопровод 700 мм
или от 600 до 800 мм. В охранителната зона на
200 м от двете му страни се забранява засаждане
на овощни и други градини, дървета с развита
коренова система и на горски и дървесни видове
в предоставените площи за просеки за строителство на газопровода на по-малко от 10 м от
двете му страни;
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1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 10,279 дка (десет дка двеста седемдесет и
девет кв. м), четвърта категория, в землището на
с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, в
местността Сърница, съставляваща имот № 004026
(четиридесет хиляди и двадесет и шест), при
граници: имот № 004081 – отводнителен канал
на МЗП – ХМС, имот № 004077 – полски път на
Община Полски Тръмбеш, КЕ, нива № 04027,
нива № 004052;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 11,0 06 дка (единадесет декара и шест
кв. м), от които 0,550 дка – четвърта категория,
и 10,456 – трета категория, в местността Под
Бърдото, съставляваща имот № 103014 (сто и три
хиляди и четиринадесет) в землището на с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, при
граници: полски път № 000554; нива № 103013;
нива № 103021; нива № 103015;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 7,495 дка (седем дка четиристотин деветдесет
и пет кв. м), шеста категория, в землището на
с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш,
в местността Мечи дол, съставляваща имот
№ 011081 (единадесет хиляди и осемдесет и едно),
при граници: нива № 011005, нива № 011064 – на
„Елана фонд за земеделска земя“, нива № 011007,
имот № 000067 – полски път на Община Полски
Тръмбеш, КЕ, за сумата 607,10 лв. Имотът е образуван от имот № 011006;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 6,201 дка (шест дка и 201 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, трета категория, в местността Ири гьол,
имот № 011039 (единадесет хиляди и тридесет и
девет), при граници: имот нива № 011007, имот
нива № 011025, път № 000030, имот нива № 011040;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива
с площ 12,499 дка (дванадесет дка и 499 кв. м) в
землището на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община
Полски Тръмбеш, седма категория, в местността
Крос кузу, имот № 072006 (седемдесет и две хиляди и шест), при граници: имот нива № 072007,
имот нива № 072003, имот нива № 072004, имот
нива № 072005, път № 000205;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива
с площ 7,320 дка (седем дка и 320 кв. м) в землището на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община
Полски Тръмбеш, трета категория, в местността
Лозята, имот № 096008 (деветдесет и шест хиляди и осем), при граници: имот нива № 096007,
път № 000242, имот нива № 096009, имот нива
№ 096016, имот нива № 096017;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина с площ 1,500 дка (един дка и 500 кв. м) в
землището на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община
Полски Тръмбеш, трета категория, в местността
Куру алан, имот № 105034 (сто и пет хиляди и
тридесет и четири), при граници: имот овощна
градина № 105033, път № 105074, имот овощна
градина № 105035, имот овощна градина № 105048,
имот овощна градина № 105049;
1/2 и д.ч. о т нед ви ж и м и мо т, а и мен но
нива – 9,672 (девет дка и шестстотин седемдесет и два кв. м), трета категория, в местността
Върха, съставляваща имот № 158003 (сто петдесет
и осем хиляди и три) в землището на с. Обеди-
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нение, община Велико Търново, при граници:
имот № 158002, имот № 000197, имот № 158004,
имот № 000189;
1/2 и д.ч. о т нед ви ж и м и мо т, а и мен но
нива – 9,999 (девет дка деветстотин деветдесет и
девет кв. м), трета категория, в местността Нови
места, съставляваща имот № 023010 (двадесет и
три хиляди и десет) в землището на с. Обединение, община Велико Търново, при граници: имот
№ 023009, имот № 000003, имот № 023011, имот
№ 023009, имот № 023015;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 7,108 дка (седем дка сто и осем кв. м),
четвърта категория, в землището на с. Петко
Каравелово, община Полски Тръмбеш, в местността Канара козу-гора, съставляваща имот
№ 016136 (шестнадесет хиляди сто тридесет и
шест), при граници: нива № 016135, нива № 016119,
нива № 06118, нива № 016117, нива № 016137,
имот № 016253 – полски път на Община Полски
Тръмбеш, КЕ;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 3,006 дка (три дка и 6 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, десета категория, в местността Саков геран, имот № 012018 (дванадесет хиляди и
осемнадесет), при граници: имот нива № 012017,
път № 000144, имот нива № 012019, имот нива
№ 012006, имот нива № 012007;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 6,028 дка (шест дка и 28 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, шеста категория, в местността Кузалтията, имот № 075001 (седемдесет и пет хиляди и
едно), при граници: имот нива № 075002, пасище
мера № 000212, път № 000203, имот нива № 075011;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 2,999 дка (два дка 999 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, трета категория, в местността Дерендже, имот № 094008 (деветдесет и четири хиляди
и осем), при граници: имот нива № 094009, имот
пасище мера № 000261, имот нива № 094007, път
№ 000253;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива
с площ 4,999 дка (четири дка и 999 кв. м) в землището на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община
Полски Тръмбеш, шеста категория, в местността
Малък Попин, имот № 058001 (петдесет и осем
хиляди и едно), при граници: имот нива № 058002,
път № 000172, път № 000159, имот нива № 058004;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива
с площ 15,002 дка (петнадесет дка и 2 кв. м) в
землището на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община
Полски Тръмбеш, шеста категория, в местността
Куру чукур, имот № 081003 (осемдесет и една хиляди и три), при граници: имот нива № 081004, имот
нива № 081009, имот овощна градина № 081011,
имот нива № 081002, път № 000233;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина с площ 0,999 дка (999 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, трета категория, в местността Куру
алан, имот № 106021 (сто и шест хиляди и двадесет и едно), при граници: имот овощна градина
№ 106020, имот овощна градина № 106024, имот
овощна градина № 106022, път № 106031;
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1/2 и д.ч. о т нед ви ж и м и мо т, а и мен но
нива – 8,339 (осем дка и т риста т ри десет и
девет кв. м), трета категория, в местността Памуклий, съставляваща имот № 033013 (тридесет
и три хиляди и тринадесет кв. м) в землището
на с. Обединение, община Велико Търново, при
граници: имот № 033019, имот № 033002, имот
№ 033029, имот № 033014, имот № 000110;
1/2 и д.ч. о т нед ви ж и м и мо т, а и мен но
нива – 3,785 (три дка и седемстотин и осемдесет и пет кв. м), трета категория, в местността
Пръдлевец, съставляваща имот № 105048 (сто и
пет хиляди и четиридесет и осем) в землището
на с. Обединение, община Велико Търново, при
граници: имот № 105047, имот № 105012, имот
№ 000097. Имотът е образуван от имот № 105011;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,598 дка (три декара петстотин деветдесет
и осем кв. м), четвърта категория, в местността
Сеновски трап, съставляваща имот № 089019
(осемдесет и девет хиляди и деветнадесет) в землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш,
при граници: нива № 089018; нива № 089005; нива
№ 089012, полски път № 000531;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива
с площ 4,130 дка (четири дка 130 кв. м) в землището на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община
Полски Тръмбеш, трета категория, в местността
Паметника, имот № 010025 (десет хиляди двадесет и пет), при граници: имот нива № 010019,
имот нива № 010023, имот нива № 010024, имот
нива № 010026, имот нива № 010027, имот нива
№ 010018;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина – тeр. – с площ 1,202 дка (един декар двеста и два кв. м), четвърта категория, в местността
Новите коренаци, съставляваща имот № 028018
(двадесет и осем хиляди и осемнадесет) в землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш,
при граници: овощна градина – тер. № 028019;
полски път № 000444; полски път № 000471;
овощна градина № 028017;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 2,211 дка (два декара двеста и единадесет
кв. м), четвърта категория, в местността Памукчийски път, съставляваща имот № 078027 (седемдесет и осем хиляди двадесет и седем) в землището
на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при
граници: полски път № 000296; нива № 078028;
изоставени трайни насаждения № 078008; изоставени трайни насаждения № 078009; изоставени
трайни насаждения № 078026;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,003 дка (три декара и три кв. м), четвърта
категория, в местността Нови ниви, съставляваща
имот № 082009 (осемдесет и две хиляди и девет)
в землището на с. Раданово, община Полски
Тръмбеш, при граници: нива № 082007; нива
№ 082008; полски път № 000503; нива № 082010;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна градина – с площ 1,079 дка (един декар и
седемдесет и девет кв. м), четвърта категория, в
местността Новите коренаци, съставляваща имот
№ 033016 (тридесет и три хиляди и шестнадесет)
в землището на с. Раданово, община Полски
Тръмбеш, при граници: овощна градина – тер.
№ 033015; полски път № 000447; овощна градина – тер. № 033017;
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1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 5,799 дка (пет декара седемстотин деветдесет и девет кв. м), шеста категория, в местността
Калайджито, съставляваща имот № 042004 (четиридесет и две хиляди и четири) в землището
на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при
граници: полски път № 000557; нива № 042005;
нива № 042031, нива № 042003;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 10,001 дка (десет декара и един кв. м), четвърта категория, в местността Дракалъка, съставляваща имот № 024028 (двадесет и четири хиляди
двадесет и осем) в землището на с. Раданово,
община Полски Тръмбеш, при граници: полски
път № 000463; нива № 024027; нива № 024015;
нива № 024014; нива № 024042;
1/2 ид.ч. от 31,343/63,095 ид.ч. от недвижим
имот, а именно поземлен имот № 023045 – нива
с площ 63,095 дка, трета категория, местност Божурлука в землището на с. Стефан Стамболово,
община Полски Тръмбеш, при граници: имот
№ 00471, имот № 023017, имот № 023028, имот
№ 023005 и имот № 023020;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно позем лен имо т с ка дас т ра лен и ден т ификат ор
№ 61279.24.58 – нива с площ 6,668 дка, четвърта
категория, местност Дракалъка, в землището
на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при
граници: имот № 61279.24.13, имот № 61279.24.14,
имот № 61279.24.30, имот № 61279.24.42 и имот
№ 61279.24.82;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно 1/2 ид.ч.
