ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 30

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 9 април 2019 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ








Президент на Републиката
Указ № 71 за освобождаване на Петър
Захариев Вълов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Молдова
Указ № 72 за назначаване на Евгени Стефанов Стойчев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Молдова със седалище в гр. Кишинев
Указ № 73 за освобождаване на Боряна
Иванова Симеонова от длъжността
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Кралство Мароко
Указ № 74 за назначаване на Юрий
Борисов Щерк за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Мароко със седалище в
Рабат

Министерски съвет
 Постановление № 71 от 5 април
2019 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската
национална телевизия и Българското

2

национално радио и техните регионални центрове при произвеждането
на изборите за членове на Европейския
парламент от Република България на
26 май 2019 г.
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Министерство
на земеделието,
храните и горите
2

2

2

 Наредба № 3 от 28 март 2019 г. за
условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на
пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, и
семена, предназначени за демонстративни и/или производствени опити,
разрешените за целта количества в
зависимост от растителните видове,
опаковката и етикетирането на семената

6

Централна
избирателна комисия
 Решение № 87-НС от 7 април 2019 г.
относно обявяване на Ралица Трилкова Добрева за народен представител
от Петнадесети изборен район – Плевенски, в 44-то Народно събрание
18

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 30

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 71
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Петър Захариев Вълов от
длъжността извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република Молдова.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 4 април 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 72
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Евгени Стефанов Стойчев за
извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Молдова със
седалище в гр. Кишинев.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 4 април 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 73
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Боряна Иванова Симеонова от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Кралство
Мароко.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 4 април 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2701

УКАЗ № 74

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Юрий Борисов Щерк за извънреден и пълномощен посланик на Република
България в Кралство Мароко със седалище
в Рабат.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 4 април 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71
ОТ 5 АПРИЛ 2019 Г.

за приемане на Тарифа, по която партиите,
коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското
национално радио и техните регионални
центрове при произвеждането на изборите
за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа, по която
партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по
Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални
центрове при произвеждането на изборите за
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:
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1. Телевизионни предавания:
ЦЕНА В ЛЕВОВЕ
ТЕЛЕВИЗИОНЕН
КАНАЛ

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК
БНТ 1
СЪБОТА – НЕДЕЛЯ

БНТ 2

ПОНЕДЕЛНИК – НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК
БНТ 4
СЪБОТА – НЕДЕЛЯ

ЧАСОВИ
ПОЯС

Клип

Предизборен
репортаж
(хроника)*

Интервю***

до 30 секунди

90 секунди

60 секунди

1980**

215

300**

-

300**

-

08:30 – 09:00

825

17:30 – 18:00

715

20:30 – 21:00

2255

23:00 – 23:30

1650

08:30 – 09:00

880

17:30 – 18:00

905

20:30 – 21:00

2800

22:30 – 23:00

1200

08:30 – 09:00

180

17:30 – 18:00

250

21:00 – 22:00

250

23:00 – 23:30

220

08:30 – 09:00

150

17:30 – 18:00

250

20:30 – 21:00

300

23:00 – 23:30

200

08:30 – 09:00

150

17:30 – 18:00

250

20:30 – 21:00

300

22:30 – 23:00

200

Цената за агитационен клип над
30 сек. се изчислява по следната
* Цената за предизборен репортаж (хроника) по БНТ 1 включва и коефициентна скала
цена за изработка, а по БНТ 2 и БНТ 4 – само за излъчване.
ПродължителКоефициент
ност в секунди към 30 секунди
** Ако платеният репортаж (хрониката) е с продължителност до
60 секунди, цената се намалява с 30%.

*** Цената за интервю се изчислява линейно за всяка следваща минута.

БНТ 1 – Национален политематичен канал с излъчване 24 часа
в денонощието.

31 – 32

100%

33 – 37

120%

38 – 42

140%

43 – 47

160%

48 – 52

180%

53 – 57

190%

58 – 60

200%

БНТ 2 – Национален политематичен канал с излъчване 24 часа Всички цени са в левове без включен
в денонощието.
данък върху добавената стойност
(ДДС).
БНТ 4 – Програма за българите, живеещи извън територията на
страната, 24 часа в денонощието.