от 4,995/9,995 ид.ч. от недвижим имот, а именно
поземлен имот с кадастрален идентификатор
№ 61279.10.25 – нива с площ 9,995 дка, трета
категория, местност Ормана, в землището на
с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници: имот № 61279.10.14, имот № 61279.10.15, имот
№ 61279.10.16, имот № 61279.10.17, имот № 61279.10.6,
имот № 61279.10.9 и имот № 61279.11.101;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 5,303 дка (пет декара триста и три кв. м),
четвърта категория, в местността Вехти лозя,
съставляваща имот № 085039 (осемдесет и пет
хиляди тридесет и девет) в землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници:
нива № 085038; нива № 085008; нива № 085020;
нива № 085010;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно изоставени трайни насаждения – с площ 2,318 дка
(два декара триста и осемнадесет кв. м), четвърта
категория, в местността Нови ниви, съставляваща имот № 079001 (седемдесет и девет хиляди и
едно) в землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници: изоставени трайни
насаждения № 1079040; полски път № 000503;
полски път № 000509; изоставени трайни насаждения № 079002;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 7,020 дка (седем декара и двадесет кв. м),
шеста категория, в местността Кюпру козу, съставляваща имот № 044023 (четиридесет и четири
хиляди и двадесет и три) в землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници:
нива № 044022; нива № 044001; нива № 044004;
полски път № 000556;
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1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 10,034 дка (десет декара тридесет и четири
кв. м), четвърта категория, в местността Дракалъка, съставляваща имот № 036004 (тридесет
и шест хиляди двадесет и четири) в землището
на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при
граници: полски път № 000463; нива № 024027;
нива № 024015; нива № 024014; нива № 024042;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 19,000 дка (деветнадесет дка) в землището
на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, шеста категория, в местността Куру
чукур, имот № 090008 (деветдесет хиляди и осем),
при граници: имот нива № 090014, път № 00229,
имот нива № 090009, имот нива № 090010, имот
нива № 090018, имот нива № 090019, имот нива
№ 090016;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 6,001 дка (шест декара и един кв. м), четвърта категория, в местността Средни ниви,
съставляваща имот № 082020 (осемдесет и две
хиляди и двадесет) в землището на с. Раданово,
община Полски Тръмбеш, при граници: полски
път № 000536; нива № 082021; нива № 082001;
нива № 082019;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 10,000 дка (десет декара), трета категория,
в местността Орашака, съставляваща имот
№ 039035 (тридесет и девет хиляди тридесет и пет) в
землището на с. Полски Сеновец, община Полски
Тръмбеш, при граници: нива № 039034, полски
път № 000072, нива № 039036, нива № 039032;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно лозе – с
площ 1,052 дка (един декар и петдесет и два квадратни метра), четвърта категория, в местността
Белопръсница, съставляваща имот № 075029
(седемдесет и пет хиляди двадесет и девет) в
землището на с. Полски Сеновец, община Полски
Тръмбеш, при граници: лозе № 075030, полски
път № 075093, полски път № 075098, полски път
№ 075094. Върху имота има следните ограничения:
трайните насаждения да се опазват и стопанисват
в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 11,297 дка (единадесет дка двеста деветдесет
и седем кв. м), четвърта категория, в землището на
с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, в
местността Баневец, съставляваща имот № 031319
(тридесет и една хиляди триста и деветнадесет), при
граници: имот № 031325 – полски път на Община
Полски Тръмбеш, КЕ, имот № 000278 – полски
път на Община Полски Тръмбеш, КЕ, имот
№ 000286 – полски път на Община Полски Тръмбеш, КЕ, нива № 031322, нива № 031320, овощна
градина № 031310. Върху имота има следните
ограничения: 11. Електропровод 20 kV. На 10 м
от двете му страни да крайните проводници или
на 11 м от оста на електропровода не могат да
се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 17,899 дка (седемнадесет дка осемстотин
деветдесет и девет кв. м), трета категория, в землището на с. Петко Каравелово, община Полски
Тръмбеш, в местността Кору гьол, съставляваща
имот № 005065 (пет хиляди шестдесет и пет), при
граници: имот № 005101 – отводнителен канал
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на МЗП – ХМС, нива № 005115, нива № 005116,
имот № 005106 – полски път на Община Полски
Тръмбеш, КЕ;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 4,123 дка (четири дка сто двадесет и три
кв. м), четвърта категория, в землището на
с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, в местността Средник, съставляваща имот
№ 025143 (двадесет и пет хиляди сто и четиридесет и три), при граници: нива № 025144, нива
№ 025130 – на „Омега А гро Инвест“ – ЕА Д,
имот № 025123 – полски път на Община Полски
Тръмбеш, КЕ, нива № 025005. Имотът е образуван
от имот № 025004. Право на преминаване през
имот № 025144;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 5,482 дка (пет дка четиристотин осемдесет
и два кв. м), трета категория, в землището на
с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, в
местността Съкчела, съставляваща имот № 027100
(двадесет и седем хиляди и сто), при граници:
нива № 027083, нива № 027071, нива № 027101,
имот № 000094 – полски път на Община Полски Тръмбеш, КЕ. Имотът е образуван от имот
№ 027070;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна градина – с площ 1,103 дка (един дка сто и
три кв. м), четвърта категория, в местността
Кашево, съставляващ имот № 030019 (тридесет
хиляди и деветнадесет), при граници: овощна градина № 030018 – на „Серес“ – АД, имот
№ 0 0 0252 – полск и п ът на Общ ина Полск и
Тръмбеш, КЕ, овощна градина № 030020, овощна
градина № 030022, овощна градина № 030023.
Върху имота има следните ограничения: 81.
Трайните насаждения да се опазват и стопанисват
в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 9,305 дка (девет дка триста и пет кв. м),
трета категория, в землището на с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, в местността
Средник, съставляваща имот № 025140 (двадесет
и пет хиляди сто и четиридесет), при граници:
нива № 025141, нива № 025055, нива № 025052,
нива № 025053, имот № 000091 – полски път на
Община Полски Тръмбеш, КЕ. Имотът е образуван от имот № 025054;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 12,521 дка (дванадесет дка петстотин двадесет и един кв. м), четвърта категория, в землището
на с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш,
в местността Дяков върбак, съставляваща имот
№ 024035 (двадесет и четири хиляди тридесет и
пет), при граници: нива № 024059, нива № 024044,
нива № 024047, нива № 024046, нива № 024026,
нива № 024025 – на „Серес“ – А Д. Имотът е
образуван от имот № 024031. Право на преминаване през имот № 024059. Имотът е образуван
от имот № 024031. Право на преминаване през
имот № 024060;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина – с площ 1,059 дка (един дка петдесет и
девет кв. м), четвърта категория, в местността
Кашево, съставляващ имот № 030035 (тридесет
хиляди тридесет и пет), при граници: овощна
градина № 030034, овощна градина № 030043,
овощна градина № 0300042, овощна градина
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№ 030036, имот № 000254 – полски път на Община Полски Тръмбеш, КЕ. Върху имота има
следните ограничения: 81. Трайните насаждения
да се опазват и стопанисват в съответствие с
чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния
срок. За имота има договор за аренда;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 9,339 дка (девет дка триста тридесет и девет
кв. м), трета категория, в землището на с. Петко
Каравелово, община Полски Тръмбеш, в местността Черкеза, съставляваща имот № 001008
(хиляда и осем), при граници: нива № 001007,
имот № 001023 – полски път на Община Полски
Тръмбеш, КЕ, нива № 001031 – на „Адванс Терафонд“ – АДСИЦ, нива № 001010, нива № 001009.
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 засажда високостеблена растителност;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,079 дка (три дка седемдесет и девет кв. м),
пета категория, в землището на с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, в местността
Баневец, съставляваща имот № 032036 (тридесет
и две хиляди тридесет и шест), при граници:
нива № 032035, имот № 032048 – полски път на
Община Полски Тръмбеш, КЕ, нива № 032037,
имот № 032048 – полски път на Община Полски
Тръмбеш, КЕ;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина – с площ 1,691 дка (един дка шестстотин деветдесет и един кв. м), трета категория, в
местността Баневец, съставляващ имот № 031203
(тридесет и една хиляди двеста и три), при граници: овощна градина № 031202, овощна градина
№ 031189, овощна градина № 031188, овощна
градина № 031187, овощна градина № 031204,
имот № 000310 – полски път на Община Полски
Тръмбеш, КЕ. Върху имота има следните ограничения: 81. Трайните насаждения да се опазват
и стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до
изтичане на амортизационния срок;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 9,824 дка (девет дка осемстотин двадесет и
четири кв. м), четвърта категория, в землището
на с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, в местността Кору гьол, съставляваща имот
№ 005071 (петдесет хиляди седемдесет и едно), при
граници: нива № 005112, имот № 005101 – отводнителен канал на МЗХ – ХМС, имот № 005098 – полски път на Община Полски Тръмбеш, КЕ, имот
№ 005097 – полски път на Община Полски
Тръмбеш, КЕ, имот № 000016 – полски път на
Община Полски Тръмбеш, КЕ;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 5,223 дка (пет дка двеста двадесет и три
кв. м), пета категория, в землището на с. Пет
ко Каравелово, община Полски Тръмбеш, в
мес т нос т та Грамат и ка, с ъс та вл я ва ща и мо т
№ 021042 (двадесет и една хиляди четиридесет
и две), при граници: нива № 021041 – на „Агро
финанс“ – АДСИЦ, имот № 021161 – полски път
на Община Полски Тръмбеш, КЕ, нива № 021043,
нива № 021024, нива № 021025;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 9,935 дка (девет дка деветстотин тридесет и
пет кв. м), четвърта категория, в землището на
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с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш,
в местността Кору гьол, съставляваща имот
№ 005073 (петдесет хиляди седемдесет и три), при
граници: нива № 005113, имот № 005101 – отводнителен канал на МЗХ – ХМС, нива № 005074,
имот № 000016 – полски път на Община Полски
Тръмбеш, КЕ;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно лозе – с
площ 0,672 дка (шестстотин седемдесет и два
кв. м), шеста категория, в местността Драките,
съставляващ имот № 037032 (тридесет и седем
хиляди тридесет и две), при граници: лозе
№ 037033, лозе № 037034, лозе № 037046, имот