2. Стойност на агитационни клипове по програмите на Българското национално радио (БНР):
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а) излъчване на клипове по програма „Хоризонт“:
Понеделник – неделя
Часови пояс

до 30 секунди

до 1 минута

06:00 – 13:00

200 лв.

400 лв.

13:00 – 22:00

180 лв.

360 лв.

22:00 – 06:00

50 лв.

100 лв.

б) излъчване на клипове по програма „Христо Ботев“:
Понеделник – неделя
Часови пояс

до 30 секунди

до 1 минута

06:00 – 13:00

90 лв.

180 лв.

13:00 – 23:00

50 лв.

100 лв.

в) стойност на клипове, излъчвани по регионалните програми и Радио „България“ на БНР:
Понеделник – неделя
Часови пояс

до 30 секунди

до 1 минута

06:00 – 13:00

35 лв.

70 лв.

13:00 – 23:00

25 лв.

50 лв.

3. Хроники (отразяване на актуални събития):
а) по програма „Хоризонт“ – 300 лв. за 1 минута;
б) по регионалните програми на БНР – 35 лв. за 1 минута.
4. Диспути:
а) по програма „Хоризонт“ – 70 лв. за 1 минута;
б) по програма „Христо Ботев“ – 50 лв. за 1 минута;
в) по регионалните програми на БНР – 25 лв. за 1 минута.
5. Други форми:
а) по програма „Хоризонт“:
аа) визитка – 200 лв. за минута (максимална продължителност до 3 минути);
бб) репортаж/интервю – 200 лв. за минута (максимална продължителност до 3 минути);
вв) дискусии – 200 лв. за минута (максимална продължителност до 3 минути);
б) по програма „Христо Ботев“:
аа) визитка – 100 лв. за минута (максимална продължителност до 3 минути);
бб) репортаж/интервю – 100 лв. за минута (максимална продължителност до 3 минути);
в) по регионалните програми на БНР:
аа) визитка – 30 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 3 минути);
бб) интервю – 50 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 3 минути);
вв) репортаж – 50 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 3 минути).
6. Банери на интернет страницата на Българското национално радио:
а) стандартни банери (статични или анимирани с вграден линк) в сайта на Българското
национално радио (www.bnr.bg) на страницата „Евроизбори 2019“;
РЕКЛАМЕН ФОРМАТ

За 1 ден

За 1 седмица

Medium Rectangle 300 x 250 px

70 лв.

450 лв.

Billboard 970 x 250 px

115 лв.

700 лв.

Half Page 300 x 600 px

80 лв.

500 лв.

Horizontal Banner 729 x 90 px

70 лв.

450 лв.

Забележки:
1. В цената не е включена изработката на банер.
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2. Срок за подаване – 3 работни дни преди датата на публикуване на банера.

б) стандартни банери (статични или анимирани с вграден линк) в сайтовете на регионалните радиостанции на Българското национално радио – Благоевград, Бургас, Варна, Видин,
Кърджали, Пловдив, София, Стара Загора и Шумен;
РЕКЛАМЕН ФОРМАТ

За 1 ден

За 1 седмица

Medium Rectangle 300 x 250 px

25 лв.

150 лв.

Billboard 970 x 250 px

45 лв.

250 лв.

Half Page 300 x 600 px

30 лв.

200 лв.

Horizontal Banner 729 x 90 px

45 лв.

250 лв.

Забележки:
1. В цената не е включена изработката на банер.
2. Срок за подаване – 3 работни дни преди датата на публикуване на банера.

в) изработка на банер:
аа) статичен банер – 150 лв.;
бб) динамичен банер – 300 лв.
7. ПР материал в сайта на Българското национално радио (www.bnr.bg) на страницата „Евроизбори 2019“ или сайтовете на регионалните радиостанции на Българското национално радио – Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Кърджали, Пловдив, София, Стара Загора и Шумен:
а) текст (до 2000 знака) + до 2 снимки (размер 16 x 9) – 50 лв. за 1 ден, 250 лв. за периода
на цялата кампания без оглед на датата на публикуване;
б) текст (до 2000 знака) + до 2 снимки (размер 16 x 9) + звуков файл (до 1 минута) – 70 лв.
за 1 ден, 300 лв. за периода на цялата кампания без оглед на датата на публикуване.
Забележки:
1. Продължителност на кампанията – 1 ден в началната страница на „Евроизбори 2019“, след което
остава в архива на страницата до приключването на кампанията.
2. Цените важат за готови материали.
3. Срок за подаване – 24 часа преди публикуването на ПР материалите.