№ 037197 – полски път на Община Полски Тръмбеш, КЕ, имот № 000084 – полски път на Община
Полски Тръмбеш, КЕ. Върху имота има следните
ограничения: 81. Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 6,143 дка (шест дка сто четиридесет и три
кв. м), трета категория, в землището на с. Петко
Каравелово, община Полски Тръмбеш, в местността Сърница, съставляваща имот № 004059
(четири хиляди петдесет и девет), при граници:
нива № 004058, имот № 000007 – полски път на
Община Полски Тръмбеш, КЕ, нива № 004060,
имот № 004082 – полски път на Община Полски
Тръмбеш, КЕ;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
п лощ 14,264 д ка (че т и ри на десе т д ка д вес та
шестдесет и четири кв. м), четвърта категория,
в землището на с. Петко Каравелово, община
Полски Тръмбеш, в местността Дяков върбак,
съставляваща имот № 024020 (двадесет и четири
хиляди и двадесет), при граници: нива № 024019,
нива № 024061, имот № 024040 – полски път на
Община Полски Тръмбеш, КЕ, нива № 024021,
имот № 024038 – полски път на Община Полски
Тръмбеш, КЕ;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,186 дка (три дка сто осемдесет и шест
кв. м), от които 0,551 дка – четвърта категория,
и 2,635 дка – трета категория, в землището на
с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, в
местността Средник, съставляваща имот № 025022
(двадесет и пет хиляди двадесет и две), при граници: нива № 025021, имот № 025124 – полски път
на Община Полски Тръмбеш, КЕ, нива № 025023,
нива № 025005;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина – с площ 2,002 дка (два дка и два кв. м),
четвърта категория, в местността Кашево, съставляващ имот № 030128 (тридесет хиляди сто
двадесет и осем), при граници: овощна градина
№ 031027, имот № 000264 – полски път на Община Полски Тръмбеш, КЕ, овощна градина
№ 030129, овощна градина № 030113, овощна
градина № 030114. Върху имота има следните
ограничения: 81. Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина – с площ 1,870 дка (един дка осемстотин и
седемдесет кв. м), трета категория, в местността
Баневец, съставляващ имот № 031216 (тридесет
и една хиляди двеста и шестнадесет), при граници: овощна градина № 031215, овощна градина
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№ 031174, овощна градина № 03173, овощна градина № 031217, имот № 000310 – полски път на
Община Полски Тръмбеш, КЕ. Върху имота има
следните ограничения: 81. Трайните насаждения да
се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна градина – с площ 1,187 дка (един дка сто
осемдесет и седемдесет кв. м), трета категория, в местността Баневец, съставляващ имот
№ 031309 (тридесет и една хиляди триста и
девет), при граници: овощна градина № 031308,
имот № 000284 – полски път на Община Полски
Тръмбеш, КЕ, овощна градина № 031310, овощна
градина № 031320. Върху имота има следните
ограничения: 81. Трайните насаждения да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива
с площ 12,000 дка (дванадесет дка) в землището
на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, трета категория, в местността Ири
гьол, имот № 011045 (единадесет хиляди четиридесет и пет), при граници: имот нива № 011044,
път № 000030, имот нива № 011024, имот нива
№ 011010, имот нива № 011011, имот нива № 011012;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 4,000 дка (четири дка) в землището на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община Полски Тръмбеш,
шеста категория, в местността Юртлука, имот
№ 033015 (тридесет и три хиляди и петнадесет),
при граници: имот нива № 033016, имот нива
№ 033009, имот нива № 033014, път № 000065;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива
с площ 4,851 дка (четири дка 851 кв. м) в землището на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община
Полски Тръмбеш, трета категория, в местността
Нови лозя, имот № 095031 (деветдесет и пет хиляди тридесет и едно), при граници: имот нива
№ 095030, път № 000242, имот нива № 095011,
имот нива № 095029, имот нива № 095028, имот
нива № 095024;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина с площ 0,999 дка (999 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, трета категория, в местността Куру
алан, имот № 105071 (сто и пет хиляди седемдесет и едно), при граници: имот овощна градина
№ 105072, имот овощна градина № 105054, имот
овощна градина № 105055, имот овощна градина
№ 105070, път № 000276;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива
с площ 10,000 дка (десет дка) в землището на
с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, пета категория, в местността Карачелък, имот № 071003 (седемдесет и една хиляди
и три), при граници: имот нива № 071004, имот
нива № 071020, имот нива № 071021, имот нива
№ 071002, път № 000204;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 4,998 дка (четири дка 998 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, шеста категория, в местността Попин,
имот № 051031 (петдесет и една хиляди тридесет
и едно), при граници: имот нива № 051029, път
№ 000180, път № 000175, имот нива № 051030;
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1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 1,000 дка (един дка) в землището на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община Полски Тръмбеш,
трета категория, в местността Мишукли ерек,
имот № 111030 (сто и единадесет хиляди и тридесет), при граници: имот нива № 111029, имот
нива № 111031, път № 000279, имот нива № 111012;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 10,000 дка (десет декара), трета категория,
в местността Малкия куз, съставляваща имот
№ 041020 (четиридесет и една хиляди и двадесет)
в землището на с. Стефан Стамболово, община
Полски Тръмбеш, при граници: нива № 041021;
нива № 041002; гора в земеделски земи № 111007;
нива № 041013; нива № 041006;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 7,797 дка (седем декара и седемстотин деветдесет и седем кв. м), от които 5,614 дка – четвърта категория, и 2,183 дка – трета категория,
в местността Старите лозя, съставляваща имот
№ 102002 (сто и две хиляди и две) в землището
на с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, при граници: нива № 102004; полски път
№ 000554; нива № 102001; полски път № 000551;
нива № 102003;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 19,821 дка (деветнадесет декара и осемстотин двадесет и един кв. м), трета категория,
в местността Ходжа ери, съставляваща имот
№ 068020 (шестдесет и осем хиляди и двадесет)
в землището на с. Стефан Стамболово, община
Полски Тръмбеш, при граници: нива № 068019;
полски път № 000554; нива № 068015;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 15,197 дка (петнадесет декара сто деветдесет
и седем кв. м), трета категория, в местността
Куза, съставляваща имот № 020012 (двадесет
хиляди и дванадесет) в землището на с. Стефан
Стамболово, община Полски Тръмбеш, при граници: нива № 020004; полски път № 000494; нива
№ 020014; полски път № 000492;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 15,327 дка (петнадесет декара триста двадесет и седем кв. м), от които 14,101 – пета категория, и 1,226 дка – трета категория, в местността
Смрадликата, съставляваща имот № 084004 (осемдесет и четири хиляди и четири) в землището на
с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш,
при граници: полски път № 000529; нива № 084021;
полски път № 000530; нива № 084005;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 16,950 дка (шестнадесет декара деветстотин и петдесет кв. м), от които 11,356 дка – пета
категория, и 5,594 дка – трета категория, в местността Кочеклъка, съставляваща имот № 069006
(шестдесет и девет хиляди и шест) в землището
на с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, при граници: нива № 069004; полски път
№ 000513; полски път № 000515; нива № 069005;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 9,788 дка (девет декара седемстотин осемдесет и осем кв. м), трета категория, в местността
Четирите, съставляваща имот № 040027 (четиридесет хиляди и двадесет и седем) в землището на
с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш,
при граници: нива № 040026; полски път № 000510;
нива № 040011; нива № 040022;
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1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 8,104 дка (осем декара сто и четири кв. м),
четвърта категория, в местността Старите лозя,
съставляваща имот № 101036 (сто и една хиляди
и тридесет и шест) в землището на с. Стефан
Стамболово, община Полск и Тръмбеш, при
граници: нива № 101041; нива № 101031; нива
№ 101032; полски път № 000553;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 28,703 дка (двадесет и осем декара седемстотин и три кв. м), четвърта категория, в местността Баневец, съставляваща имот № 104006
(сто и четири хиляди и шест) в землището на
с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, при
граници: нива № 104021, нива № 104020, нива
№ 104019, нива № 104033, полски път № 000192,
нива № 104007;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 23,000 дка (двадесет и три декара), трета
категория, в местността Пилековец, съставляваща
имот № 005006 (нула нула пет нула нула шест) в
землището на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, при граници: нива № 005007, път
ІV клас № 000353, полски път № 005008. Върху
имота има следните ограничения: Магистрален
газопровод 1000 мм. В охранителната зона на
250 м от двете му страни се забранява засаждане
на овощни и други градини, дървета с развита
коренова система и на горско-дървесни видове
в предоставените площи за просеки за строителство на газопровода на по-малко от 10 м от
двете страни;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 13,000 дка (тринадесет декара), трета категория, в местността Чуките, съставляваща
имот № 107011 (едно нула седем нула едно едно)
в землището на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, при граници: нива № 107010, нива
№ 107013, нива № 107014, нива № 107012, пасище
№ 000266. Върху имота има следните ограничения:
Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен
обект – Пояс „Б“. Забраняват се и се ограничават
дейностите от селскостопански характер, като се
разрешава ограничено ползване на орни земи,
хидромелиоративна дейност и пасища;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 5,077 дка (пет декара и седемдесет и седем
кв. м), трета категория, в местността Радановски
трап, съставляваща имот № 003077 (нула нула
три нула седем седем) в землището на с. Полски
Сеновец, община Полски Тръмбеш, при граници:
нива № 003030, нива № 003029, нива № 003074,
полски път № 000105, нива № 003078. Имотът е
образуван от имот № 003056;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 10,593 дка (десет декара петстотин деветдесет и три кв. м), трета категория, в местността
Локвите, съставляваща имот № 090047 (деветдесет
хиляди четиридесет и седем) в землището на
с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, при
граници: нива № 090026, нива № 090007, нива
№ 0900008, нива № 090048, полски път № 000188.