8. Видео съдържание:
а) позициониране на предизборен видео (телевизионен) клип на сайта на БНР (www.bnr.bg)
на страницата „Евроизбори 2019“ и на официалния канал на Българското национално радио в
„YouТube“ – 400 лв. за 1 клип с продължителност до 3 минути;
б) заснемане и монтаж от експертен екип от Българското национално радио на 1 видеоклип
с продължителност до 3 минути с представяне на кандидат и отговори на предварително определени въпроси; разпространяване на клипа в онлайн платформите на БНР – www.bnr.bg,
социални мрежи (YouTube, Facebook, Instagram), анонсиране на специалната секция за „Евроизбори 2019“ за периода на предизборната кампания – 600 лв.
9. Изработка на агитационен клип:
Българско национално радио

София
150 лв.

Благоевград Бургас
100 лв.

100 лв.

Варна

Видин

Кърджали

100 лв.

100 лв.

100 лв.

Пловдив Ст. Загора Шумен
100 лв.

100 лв.

100 лв.

Забележка. Цените са в левове без ДДС.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 197 от Изборния кодекс.
§ 2. Постановлението влиза в сила на 10 април 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 3
от 28 март 2019 г.

за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара
семена, предназначени за научни цели или
селекционна дейност, и семена, предназначени за демонстративни и/или производствени
опити, разрешените за целта количества в
зависимост от растителните видове, опаковката и етикетирането на семената
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за получаване на разрешения за
предлагане на пазара на:
1. семена, предназначени за научни цели
или селекционна дейност;
2. семена от сортове от видове полски
или зеленчукови култури, предназначени за
демонстративни и/или производствени опити,
разрешените за целта количества, опаковането
и етикетирането на семената.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗА РА Н А СЕМЕН А, ПРЕДН АЗН АЧЕНИ
ЗА НАУЧНИ ЦЕЛИ ИЛИ СЕЛЕКЦИОННА
ДЕЙНОСТ
Чл. 2. (1) Разрешение за предлагане на
пазара се издава за семена, предназначени
за научни цели или селекционна дейност,
в максимални количества, ненадвишаващи
трикратно средната проба за лабораторните
анализи за посевни качества за съответния
растителен вид, посочена в съответната наредба по чл. 29, ал. 6 ЗППМ.
(2) Заявител за получаване на разрешение
може да бъде физическо или юридическо лице,
което иска да предлага на пазара семена,
предназначени за научни цели или селекционна дейност.
(3) За получаване на разрешение лицето по
ал. 2 подава заявление по образец съгласно
приложение № 1 до изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), с
изключение на лицата по чл. 14, ал. 6 от Закона за закрила на новите сортове растения
и породи животни.
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(4) Заявлението се подава лично или чрез
упълномощен представител, по електронен
път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от
Закона за електронното управление или чрез
лицензиран пощенски оператор.
(5) При приемане на заявлението се проверява самоли чност та на за яви тел я и ли
упълномощения представител. Проверката
на самоличността на заявителя при подаване
на заявление на хартиен носител се извършва от служител на агенцията, който приема
заявлението, чрез съпоставяне на данните на
заявителя, посочени в заявлението, и данните
от документа за самоличност на заявителя.
Заявителят полага подписа си върху заявлението пред служителя на агенцията, който
приема заявлението. Когато заявителят вече
е положил подписа си под заявлението, той
подписва заявлението отново пред служителя
на агенцията.
(6) Проверка на самоличността на заявителя
при подаване на заявлението по електронен
път се извършва чрез съпоставяне на името на
заявителя, посочено в заявлението, и името,
съдържащо се в удостоверението за електронен подпис, което придружава електронния
подпис на заявлението.
Чл. 3. (1) Ако заявлението не е по образец
или има непълноти и/или неточности в него,
длъжностно лице от ИАСАС писмено уведомява заявителя в 7-дневен срок от постъпване
на заявлението.
(2) В 10-дневен срок от получаване на
уведомлението заявителят следва да отстрани
непълнотите и/или неточностите.
(3) Ако заявителят не отстрани непълнотите
и/или неточностите в срока по ал. 2 или не
отговаря на условията по чл. 2, ал. 2, изпълнителният директор на ИАСАС със заповед
отказва издаването на разрешение.
(4) Отказът по ал. 3 се съобщава и подлежи
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс.
(5) В 7-дневен срок от постъпването на заявлението в ИАСАС или от отстраняването на
непълнотите и/или неточностите изпълнителният директор на ИАСАС издава разрешение
по образец съгласно приложение № 2.
Чл. 4. (1) Разрешението е със срок на
действие до изчерпване на количествата по
чл. 2, ал. 1.
(2) Когато при извършване на последваща проверка се установи нарушение или че
заявителят е използвал документи с невярно
съдържание при подаване на заявлението,
разрешението се отнема.
Чл. 5. (1) Семената, за които е издадено
разрешение по чл. 3, ал. 5, трябва да бъдат
опаковани, запечатани и етикетирани.
(2) Етикетът задължително съдържа: име/
наименование на заявителя, държава на произход на семената, научно наименование на
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вида и когато е приложимо – име на сорта или
генетичния материал, нетна маса и обозначение „семената са предназначени за научни
цели или селекционна дейност“.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА СЕМЕНА ОТ СОРТОВЕ ОТ ВИДОВЕ
ПОЛСКИ КУЛТУРИ ЗА ДЕМОНСТРАТИВНИ
И/ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОПИТИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 6. Разрешение по чл. 39а, ал. 2 от
Закона за посевния и посадъчния материал
(ЗППМ) за предлагане на пазара на семена от
видове полски култури се издава за семена,
за които е:
1. подадена заявка за вписване в Официалната сортова листа (ОСЛ) на Република
България и са в процес на сортоизпитване,
но все още не са одобрени за вписване;
2. налице съответствие с чл. 11 – 18.
Раздел II
Условия и ред за подаване на заявление.
Издаване на разрешение
Чл. 7. Разрешение се издава за семена
от растителните видове от следните групи
полски култури:
1. фуражни съгласно Наредба № 99 от 2006 г.
за търговия на посевен материал от фуражни
култури на пазара на Европейския съюз (ДВ,
бр. 77 от 2006 г.) (Наредба № 99 от 2006 г.);
2. зърнени съгласно Наредба № 21 от 2007 г.
за търговия на посевен материал от зърнени
култури на пазара на Европейския съюз (ДВ,
бр. 1 от 2008 г.) (Наредба № 21 от 2007 г.);
3. цвекло съгласно Наредба № 98 от 2006 г.
за търговия на посевен материал от цвекло
на пазара на Европейския съюз (ДВ, бр. 76
от 2006 г.) (Наредба № 98 от 2006 г.);
4. картофи съгласно Наредба № 16 от 2008 г.
за търговия на посевен материал от картофи
на пазара на Европейския съюз (ДВ, бр. 54
от 2008 г.) (Наредба № 16 от 2008 г.);
5. маслодайни и влакнодайни съгласно
Наредба № 100 от 2006 г. за търговията на посевен материал от маслодайни и влакнодайни
култури на пазара на Европейския съюз (ДВ,
бр. 77 от 2006 г.) (Наредба № 100 от 2006 г.).
Чл. 8. Заявител за получаване на разрешение може да бъде физическо или юридическо
лице, което иска да предлага на пазара семена от сортове, за които е подадена заявка
за вписване в Официалната сортова листа,
п редназначени за демонст рат ивни и/и ли
производствени опити.
Чл. 9. (1) За получаване на разрешение