Имотът е образуван от имот № 090027;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 7,912 дка (седем декара деветстотин и дванадесет кв. м), четвърта категория, в местността
Белопръсница, съставляваща имот № 073058
(седемдесет и три хиляди петдесет и осем) в зем-
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лището на с. Полски Сеновец, община Полски
Тръмбеш, при граници: полски път № 000072,
нива № 073059, нива № 073072, нива № 073054,
нива № 073053, нива № 073026;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 24,998 дка (двадесет и четири декара деветстотин деветдесет и осем кв. м), трета категория, в местността Свидово, съставляваща имот
№ 074003 (седемдесет и четири хиляди и три) в
землището на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, при граници: нива № 074002, нива
№ 074005, нива № 074015, полски път № 074014,
полски път № 000106;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 12,616 дка (дванадесет декара шестстотин
и шестнадесет кв. м), шеста категория, в местността Дрексинца, съставляваща имот № 082025
(осемдесет и две хиляди и двадесет и пет) в землището на с. Полски Сеновец, община Полски
Тръмбеш, при граници: полски път № 000249,
нива № 082024, нива № 082021, нива № 082022;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 12,498 дка (дванадесет декара четиристотин
деветдесет и осем кв. м), шеста категория, в местността Дрексинца, съставляваща имот № 082016
(осемдесет и две хиляди и шестнадесет) в землището на с. Полски Сеновец, община Полски
Тръмбеш, при граници: нива № 082011, полски
път № 000249, нива № 082019, нива № 082015,
нива № 082010;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 28,482 дка (двадесет и осем декара четиристотин осемдесет и два кв. м), трета категория, в
местността Извора, съставляваща имот № 114028
(сто и четиринадесет хиляди двадесет и осем)
в землището на с. Полски Сеновец, община
Полски Тръмбеш, при граници: нива № 114042,
нива № 114041, полски път № 114030, полски път
№ 000131, полски път № 000134;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 7,735 дка (седем декара седемстотин тридесет и пет кв. м), трета категория, в местността
Соватя, съставляваща имот № 113030 (сто и
тринадесет хиляди и тридесет) в землището на
с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш,
при граници: нива № 113022, нива № 113024,
нива № 113031, полски път № 000167. Имотът е
образуван от имот № 113020;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 5,699 дка (пет декара шестстотин деветдесет
и девет кв. м), четвърта категория, в местността
Баневец, съставляваща имот № 104040 (сто и
четири хиляди и четиридесет) в землището на
с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, при
граници: нива № 104032, полски път № 000192,
нива № 104041, нива № 104019. Имотът е образуван
от имот № 104004;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 14,402 дка (четиринадесет декара четиристотин и два кв. м), четвърта категория, в
местността Белопръсница, съставляваща имот
№ 080004 (осем хиляди и четири) в землището на
с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, при
граници: нива № 080005, нива № 080001, полски
път № 075092, лозе № 075101, лозе № 075028, полски път № 075093, полски път № 075102, полски
път № 075094;
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1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 14,995 дка (четиринадесет декара деветстотин деветдесет и пет кв. м), трета категория,
в местността Мочерито, съставляваща имот
№ 030049 (тридесет хиляди четиридесет и девет)
в землището на с. Полски Сеновец, община
Полски Тръмбеш, при граници: нива № 030050,
нива № 030016, нива № 030017, нива № 030051,
полски път № 000052. Имотът е образуван от
имот № 030029;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 12,001 дка (дванадесет декара и един кв. м),
четвърта категория, в местността Гержов трап,
съставляваща имот № 022002 (двадесет и две
хиляди и две) в землището на с. Полски Сеновец,
община Полски Тръмбеш, при граници: нива
№ 022001, нива № 0022004, нива № 022005, нива
№ 022003, полски път № 000018;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно лозе – с
площ 1,050 дка (един декар и петдесет кв. м),
четвърта категория, в местността Белопръсница, съставляваща имот № 075079 (седемдесет и
пет хиляди седемдесет и девет) в землището на
с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, при
граници: лозе № 075078, полски път № 075097, лозе
№ 075080, полски път № 075096. Върху имота има
следните ограничения: 81. Трайните насаждения
да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина с площ 3,000 дка (три дка) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, трета категория, в местността Куру
алан, имот № 105042 (сто и пет хиляди четиридесет и две), при граници: път № 000273, път
№ 000267, имот овощна градина № 105043, имот
овощна градина № 105041;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 5,744 дка (пет дка 744 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, шеста категория, в местността Кантарла, имот № 040005 (четиридесет хиляди и
пет), при граници: имот пасище мера № 000091,
път № 000094, имот нива № 040006, имот нива
№ 040004;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 9,197 дка (девет дка 197 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, шеста категория, в местността Царски
места, имот № 044016 (четиридесет и четири
хиляди и шестнадесет), при граници: имот нива
№ 044015, път № 000104, имот нива № 044017,
имот нива № 044008, имот нива № 044009;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 11,001 дка (единадесет дка 1 кв. м) в землището на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община
Полски Тръмбеш, шеста категория, в местността
Юртлука, имот № 033005 (тридесет и три хиляди и пет), при граници: имот нива № 033006,
имот нива № 033019, имот нива № 033020, имот
нива № 033002, имот нива № 033003, имот нива
№ 033004, път № 000066;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 3,000 дка (три дка) в землището на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община Полски Тръмбеш,
шеста категория, в местността Хаджийска, имот
№ 034004 (тридесет и четири хиляди и четири),
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при граници: имот нива № 034005, имот нива
№ 0340 07, и мо т н и ва № 0340 08, и мо т н и ва
№ 034003, път № 000065;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно позем лен имо т с ка дас т ра лен и ден т ификат ор
№ 61279.43.10 – нива с площ 22,602 дка, шеста
категория, местност Старите коренаци, в землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници: № 61279.42.71, № 61279.43.11,
№ 61279.43.21, № 61279.43.23, № 61279.43.2 4,
№ 61 2 7 9. 4 3 . 5 , № 61 2 7 9. 4 3 . 6 , № 61 2 7 9. 4 3 .7,
№ 61279.43.8, № 61279.43.09;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно позем лен имо т с ка дас т ра лен и ден т ификат ор
№ 61279.11.61 – нива с площ 10,796 дка, трета
категория, местност Ормана, в землището на
с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници: № 61279.11.101, № 61279.11.16, № 61279.11.17,
№ 61279.11.52, № 61279.11.53;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива
с площ 3,001 дка (три дка 1 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, трета категория, в местността Ялията,
имот № 009019 (девет хиляди и деветнадесет),
при граници: имот нива № 009018, път № 000023,
имот нива № 009020, имот нива № 009015;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 6,401 дка (шест дка 3 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, трета категория, в местността Ялията,
имот № 004041 (четири хиляди четиридесет и
едно), при граници: имот нива № 004042, имот
нива № 004027, имот нива № 004028, имот нива
№ 004040, път № 000016;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива
с площ 12,191 дка (дванадесет дка 191 кв. м) в
землището на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община
Полски Тръмбеш, трети категория, в местността
Ялията, имот № 004043 (четири хиляди и четиридесет и три), при граници: имот нива № 004012,
имот нива № 004022, имот нива № 004023, имот
нива № 004024, имот нива № 004025, имот нива
№ 004042, път № 000016;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 5,945 дка (пет дка 945 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, шеста категория, в местността Крушулевец, имот № 026001 (двадесет и шест хиляди
и едно), при граници: имот нива № 026002, път
№ 000104, път № 000109, имот нива № 026003;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 7,999 дка (седем дка 999 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, шеста категория, в местността Дайолу,
имот № 074006 (седемдесет и четири хиляди и
шест), при граници: път № 000216, пътна мрежа
на община Полски Тръмбеш № 000216, имот нива
№ 074007, имот нива № 074005;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива
с площ 19,502 дка (деветнадесет дка 502 кв. м)
в землището на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405,
община Полски Тръмбеш, шеста категория, в
местността Куру чукур, имот № 081004 (осемдесет и една хиляди и четири), при граници:
имот нива № 081005, имот нива № 081007, имот
нива № 081008, имот нива № 081009, имот нива
№ 081003, път № 000233;
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1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 7,003 дка (седем дка 3 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, трета категория, в местността Ири гьол,
имот № 011016 (единадесет хиляди и шестнадесет),
при граници: имот нива № 011015, път № 000026,
имот нива № 011017, имот нива № 011033;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 5,633 дка (пет дка 633 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, шеста категория, в местността Куру
чукур, имот № 082017 (осемдесет и две хиляди и
седемнадесет), при граници: имот нива № 082016,
път № 000233, имот нива № 082018, имот нива
№ 082002;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 3,700 дка (три дка 700 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, четвърта категория, в местност та
Сакар Ташла, имот № 083017 (осемдесет и три
хиляди и седемнадесет), при граници: имот
нива № 083018, имот нива № 083015, имот нива
№ 083016, път І000231;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 6,000 дка (шест дка) в землището на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община Полски Тръмбеш,
шеста категория, в местността Малък Попин,
имот № 055021 (петдесет и пет хиляди двадесет и едно), при граници: имот нива № 055022,
път № 000168, имот нива № 055016, имот нива
№ 055003, имот нива № 055004;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 10,003 дка (десет дка 3 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, шеста категория, в местността Малък
Попин, имот № 057008 (петдесет и седем хиляди
и осем), при граници: имот нива № 057009, имот
нива № 057017, имот нива № 057018, имот нива
№ 057007, път № 000169;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 5,799 дка (пет дка 799 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, шеста категория, в местността Карански алак, имот № 059014 (петдесет и девет
хиляди и четиринадесет), при граници: имот нива
№ 059015, път № 000162, имот нива № 059013,
имот друга селскостопанска територия на община
Полски Тръмбеш № 000173;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина с площ 1,000 дка (един дка) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, трети категория, в местността Куру
алан, имот № 098108 (деветдесет и осем хиляди
сто и осем), при граници: имот овощна градина
№ 098109, имот овощна градина № 098094, имот
овощна градина № 098095, имот овощна градина
№ 098107, път № 000252;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина с площ 1,500 дка (един дка 500 кв. м) в
землището на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община
Полски Тръмбеш, трета категория, в местността
Куру алан, имот № 099003 (деветдесет и девет
хиляди и три), при граници: имот овощна градина
№ 099005, друга селскостопанска територия, община № 000271, имот овощна градина № 099002,
път № 000253, имот овощна градина № 099004;
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1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина с площ 1,000 дка (един дка) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, трета категория, в местността Куру
алан, имот № 098030 (деветдесет и осем хиляди
и тридесет), при граници: имот овощна градина
№ 098029, път № 098113, път № 000263, имот
овощна градина № 098011;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива
с площ 3,010 дка (три дка 10 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, трета категория, в местността Под
лозята, имот № 097002 (деветдесет и седем хиляди и две), при граници: имот нива № 097003,
път № 000252, имот нива № 097001, имот нива
№ 097047;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива
с площ 4,497 дка (четири дка 497 кв. м) в землището на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община
Полски Тръмбеш, трета категория, в местността
Под лозята, имот № 097034 (деветдесет и седем
хиляди тридесет и четири), при граници: имот
нива № 097033, имот нива № 097027, имот нива
№ 097026, имот нива № 097035, път № 000250;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива
с площ 5,001 дка (пет дка 1 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, пета категория, в местността Баладжилъка, имот № 063002 (шестдесет и три хиляди
и две), при граници: имот нива № 063026, имот
нива № 063025, имот нива № 063001, имот пасище
мера № 000193, имот нива № 063003;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 4,600 дка (четири дка 600 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, трета категория, в местността Адът,
имот № 001007 (хиляда и седем), при граници:
имот нива № 001006, имот нива № 001002, имот