лицето по чл. 8 подава заявление по образец
съгласно приложение № 3 до изпълнителния
директор на ИАСАС.
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(2) Заявлението се подава лично или чрез
упълномощен представител, по електронен
път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от
Закона за електронното управление или чрез
лицензиран пощенски оператор.
(3) При приемане на заявлението се проверява самоли чност та на за яви тел я и ли
упълномощения представител. Проверката
на самоличността на заявителя при подаване
на заявление на хартиен носител се извършва от служител на агенцията, който приема
заявлението, чрез съпоставяне на данните на
заявителя, посочени в заявлението, и данните
от документа за самоличност на заявителя.
Заявителят полага подписа си върху заявлението пред служителя на агенцията, който
приема заявлението. Когато заявителят вече
е положил подписа си под заявлението, той
подписва заявлението отново пред служителя
на агенцията.
(4) Проверка на самоличността на заявителя
при подаване на заявлението по електронен
път се извършва чрез съпоставяне на името на
заявителя, посочено в заявлението, и името,
съдържащо се в удостоверението за електронен подпис, което придружава електронния
подпис на заявлението.
Чл. 10. (1) Ако заявлението не е по образец или има непълноти и/или неточности в
него, длъжностно лице от ИАСАС писмено
уведомява заявителя в 7-дневен срок от постъпване на заявлението.
(2) В 10-дневен срок от получаване на
уведомлението заявителят следва да отстрани
непълнотите и/или неточностите.
(3) Ако заявителят не отстрани непълнотите
и/или неточностите в срока по ал. 2 или не
отговаря на изискванията на чл. 8, изпълнителният директор на ИАСАС със заповед
отказва издаването на разрешение.
(4) Отказът по ал. 3 се съобщава и подлежи
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс.
(5) В 7-дневен срок от постъпването на заявлението в ИАСАС или от отстраняването на
непълнотите и/или неточностите изпълнителният директор на ИАСАС издава разрешение
по образец съгласно приложение № 4.
(6) Разрешението е със срок на валидност
една година от датата на издаване.
(7) Срокът на валидност на разрешението
може да бъде удължаван до прекратяване на
процедурата по сортоизпитването за период
от една година по реда на чл. 20.
Раздел ІІІ
Нормативни изисквания към семената
Чл. 11. (1) Семената по чл. 7, т. 1, принадлежащи към сортове на фуражни култури,
трябва да съответстват на изискванията, определени в приложения № 2 и 3 на Наредба
№ 99 от 2006 г., за:
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1. сертифицирани семена – за всички растителни видове фуражни култури с изключение
на Pisum sativum (грах фуражен) и Vicia faba
(бакла); или
2. сертифицирани семена второ размножение – за фуражен грах (Pisum sativum) и
бакла (Vicia faba).
(2) Семената по чл. 7, т. 2, принадлежащи
към сортове на зърнени култури, трябва да
съответстват на изискванията, определени
в приложения № 2 и 3 на Наредба № 21 от
2007 г., за:
1. „сертифицирани семена“, различни от самоопрашващи се сортове, за: Phalaris canariensis
(канарско просо), различни от хибриди, Secale
cereale (ръж), Sorghum bicolor (сорго), Sorghum
sudanense (суданска трева), Zea mays (царевица) и хибриди на Avena sativa (овес), Hordeum
vulgare (ечемик), Oryza sativa (ориз), Triticum
aestivum (пшеница обикновена), Triticum durum
(пшеница твърда), Triticum spelta (спелта) и x
Triticosecale (тритикале); или
2. „сертифицирани семена второ размножение“, различни от хибриди, за: Avena sativa
(овес), Hordeum vulgarе (ечемик), Oryza sativa
(ориз), Triticum aestivum (пшеница обикновена), Triticum durum (пшеница твърда), Triticum
spelta (спелта) и самоопрашващи се сортове
на x Triticosecale (тритикале).
(3) Семената по чл. 7, т. 3, принадлежащи
към сортове на цвекло, трябва да съответстват
на изискванията за сертифицирани семена,
определени в приложения № 1 и 2 на Наредба
№ 98 от 2006 г.
(4) Семената по чл. 7, т. 4, принадлежащи
към сортове на картофи, трябва да съответстват
на изискванията за сертифицирани семена,
определени в приложения № 1 и 2 на Наредба
№ 16 от 2008 г.
(5) Семената по чл. 7, т. 5, принадлежащи
към сортове на маслодайни и влакнодайни
култури, трябва да съответстват на изискванията, определени в приложения № 2 и 3 на
Наредба № 100 от 2006 г., за:
1. „сертифицирани семена“ – за всички
растителни видове маслодайни и влакнодайни
култури, с изключение на Linum usitatissimum
(лен); или
2. „сертифицирани семена второ и трето
размножение“ – за Linum usitatissimum (лен).
Чл. 12. Максималното тегло на партидата
и минималното тегло на пробите:
1. за фуражни култури е съгласно приложение № 4 на Наредба № 99 от 2006 г.;
2. за зърнени култури е съгласно приложение № 4 на Наредба № 21 от 2007 г.;
3. за цвекло е съгласно приложение № 3
на Наредба № 98 от 2006 г.;
4. за маслодайни и влакнодайни култури е
съгласно приложение № 4 на Наредба № 100
от 2006 г.
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Раздел ІV
Предлагане на пазара. Оценка на съответствието с нормативните изисквания и вземане
на проби
Чл. 13. Семената се произвеждат и предлагат на пазара в съответствие с изискванията
на наредбите по чл. 29, ал. 6 ЗППМ.
Чл. 14. (1) Съответствието на семената с
изискванията по чл. 29, ал. 6 ЗППМ се установява чрез проверки от ИАСАС.
(2) За установяване на съответствието
с изискванията за сортова автентичност и
сортова чистота се използва описанието на
сорта, предоставено от заявителя, или ако
има описание на сорта, изготвено от ИАСАС,
базирано на резултатите от официалното
изпитване за различимост, хомогенност и
стабилност на сорта в съответствие с разпоредбите на чл. 7 от Наредба № 77 от 2006 г.
за признаване за вписване на нови сортове
земеделски растителни видове, сортове за
консервация, сортове за съхранение и сортове,
развити с цел отглеждане при специфични
условия, в Официалната сортова листа на
Република България и Общия каталог на държавите – членки на ЕС (ДВ, бр. 51 от 2006 г.).
(3) За целите на изпитванията се вземат
официални проби от ИАСАС или от лица,
упълномощени по реда на чл. 29, ал. 6 ЗППМ,
а при семена от картофи – само от ИАСАС.
(4) Пробите се вземат от хомогенни партиди
семена. Максималната маса на една партида
и минималната маса на една проба за всеки
растителен вид са определени:
1. за видовете фуражни култури – в приложение № 4 на Наредба № 99 от 2007 г.;
2. за видовете зърнени култури – в приложение № 4 на Наредба № 21 от 2007 г.;
3. за цвеклото – в приложение № 3 на
Наредба № 98 от 2007 г.;
4. за видовете маслодайни и влакнодайни
култ у ри – в приложение № 4 на Наредба
№ 100 от 2007 г.
Чл. 15. (1) Количествата семена за всеки
сорт от растителен вид, разрешени за търговия
по чл. 39а, ал. 2 ЗППМ, не трябва да надвишават определените в процент количества
семена от същия растителен вид, използвани
годишно в страната, както следва:
1. за твърда пшеница – 0,05 %;
2. за полски грах, полски фасул, овес, ечемик и пшеница обикновена – 0,3 %;
3. за всички останали култури – 0,1 %.
(2) Когато количествата по ал. 1 не са
достатъчни за засяване на 10 ха (100 дка) за
държавата членка, за която са предназначени
семената, може да се разреши количеството,
необходимо за засяване на такава площ.
Раздел V
Опаковане и етикетиране на семената
Чл. 16. (1) На пазара могат да се предлагат
само семена в запечатани опаковки.