нива № 001008, път № 000009;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 1,500 дка (един дка 500 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, трета категория, в местността Мишукли
ерек, имот № 111019 (сто и единадесет хиляди и
деветнадесет), при граници: имот нива № 111018,
имот нива № 111040, имот нива № 111039, имот
нива № 111020, имот нива № 111012;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина с площ 0,999 дка (999 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, трета категория, в местността Куру
алан, имот № 109070 (сто и девет хиляди и седемдесет), при граници: имот овощна градина
№ 109071, път № 109092, имот овощна градина
№ 109069, имот овощна градина № 109077, имот
овощна градина № 109076;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина с площ 1,000 дка (един дка) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, трети категория, в местността Куру
алан, имот № 108021 (сто и осем хиляди двадесет и едно), при граници: имот овощна градина
№ 108022, път № 108034, имот овощна градина
№ 108020, имот овощна градина № 108016, имот
овощна градина № 108015;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 1,000 дка (един дка) в землището на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община Полски Тръмбеш,
трета категория, в местността Куру алан, имот
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№ 106025 (сто и шест хиляди двадесет и пет),
при граници: имот овощна градина № 106024,
имот овощна градина № 106020, имот овощна
градина № 106026, път № 000265;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 5,151 дка (пет дка 151 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, трета категория, в местността Ялията,
имот № 003042 (три хиляди четиридесет и две),
при граници: имот нива № 003041, имот нива
№ 003012, път № 000009, път № 000014, имот
нива № 003014;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 6,233 дка (шест дка 233 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, шеста категория, в местността Кокарджата, имот № 016018 (шестнадесет хиляди и
осемнадесет), при граници: имот нива № 016007,
имот нива № 016017, имот нива № 016014, имот
нива № 016005, имот нива № 016006;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 3,503 дка (три дка 503 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, шеста категория, в местността Вехти
лозя, имот № 022008 (двадесет и две хиляди
и осем), при граници: имот нива № 022007,
път № 000072, имот нива № 022009, имот нива
№ 022010;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 3,092 дка (три дка 92 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, шеста категория, в местността Куру
чукур, имот № 086014 (осемдесет и шест хиляди и
четиринадесет), при граници: имот нива № 086004,
имот нива № 086009, имот нива № 086015, имот
нива № 086013, имот нива № 086003;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива
с площ 3,091 дка (три дка 91 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, шеста категория, в местността Куру
чукур, имот № 086015 (осемдесет и шест хиляди
и петнадесет), при граници: имот нива № 086014,
имот нива № 086009, имот нива № 086016, имот
нива № 086013;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива
с площ 1,000 дка (един дка) в землището на
с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, трета категория, в местността Ялията,
имот № 120001 (сто и двадесет хиляди и едно),
при граници: път № 000018, имот нива № 120002,
път № 000016;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 3,000 дка (три дка) в землището на с. Каранци, ЕКАТТЕ 36405, община Полски Тръмбеш,
шеста категория, в местност та Кокарджата,
имот № 017004 (седемнадесет хиляди и четири),
при граници: имот нива № 017005, имот нива
№ 017003, път № 000127, път № 000133;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 1,601 дка (един дка 601 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, трета категория, в местността Ялията,
имот № 120003 (сто двадесет и три хиляди и три),
при граници: имот нива № 120004, път № 000016,
имот нива № 120002, път № 000018;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 3,501 дка (три дка 501 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
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Тръмбеш, шеста категория, в местността Горски
път, имот № 121007 (сто двадесет и едно хиляди
и седем), при граници: имот нива № 121008, имот
нива № 121022, имот нива № 121017, имот нива
№ 121006, път № 000182;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива с
площ 5,152 дка (пет дка 152 кв. м) в землището
на с. Каранци, ЕК АТТЕ 36405, община Полски
Тръмбеш, трета категория, в местността Ири
гьол, имот № 011046 (единадесет хиляди четиридесет и шест), при граници: имот нива № 011047,
път № 000026, имот нива № 011010, имот нива
№ 011024;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,154 дка (три дка сто петдесет и четири
кв. м), трета категория, в землището на с. Петко
Каравелово, община Полски Тръмбеш, в местността Съкчела, съставляваща имот № 027020
(двадесет и седем хиляди и двадесет), при граници: нива № 027019, нива № 027014 – на ДПФ,
нива № 027021, имот № 027090 – полски път на
Община Полски Тръмбеш, КЕ;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 8,794 дка (осем дка седемстотин деветдесет
и четири кв. м), четвърта категория, в землището на с. Петко Каравелово, община Полски
Тръмбеш, в местността Карачала, съставляваща имот № 029016 (двадесет и девет хиляди и
шестнадесет), при граници: нива № 029015, нива
№ 029089, нива № 029008, нива № 0290179 – на
„Цана – Ю“ – ООД, имот № 029077 – полски път
на Община Полски Тръмбеш, КЕ. Върху имота
има следните ограничения: 3. Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – пояс
„Б“. Забраняват се и се ограничават дейностите
от селскостопански характер, като се разрешава
ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 7,300 дка (седем декара и триста кв. м),
трета категория, в местността Бидерлийски път,
съставляваща имот № 095001 (деветдесет и пет
хиляди и едно) в землището на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, при граници:
път ІV клас № 000354, полски път № 095030, нива
№ 095002, полски път № 000110. 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 засажда
високостеблена растителност;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно лозе – с
площ 1,049 дка (един декар и четиридесет и девет
кв. м), четвърта категория, в местността Кишлика, съставляваща имот № 035025 (нула три пет
нула две пет) в землището на с. Полски Сеновец,
община Полски Тръмбеш, при граници: лозе
№ 035024, полски път № 000064, лозе № 035026,
лозе № 035011, лозе № 035010. Върху имота има
следните ограничения: Компресорна станция на
газопровод. На 700 м от площадката се забранява
засаждане на овощни и други градини, дървета с
развита коренова система и на горско-дървесни
видове. Електропровод 20 kV на 10 м от двете
страни до крайните проводници или на 11 м от
оста на електропровода не могат да се строят
сгради и съоръжения и засажда високостеблена
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растителност. Трайните насаждения да се опазват
и стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до
изтичане на амортизационния срок;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 11,712 дка (единадесет декара седемстотин и
дванадесет кв. м), трета категория, в местността
Радановски трап, съставляваща имот № 004012
(нула нула четири нула едно две) в землището на
с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, при
граници: нива № 004011, полски път № 000105
и № 004034, нива № 004009. Върху имота има
следните ограничения: Електропровод 20 kV на
10 м от двете страни до крайните проводници
или на 11 м от оста на електропровода не могат
да се строят сгради и съоръжения и засажда
високостеблена растителност;
1/2 и д.ч. о т нед ви ж и м и мо т, а и мен но
нива – 13,543 (тринадесет дка петстотин чет ири десет и т ри к в. м), т рета категори я, в
местността Караешки път, съставляваща имот
№ 077012 (седемдесет и седем хиляди и дванадесет) в землището на с. Обединение, община
Велико Търново, при граници: имот № 000080,
имот № 077027, имот № 077011, имот № 077013;
имот № 000083;
1/2 и д.ч. о т нед ви ж и м и мо т, а и мен но
нива – 15,750 (петнадесет дка седемстотин и
петдесет кв. м), трета категория, в местността
Липница, съставляваща имот № 233007 (двеста
тридесет и три хиляди и седем) в землището на
с. Обединение, община Велико Търново, при
граници: имот № 233008, имот № 000426, имот
№ 000320, имот № 233013; имот № 233012; имот
№ 000239;
1/2 и д.ч. о т нед ви ж и м и мо т, а и мен но
лозе – 0,500 (петстотин кв. м), пета категория,
в местността Гаргалъка, съставляваща имот
№ 251058 (двеста петдесет и една хиляди и петдесет) в землището на с. Обединение, община
Велико Търново, при граници: имот № 251059,
имот № 000452, имот № 251057, имот № 251074;
1/2 и д.ч. о т нед ви ж и м и мо т, а и мен но
нива – 8,125 (осем дка и сто двадесет и пет кв. м),
четвърта категория, в местността Мешелика,
съставляваща имот № 273050 (двеста седемдесет
и три хиляди и петдесет) в землището на с. Обединение, община Велико Търново, при граници:
имот № 273042, имот № 273019, имот № 273020,
имот № 273051; имот № 000382;
1/2 и д.ч. о т нед ви ж и м и мо т, а и мен но
нива – 5,080 (пет дка и осемдесет кв. м), трета
категория, в местността Орман баир, съставляваща имот № 300019 (триста хиляди и деветнадесет) в землището на с. Обединение, община
Велико Търново, при граници: имот № 300024,
имот № 300023, имот № 300022, имот № 000309;
имот № 300100; имот № 300014;
1/2 и д.ч. о т нед ви ж и м и мо т, а и мен но
нива – 8,246 (осем дка двеста четиридесет и
шест кв. м), четвърта категория, в местността
Коренака, съставляваща имот № 311005 (триста
и единадесет хиляди и пет кв. м) в землището
на с. Обединение, община Велико Търново, при
граници: имот № 311006, имот № 311019, имот
№ 311004, имот № 311016;
1/2 и д.ч. о т нед ви ж и м и мо т, а и мен но
нива – 15,803 (петнадесет дка осемстотин и три
кв. м), трета категория, в местността Алето,
съставляваща имот № 001009 (хиляда и девет)
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в землището на с. Обединение, община Велико
Търново, при граници: имот № 001007, имот
№ 001008, имот № 000058, имот № 001010;
1/2 и д.ч. о т нед ви ж и м и мо т, а и мен но
нива – 14,492 (четиринадесет дка четиристотин
деветдесет и два кв. м), трета категория, в местността Алето, съставляваща имот № 003009 (три
хиляди и девет) в землището на с. Обединение,
община Велико Търново, при граници: имот
№ 003008, имот № 000057, имот № 003016, имот
№ 000059;
1/2 и д.ч. о т нед ви ж и м и мо т, а и мен но
нива – 4,001 (четири дка и един кв. м), трета
категория, в местността Ливадето, съставляваща
имот № 008002 (осем хиляди и две) в землището
на с. Обединение, община Велико Търново, при
граници: имот № 000059, имот № 008009, имот
№ 000443, имот № 008001;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,911 дка (три декара деветстотин и единадесет кв. м), пета категория, в местността Тепе
дюзю, съставляваща имот № 106020 (сто и шест
хиляди и двадесет) в землището на с. Раданово,
община Полски Тръмбеш, при граници: нива
№ 106021; нива № 106009; нива № 106004; нива
№ 106005; нива № 106006; нива № 106007;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 8,510 дка (осем декара петстотин и десет
кв. м), трета категория, в местността Иванченски
трап, съставляваща имот № 091007 (деветдесет и
една хиляди и седем) в землището на с. Раданово,
община Полски Тръмбеш, при граници: полски
път № 000530; нива № 091003; нива № 091001;
полски път № 000490, нива № 091006;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,004 дка (три декара и четири кв. м),
четвърта категория, в местността Могилата,
съставляваща имот № 074008 (седемдесет и четири хиляди и осем) в землището на с. Раданово,
община Полски Тръмбеш, при граници: нива
№ 074007; друга селищна територия № 000352;
нива № 074009; полски път № 000512;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 10,699 дка (десет декара шестстотин деветдесет и девет кв. м), четвърта категория, в местността Нови ниви, съставляваща имот № 086009
(осемдесет и шест хиляди и девет) в землището
на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при
граници: полски път № 000280; нива № 086010;
нива № 086021; нива № 086022; нива № 086008;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно изоставени трайни насаждения – с площ 1,649 дка (един
декар шестстотин четиридесет и девет кв. м), трета
категория, в местността Ямъта, съставляваща
имот № 130025 (сто тридесет хиляди двадесет и
пет) в землището на с. Раданово, община Полски
Тръмбеш, при граници: полски път № 000078;
изоставени трайни насаждения № 130026; изоставени трайни насаждения № 130001; изоставени
трайни насаждения № 133024;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 5,502 дка (пет декара петстотин и два
кв. м), трета категория, в местността Могилата, съставляваща имот № 074019 (седемдесет
и четири хиляди и деветнадесет) в землището
на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при
граници: полски път № 000512; нива № 074018;
пасище, мера № 000102;
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1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 11,216 дка (единадесет декара двеста и шестнадесет кв. м), трета категория, в местността Шир
гьол, съставляваща имот № 068016 (шестдесет и
осем хиляди двадесет и шестнадесет) в землището
на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при
граници: нива № 068011; нива № 068013; нива
№ 068014; нива № 068015; полски път № 000481;
нива № 068017;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно овощна
градина – тeр. – с площ 1,158 дка (един декар сто
петдесет и осем кв. м), четвърта категория, в
местността Новите коренаци, съставляваща имот
№ 028012 (двадесет и осем хиляди и дванадесет)
в землището на с. Раданово, община Полски
Тръмбеш, при граници: овощна градина – тер.
№ 028021; овощна градина – тер. № 028013; полски
път № 000470; овощна градина – тер. № 028011;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 7,085 дка (седем декара осемдесет и пет
кв. м), от които 0,637 дка – шеста категория, и
6,448 дка – четвърта категория, в местността Тепе
дюзю, съставляваща имот № 081007 (осемдесет
и една хиляди и седем) в землището на с. Раданово, Община Полски Тръмбеш, при граници:
нива № 081009; нива № 081001; нива № 081006;
полски път № 000502, нива № 081008;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно изоставени трайни насаждения – с площ 1,493 дка
(един декар четиристотин деветдесет и три кв. м),
четвърта категория, в местността Памукчийски
път, съставляваща имот № 079028 (седемдесет и
девет хиляди двадесет и осем) в землището на
с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници: изоставени трайни насаждения № 079014;
изоставени трайни насаждения № 079027; полски
път № 000510; изоставени трайни насаждения
№ 079029;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 7,321 дка (седем декара триста двадесет и
един кв. м), четвърта категория, в местността
Брески дол, съставляваща имот № 021022 (двадесет и една хиляди двадесет и две) в землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш,
при граници: полски път № 000487; полски път
№ 000225; нива № 021048; нива № 021049; нива
№ 021021;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,333 дка (три декара триста тридесет и три
кв. м), четвърта категория, в местността Дракалъка, съставляваща имот № 024042 (двадесет и
четири хиляди четиридесет и две) в землището
на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при
граници: нива № 024058; нива № 024014; нива
№ 024028; полски път № 000463;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,008 дка (три декара и осем кв. м), четвърта
категория, в местността Нови ниви, съставляваща имот № 086020 (осемдесет и шест хиляди и
двадесет) в землището на с. Раданово, община
Полски Тръмбеш, при граници: нива № 086021;
нива № 086010; нива № 086011; нива № 086019;
полски път № 000505;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 9,995 дка (девет декара деветстотин деветдесет и пет кв. м), от които 6,696 дка – шеста
категория, и 3,299 дка – четвърта категория,
в местността Тепе дюзю, съставляваща имот
№ 108005 (сто и осем хиляди и пет) в землището
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на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при
граници: нива № 108015; нива № 108004; полски
път № 000480; нива № 108018; нива № 108019;
нива № 108014;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 5,653 дка (пет декара шестстотин петдесет и
три кв. м), трета категория, в местността Ормана,
съставляваща имот № 012034 (дванадесет хиляди
тридесет и четири) в землището на с. Раданово,
община Полски Тръмбеш, при граници: нива
№ 012033; полски път № 000441; нива № 012012;
нива № 012020; нива № 012021;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 13,663 дка (тринадесет декара шестстотин
шестдесет и три кв. м), четвърта категория, в
местността Средни ниви, съставляваща имот
№ 076015 (седемдесет и шест хиляди и петнадесет) в землището на с. Раданово, община Полски
Тръмбеш, при граници: нива № 076026; нива
№ 076027; нива № 076006; нива № 076019; полски
път № 000540; нива № 076018;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 4,799 дка (четири декара седемстотин
деветдесет и девет кв. м), трета категория, в
местността Ормана, съставляваща имот № 010021
(десет хиляди двадесет и едно) в землището на
с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници: пасище, мера № 000392; нива № 010022;
нива № 010004; нива № 010020;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 4,500 дка (четири декара и петстотин
кв. м), трета категория, в местността Шир гьол,
съставляваща имот № 073004 (седемдесет и три
хиляди и четири) в землището на с. Раданово,
община Полски Тръмбеш, при граници: полски
път № 000377; нива № 073003; др. жил. терен
№ 000355; нива № 073005;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 10,201 дка (десет декара двеста и един
кв. м), четвърта категория, в местността Клиселик, съставляваща имот № 035002 (тридесет и
пет хиляди и две) в землището на с. Раданово,
община Полски Тръмбеш, при граници: нива
№ 035004; нива № 035001; полски път № 000446;
нива № 035003;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно изоставена нива – с площ 6,584 дка (шест декара
петстотин осемдесет и четири кв. м), шеста
категория, в местността Кюпрю козу, съставляваща имот № 045012 (четиридесет и пет хиляди
и дванадесет) в землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при граници: полски път
№ 000388; изоставена нива № 045011; изоставена
нива № 045017; изоставена нива № 045007; изоставена нива № 045006;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 9,697 дка (девет декара шестстотин деветдесет и седем кв. м), шеста категория, в местността Под стража, съставляваща имот № 112009
(сто и дванадесет хиляди и девет) в землището
на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при
граници: полски път № 000033; нива № 112010;
нива № 112011; нива № 112012; нива № 112014;
нива № 112008;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 4,104 дка (четири декара сто и четири
кв. м), трета категория, в местността Конлука,
съставляваща имот № 009003 (девет хиляди и
три) в землището на с. Раданово, община Пол-
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ски Тръмбеш, при граници: нива № 009004; нива
№ 009022; нива № 009024; нива № 009002; нива
№ 009001; полски път № 000437;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 9,998 дка (девет декара деветстотин деветдесет и осем кв. м), четвърта категория, в
местността Новите коренаци, съставляваща имот
№ 024011 (двадесет и четири хиляди и единадесет) в землището на с. Раданово, община Полски
Тръмбеш, при граници: полски път № 000488;
нива № 024046; нива № 024032; нива № 024031;
нива № 024012;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,997 дка (три декара деветстотин деветдесет
и седем кв. м), от които 2,318 дка – шеста категория, и 1,679 дка – пета категория, в местността
Тепе дюзю, съставляваща имот № 107002 (сто и
седем хиляди и две) в землището на с. Раданово,
община Полски Тръмбеш, при граници: нива
№ 107004; нива № 107003; полски път № 000417;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 2,998 дка (два декара деветстотин деветдесет и осем кв. м), трета категория, в местността Шир гьол, съставляваща имот № 070032
(седемдесет хиляди тридесет и две) в землището
на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при
граници: нива № 070024; нива № 070020; полски
път № 000513; нива № 070033;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 7,600 дка (седем декара и шестстотин
кв. м), трета категория, в местността Ормана,
съставляваща имот № 008053 (осем хиляди и
петдесет и три) в землището на с. Раданово,
община Полски Тръмбеш, при граници: нива
№ 008052; нива № 008015; нива № 008029; нива
№ 008030; нива № 008045; нива № 008044; нива
№ 008043; нива № 008042;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 3,669 дка (три декара шестстотин шестдесет
и девет кв. м), трета категория, в местността Сърлинца, съставляваща имот № 062043 (шестдесет
и две хиляди четиридесет и три) в землището
на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при
граници: нива № 062011; нива № 062044; нива
№ 062013; нива № 062036; нива № 062027;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 12,693 дка (дванадесет декара шестстотин
деветдесет и три кв. м), трета категория, в местността Сърлинца, съставляваща имот № 062024
(шестдесет и две хиляди двадесет и четири)
в землището на с. Раданово, община Полски
Тръмбеш, при граници: полски път № 000483;
нива № 062023; нива № 062015; нива № 062014;
нива № 062038;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 4,096 дка (четири декара деветдесет и шест
кв. м), трета категория, в местността Върби,
съставляваща имот № 066001 (шестдесет и шест
хиляди и едно) в землището на с. Раданово,
община Полски Тръмбеш, при граници: нива
№ 066018; моч у ри ще № 0 0 0373; полск и п ът
№ 000372; нива № 066002;
1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно нива – с
площ 5,391 дка (пет декара триста деветдесет и
един кв. м), четвърта категория, в местността
Средни ниви, съставл яваща имот № 0750 02
(седемдесет и пет хиляди и две) в землището
на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, при
граници: нива № 075025; нива № 075001; полски
път № 000540; нива № 075003; нива № 075024;
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От Гина Йорданова Милкова, лично и в качеството є на ЕТ „КРАСИ – Гина Милкова“ следното
движимо имущество на основание чл. 63, ал. 2, т. 4
във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
1. Зърнокомбайн „Джон Диър“, модел „9640
WTS“, регистрационен номер ВТ01107, рама номер
Z09640A074011, двигател номер RG6081H2052127,
дата на първоначална регистрация – 10.06.2004 г.
Дата на вписване в регистъра на КТИ, съгласно
заявление за регистрация – 6.07.2007 г.
2. Колесен трактор марка и модел „Беларус“
МТЗ-952.3, рег. № ВТ 01416, рама 09902222, двигател 283919. Дата на придобиване: 24.09.2007 г.
съгласно фак т у ра за ст ойност 60 0 0 0 лв. с
ДДС. Tракторът не е регистриран в К АТ.
3. Колесен трактор марка и модел „Беларус“
МТЗ-952.3, рег. № ВТ 01418, рама 09902211, двигател 288486. Дата на придобиване: 24.09.2007 г.
съгласно фак т у ра за ст ойност 60 0 0 0 лв. с
ДДС. Tракторът не е регистриран в К АТ.
4. Култиватор, прикачен „КСП-8“ с регистрационен номер ВТ 01141А, рама номер 108.
Дата на придобиване – 21.01.2008 г. съгласно
фактура за сума в размер 14 920 лв. с ДДС, заплатена, както следва – авансова сума в размер
2500 лв. съгласно фактура за авансово плащане
от 7.12.2007 г. и 12 420 лв. съгласно фактура за
окончателно плащане от 21.01.2008 г.
5. Култиватор, прикачен „КСП-12“ с регистрационен номер ВТ 01140А, рама номер 46.
Дата на придобиване – 21.01.2008 г. съгласно
фактура за сума в размер 20 020 лв. с ДДС, заплатена, както следва – авансова сума в размер
2500 лв. съгласно фактура за авансово плащане
от 7.12.2007 г. и 17 520 лв. съгласно фактура за
окончателно плащане от 21.01.2008 г.
6. Култиватор, прикачен „КСП-12“ с регистрационен номер ВТ 01137А, рама номер 47. Дата на
придобиване – 21.01.2008 г. съгласно фактура за
сума в размер 20 020 лв. с ДДС, заплатена, както
следва – авансова сума в размер 2500 лв. съгласно фактура за авансово плащане от 7.12.2007 г.
и 17 520 лв. съгласно фактура за окончателно
плащане от 21.01.2008 г.
7. Дискова брана прикачна „БДП-10“ с регистрационен номер ВТ 01136А, рама номер 6. Дата
на придобиване – 6.06.2008 г. съгласно фактура
за сума в размер 41 184 лв. с ДДС.
8. Дискова брана „БДП-10“ с регистрационен
номер ВТ 01134А, рама номер 5/2008. Дата на
придобиване – 6.06.2008 г. съгласно фактура за
сума в размер 41 184 лв. с ДДС.
9. Колесен трактор марка и модел „FEND“,
моде л „936 Va r io“, р ег. № В Т 0189 2 , ра м а
934212495, двигател 10719209. Дата на придобиване: 27.10.2008 г. съгласно фактура и договор
на стойност 370 717 лв. с ДДС. Tракторът не е
регистриран в К АТ.
10. Колесен трактор марка и модел „FEND“,
моде л „936 Va r io“, р ег. № В Т 01893, ра м а
934212482, двигател 10713887. Дата на придобиване: 27.10.2008 г. съгласно фактура и договор
на стойност 370 717 лв. с ДДС. Tракторът не е
регистриран в К АТ.
Определя едномесечен срок от обнародването на искането в „Държавен вестник“, в който
заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото, предмет на
мотивираното искане, и да встъпят в делото.
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
14. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Боил“, София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ
и съгласно взето решение на УС на СК „Боил“
свиква общо събрание на 25.01.2017 г. в 11 ч. в
салона на клуба в София при следния дневен
ред: 1. отчет за финансовото състояние на СК
„Боил“; 2. обсъждане и приемане на промени в
устава на СК „Боил“; 3. промени в управителния съвет на клуба; 4. приемане на контролна
комисия; 5. приемане на нови членове на СК
„Боил“; 6. разни.
10197
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел, учредено в общественополезна дейност „Руско православно обединение в
България Св. Княгиня Елизавета“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 6.5 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
сдружението на 10.02.2017 г. в 10 ч. на следния
адрес: София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 5, бл.
504, вх. Д, ет. 8, ап. 31, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за изминалия период; 2. финансов отчет; 3. приемане
на план-програма за дейността на сдружението
за 2017 г.; 4. вземане на решение за приемане на
нови членове и определяне размера на членския
внос; 5. други. Писмените материали, свързани с
дневния ред на общото събрание на сдружението,
са на разположение на адреса на провеждане
всеки работен ден от 9 до 17 ч. При липса на
кворум в обявения начален час на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 час
по-късно същия ден, на същото място и при
същия дневен ред.
10043
47. – Управителният съвет на Асоциацията
на екскурзоводите в България (АЕБ) – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава
на АЕБ с решение на управителния съвет от
7.12.2016 г. свиква редовно общо събрание на
асоциацията на 10.02.2017 г. в 13,30 ч. в София,
„Парк хотел Витоша“, Студентски град, ул. Росарио 1, зала 3, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на АЕБ през 2016 г.; 2. отчет на
ревизионната комисия за 2016 г.; 3. представяне
на основните насоки в програмата за работа на
АЕБ през 2017 г.; 4. приемане на бюджет на АЕБ
за 2017 г.; 5. приемане на промени в устава на
АЕБ; 6. обсъждане и приемане на ново лого на
АЕБ; 7. обсъждане на възможност за обединение
между Асоциацията на екскурзоводите в България, Съюза на екскурзоводите и Югоизточния
съюз на екскурзоводите; 8. разни: 8.1. обсъждане
размера на хонорарите; 8.2. обсъждане размера
на членския внос; 8.3. уебсайт на АЕБ; 8.4. други.
Поканват се всички членове на асоциацията да
вземат участие в общото събрание. Писмените
материали, свързани с дневния ред на общото
събрание, са на разположение на членовете на
АЕБ в София, ул. Триадица 6, офис 408, от 9.01
до 9.02.2017 г. в работни дни от 13,30 до 17,30 ч.,
както и във вътрешната зона на сайта на АЕБ,
www.guidesbg.com. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава на
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АЕБ събранието ще се счита за редовно и ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
10169
63. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация по автомобилен спорт“ (БФАС), София, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 2 от устава
свиква на 11.02.2017 г. в 11 ч. в Конферентна зала
„Зорница“, хотел „Зорница“ в Казанлък, парк
„Тюлбето“, общо отчетно събрание на сдружението със следния дневен ред: 1. приемане на
доклада (отчета) за дейността на УС на БФАС
с председател Владимир Илиев за отчетната
2016 г.; 2. приемане на проект за бюджет на БФАС
за 2017 г.; 3. приемане на промени в устава на
БФАС; 4. разни. Регистрацията на делегатите
ще започне от 9,30 ч. на 11.02.2017 г. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, както
и чл. 24 от устава на сдружението събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове.
10069
Васил Георгиев Стояновски – ликвидатор
на „Фондация за биомедицински проучвания
„Д-р Б. Шахов“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 17, ал. 2 от устава
и протоколно решение от 8.12.2016 г. свиква
общо събрание на учредителите на 12.02.2017 г.
в 11 ч. в седалището на фондацията в София,
ж.к. Лагера, бл. 55, вх. В, ап. 40, при следния
дневен ред и проекти за решения: 1. приемане
на крайния ликвидационен баланс на фондацията към датата на приключване на ликвидацията – 12.02.2017 г.; проект за решение – ОС на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с
чл. 270, ал. 1 ТЗ взе решение за одобряване на
крайния ликвидационен баланс на фондацията
към датата на приключване на ликвидацията – 12
февруари 2017 г.; 2. приемане на пояснителния
доклад към баланса и доклад на ликвидатора
за приключване на процедурата по ликвидация;
проект за решение – ОС на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 270, ал. 1 ТЗ
взе решение за одобряване на пояснителния
доклад към баланса и доклад на ликвидатора
за приключване на процедурата по ликвидация;
3. освобождаване на ликвидатора от гражданска отговорност; проект за решение – ОС на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 270, ал. 2 ТЗ освобождава ликвидатора
Васи л Георг иев Ст ояновск и о т г ра ж данска
отговорност за действията му до 12 февруари
2017 г.; 4. разпределение на имуществото; проект за решение – фондаци ята не притежава
имущество, поради това не се разпределя имущество, фондацията няма наети служители и
не е водила разплащателна и трудовоправна
документация за периода на съществуването
си; 5. вземане на решение за заличаване на
фондацията; проект за решение – ОС поради
приключване на производството по ликвидация
на основание чл. 16 ЗЮЛНЦ взе решение за
заличаване на юридическото лице от регистъра
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на юридическите лица с нестопанска цел, воден
от Софийския градски съд, като ликвидаторът
следва да оформи окончателната документация
по ликвидацията и да поиска своевременно
за личаване на фондаци ята от регист ъра; 6.
разни. Поканват се всичк и у чредители или
упълномощени от тях лица с изрично нотариално заверено пълномощно да вземат участие
в общото събрание на учредителите. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 17, ал. 3 от устава общото събрание
на учредителите ще бъде отложено за 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще
бъде проведено и ще се счита законно колкото
и членове да присъстват.
10067
5. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Младежи за Балканите“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12 от устава свиква общо
събрание на сдружението на 14.02.2017 г. в 17 ч. в
София, ул. Пиротска 5, ет. 5, зала 2, при следния
дневен ред: 1. избор на нов управителен съвет;
2. промени в устава на сдружението; 3. разни.
10157
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с нес топанск а це л „Бъ лгарск и национа лен
комитет на ИКОМ“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете в София, ул. Московска 6А, на
15.02.2017 г. в 16,30 ч. при следния дневен ред: 1.
приемане на доклад с годишен финансов отчет
на управителния съвет за дейността на сдружението през 2016 г.; 2. приемане на програма
и основни насоки за дейността през 2017 г.; 3.
приемане бюджета на сдружението за 2017 г.;
4. избиране на регистриран одитор, който да
завери годишния счетоводен отчет за 2017 г.;
5. приемане на промени в устава; 6. приемане
на нови членове на сдружението; 7. приемане
на промени в ръководните органи; 8. приемане
на решение относно дължимостта и размера
на членския внос и на имуществени вноски;
9. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя
на явилите се членове. Всички необходими
документи във връзка със събранието ще бъдат
на разположение на членовете на посочения
по-горе адрес.
10158
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Обединение технически надзор – България“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.02.2017 г.
в 13,30 ч. в София 1618, ул. Царица Елеонора 9,
ет. 3, офис 17, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет; 2. финансов отчет на
„ОТН – България“, за 2016 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
10159
1. – Националният съвет на Българската асоциация на пенсионерите – гр. София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
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отчетно-изборно събрание на БАП – гр. София,
на 16.02.2017 г. в 13 ч. в София, ж.к. Люлин,
до бл. 427, ул. Георги А постолов – К луб на
инвалида и пенсионера, при следния дневен
ред: 1. о т чет за дей нос т та на Бъ л гарската
асоц иаци я на пенсионери те – г р. Софи я, за
периода 2014 – 2016 г.; 2. отчет на контролната
комисия на БАП – гр. София, за същия период;
3. освобождаване от отговорност членовете на
Националния съвет за дейността им за периода
2014 – 2016 г.; 4. избор на ръководни органи на
БА П – гр. София – председател, Национален
съвет и Контролна комисия; 5. общи и оперативни задачи. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ред и се счита за редовно независимо
от броя на присъстващите членове.
10068
68. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Българск и Атомен Форум“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 16.02.2017 г. в 17,30 ч. на адрес:
София 1618, ул. Вихрен 10 – сграда на „Риск
Инженеринг“ – А Д, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад за дейността на „Български
Ат омен Фору м“ за 2016 г.; 2. п риема не на
годишните счетоводни отчети на „Български
Атомен Форум“; 3. вземане на решение от ОС
за прекратяване на членство; 4. пром яна в
устава на „Булатом“; 5. избор на нов управителен съвет; 6. приемане на плана за работа на
сдружението за 2017 г.; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
10144
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Радетели за І СОУ „Пенчо Славейков“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 20.02.2017 г. в 18 ч.
в София, ул. Стара планина 11, при следния
дневен ред: 1. избор на нов управителен съвет
(училищно настоятелство) и освобождаване на
настоящия; 2. приемане на нов устава на сдружението; 3. други. Проектът за нов устав е на
разположение на адреса на сдружението в София,
ул. Стара планина 11. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
10216
15. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация за лизинг (БАЛ)“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
21.02.2017 г. в 16 ч. в София, зала „Рила“, „София
Хотел Балкан“, намиращ се на пл. Света Неделя 5, при следния дневен ред: 1. одобрение на
отчета за дейността и разходването на бюджета
за 2016 г.; 2. одобрение на бюджета на БАЛ за
2017 г.; 3. приемане на нови членове в сдружението; 4. изключване на членове от сдружението;
5. избиране на нов УС на БАЛ съгласно чл. 35,
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ал. 1 от устава на сдружението; 6. разни. Общото
събрание се счита за законно, ако присъстват
най-малко половината от всички членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час същия ден, при
същия дневен ред и се счита за законно колкото
и членове да се явят.
10235
29. – Управителният съвет на дружество
„Военноинвалид“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
23.02.2017 г. в 9,30 ч. в салона на Дом-паметника
на военноинвалидите на ул. Христо Белчев 21,
при следния дневен ред: 1. изслушване и приемане на отчета за дейността на управителния
съвет на дружеството за периода от 31.12.2015 г.
до 31.12.2016 г.; 2. изслушване и приемане на
финансово-счетоводния отчет за периода от
31.12.2015 г. до 31.12.2016 г.; 3. изслушване и
приемане на отчета за дейността на контролния
съвет за периода от 31.12.2015 г. до 31.12.2016 г.;
4. приемане на молби за членство в дружеството;
5. отчисляване на членове на дружеството съгласно чл. 9, ал. 1 от т. 1 до т. 4; 6. разглеждане
и приемане на план-програма за работата на
управителния съвет на дружеството за 2017 г.;
7. разглеждане и приемане на план-програма за
работата на контролния съвет на дружеството
за 2017 г.; 8. промяна на управителния и контролния съвет; 9. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 10,30 ч. на същото място
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
10218
1. – Управителният съвет на СНЦ за общественополезна дейност „Туристическо дружество
„Чудни скали“ – Айтос, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 25.02.2017 г. в 10 ч. в Айтос – заседателна зала
на общинския съвет, при следния дневен ред: 1.
отчет на секретаря на ТД „Чудни скали“ – Айтос,
за периода 2012 – 2016 г.; 2. доклад на ревизионната комисия; 3. избор на нов секретар; 4. избор
на нов управителен съвет; 5. избор на делегат на
конгреса на БТС; 6. разни. Материалите са на
разположение в офиса на сдружението: Айтос,
ул. Станционна 35а. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същият ден в 11 ч. на същото място при същия
дневен ред.
10209
3. – Управителният съвет на СНЦОП „Бургаски морски клуб“ – Бургас, на основание чл. 21.1
от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на сдружението на 13.02.2017 г. в 10 ч.,
в Бургас, ул. Възраждане 15, при следния дневен ред: 1. приемане на промени, изменение и
допълнение в устава на сдружението; 2. промяна
адреса на управление на сдружението; 3. провеждане на избор за членове на управителен и
на контролен съвет с мандат 2017 – 2020 г.; 4.
избор на председател на сдружението с мандат
2017 – 2020 г.; 5. разни. Регистрацията за участие започва в 9,30 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
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се проведе един час по-късно при същия дневен
ред и на същото място независимо от броя на
явилите се членове.
10234
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Училищно настоятелство към
Национална гимназия за хуманитарни науки и
изкуства „Константин Преславски“ – Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо сьбрание
на 27.02.2017 г. в 17,30 ч. във Варна, ул. Атанас
Георгиев 20, в сградата на НГХНИ „Константин Преславски“ – Варна, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на настоятелството;
2. приемане и освобождаване на членове на
настоятелството; 3. вземане на решение за освобождаване на членовете на управителния съвет;
4. избор на управителен съвет; 5. изменения
и допълнения в устава на настоятелството; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18,30 ч. на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от
броя на присъстващите.
10201
11. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Атлетик“ – гр. Куклен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на клуба на 13.02.2017 г. в 18 ч. в гр. Куклен,
ул. Александър Стамболийски 43 (сградата на
Община Куклен, ет. 3), при следния дневен ред:
1. освобождаване по собствена воля на член на
сдружението; 2. избор на нов председател и член
на управителния съвет на мястото на напусналия
член; 3. отчет на дейността на управителния и
контролния съвет; 4. разни.
10070
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Дъга“ – Кърджали, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
13.02.2017 г. в 16 ч. в Кърджали, ул. Г. С. Раковски 1, при следния дневен ред: 1. освобождаване
от длъжност и от отговорност на членовете на
управителния съвет; 2. избор на нови членове на
управителния съвет; 3. изменения и допълнения
в устава на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе при същия дневен ред същия ден и на
същото място в 17 ч.
10050
1. – Управителният съвет на ФК „Оборище – Панагюрище“ на основание чл. 12, ал. 5 от
устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо
събрание на членовете на 9.02.2017 г. в 17,30 ч. в
Панагюрище, Театър – дом-паметник – камерна
зала, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на УС на сдружението за 2016 г.; 2. отчет
на контролния съвет на сдружението за 2016 г.; 3.
приемане на годишния финансов отчет за 2016 г.;
4. освобождаване от отговорност на управителния
съвет на сдружението за дейността му през 2016 г.;
5. приемане на бюджета за 2017 г.; 6. освобождаване и приемане на членове на сдружението;
7. промени в устава на сдружението; 8. избор
на председател на УС; 9. избор на управителен
съвет; 10. избор на контролен съвет; 11. разни.
Материалите по дневния ред за общото събрание ще бъдат на разположение на членовете на
адреса на управление на сдружението 30 дни
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преди провеждането му. Поканват се всички
членове на сдружението да присъстват лично или
чрез упълномощено лице. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
10208
25. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел Спортен клуб „Спартак – 13 – класик“ – Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 20 от устава свиква редовно отчетно-изборно
общо събрание на членовете на сдружението
на 10.02.2017 г. в 11 ч. в Заседателната зала на
Педагогическия колеж – Плевен, ул. Никола Д.
Петков 18, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС за дейността на сдружението; 2. приемане на
финансов отчет за изминалия период; 3. избор на
нов УС и нов КС; 4. приемане на промени в устава
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден и на същото място в 12 ч.
10086
12. – Управителният съвет на Дружество за
разпространение на знания – Смолян (ДРЗ – Смолян), на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 9,
ал. 2 от устава на ДРЗ – Смолян, свиква отчетноизборно събрание на 16.02.2017 г. в 18 ч. в залата
на БЧК – Смолян, бул. България 24А, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на ДРЗ – Смолян, до 31.12.2016 г.; 2.
приемане на бюджет за 2017 г.; 3. освобождаване
на член на управителния съвет и избор на нов
член на управителния съвет на ДРЗ – Смолян; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч. на същото място и при същия дневен ред.
10215
365. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Хасково, на основание чл. 81 и чл. 89,
т. 16 ЗА свиква редовно общо отчетно-изборно
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събрание на колегията на 28.01.2017 г. в 9,30 ч. в
ресторант „Орфей“, Хасково, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет през 2016 г.; 2. доклад на контролния съвет
за 2016 г.; 3. отчет на дисциплинарния съд за
2016 г.; 4. приемане на бюджет 2017 г.; 5. избор
на делегати за общото събрание на адвокатите
в страната, което ще се проведе от 12 ч. до 15 ч.
същия ден; в случай че в 15 ч. пред изборното
бюро има негласували избиратели, те се допускат
до гласуване; 6. разни.
10132
15. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство при
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Глухар“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 1.03.2017 г. в сградата на ОУ
„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Глухар, община
Кърджали, в 18 ч. при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на съвета на настоятелите;
2. приемане на нови членове; 3. приемане на
промени в устава на настоятелството; 4. освобождаване на членовете на съвета на настоятелите;
5. определяне на мандат и численост на съвета
на настоятелите, избиране на нови членове на
съвета на настоятелите, на нов председател, на
изпълнителен секретар; 6. разни. При липса на
кворум събранието ще се проведе същия ден,
на същото място в 19 ч. при същия дневен ред
съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ.
10217
Анжела Кирилова Цонкова, ликвидатор на
фондация „Дарования за екология и милосърдие“,
Пловдив, в ликвидация по ф.д. № 1556/2002 г. на
Пловдивския окръжен съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на дружеството
да предявят вземанията си.
10142

СЪОБЩЕНИE НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-650-05-134 от 29.08.2016 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 69 от 2016 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2017 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
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