БРОЙ 30

ДЪРЖАВЕН

(2) Опаковките със семена се запечатват
под официален контрол от ИАСАС по начин,
който не позволява да бъдат отваряни, без да
се наруши целостта на опаковката или без да
останат следи от увреждания върху етикета.
За да се гарантира запечатването, може да се
постави официален печат или пломба.
Чл. 17. (1) Опаковките със семена трябва
да носят етикет с информация, изписана
на един от официалните езици на ЕС, а за
произведените и предлагани на пазара на
територията на страната семена – изписана
на български език.
(2) Етикетът е оранжев на цвят и задължително съдържа най-малко следната информация:
1. серт ифици ращ (кон т ролен) орган и
държавата членка или техните инициали
(абревиатури), съответно ИАСАС, Република България – за произведените в страната
семена;
2. пореден номер на етикета;
3. идентификационен номер на партидата;
4. месец и година на запечатване;
5. растителен вид – ботаническо име на
вида, изписано на латиница, и наименование
на вида, изписано най-малко на български (за
произведените в страната семена);
6. търговско наименование на сорта, под
което семената ще се предлагат на пазара
(предложеното наименование от селекционера
или наименованието, предложено в заявката
за вписване в ОСЛ на Република България,
или одобреното наименование след приемане
на заявката);
7. номера на официалната заявка за сортоизпитване с цел вписване на сорта в ОСЛ;
8. референтен номер на селекционера;
9. индикацията „сортът все още не е вписан
в ОСЛ на Република България“;
10. индикацията „само за демонстративни
и/или производствени опити“;
11. думите „генетично модифициран сорт“,
когато сортът е генетично модифициран;
12. размер на семената – само за семена
от картофи;
13. нетна или брутна маса или брой на
чист и те семена, и ли к ъдето е п ри лож имо – съплодия;
14. когато е посочена масата и са изпол
звани гранулирани пестициди, пелетизиращи
субстанции или други твърди вещества, се
посочва техният състав и съдържание, а също
и приблизителното съотношение на масата
на чистите семена или съплодия (където е
приложимо) към общата маса семена.
Чл. 18. Всяко химическо третиране трябва
да бъде отбелязано върху етикета по чл. 17
или върху етикета на производителя и/или
търговеца, когато допълнително е поставен
такъв върху или в опаковката или върху
контейнера.
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Раздел VІ
Срок на разрешенията. Удължаване на срока.
Прекратяване на разрешенията
Чл. 19. Разрешението по чл. 6 независимо
от прилагане на разпоредбите на чл. 22 е със
срок на валидност една година от датата на
издаването му.
Чл. 20. (1) Срокът на валидност на разрешението може да бъде удължаван по реда
на чл. 38 за периоди, които не превишават
една година.
(2) Притежателят на разрешението подава
заявление по образец съгласно приложение
№ 3, придружено от всяка налична информация, която допълва вече предоставената информация относно описанието, сортоподдържането и/или отглеждането или използването
на сорта, който е предмет на първоначалното
разрешение. Документ, че сортоизпитването
за признаване за вписване на сорта в ОСЛ на
Република България продължава, се прилага
служебно към преписката.
(3) Разрешението с удължен срок на валидност се издава по образец съгласно приложение № 4.
Чл. 21. (1) Валидността на разрешението
се прекратява при:
1. оттегляне на заявката за сортоизпитване
с цел признаване за вписване на сорта в ОСЛ
на Република България;
2. отхвърляне на заявката за сортоизпитване с цел признаване за вписване на сорта
в ОСЛ на Република България;
3. вписване на сорта в ОСЛ на Република
България.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол поддържа на
интернет страницата си публичен регистър
на издадените разрешения по чл. 6, който
съдържа наименование/име на притежателя
на разрешението, номер, дата на издаване и
срок на валидност, дата на удължаване на
срока на валидност и срок на валидност и
дата на прекратяване.
Раздел VІІ
Предпазни мерки
Чл. 22. (1) Независимо от издаденото разрешение по чл. 6 ИАСАС може да забрани
използването на сорт за част или за цялата
територия на страната, когато:
1. се установи, че отглеждането на сорта
би могло да има вредно въздействие върху
здравното състояние на растенията от други
сортове или растителни видове;
2. при официалното сортоизпитване на
заявения за признаване и вписване в ОСЛ
на Република България сорт се установи, че
в нито една част от територията на страната
сортът не дава задоволителни резултати за
биологични и стопански качества (БСК), съ-
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ответстващи на тези, получени от стандартен
сорт за сравнение, който е признат и вписан
в ОСЛ на Република България;
3. се установи, че сортът не е подходящ за
отглеждане в нито един район от територията
на страната поради типа на групата ранозрелост, в която попада сортът;
4. се установи, че сортът представлява риск
за човешкото здраве или за околната среда.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол може
да забрани търговията на семена, за които е
издадено разрешение в друга държава членка
за търговия на семена за демонстративни и/
или производствени опити на територията
на Република България, в случаите по ал. 1.

Чл. 26. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол предоставя по електронен път информацията по
чл. 25 за осигуряване необходимия обмен с
държавите членки и ЕК относно връзката
между заявлението за вписване на сорта в
ОСЛ на Република България и издаването на
разрешение по чл. 6 за семената от този сорт.

Раздел VІІІ
Проверка на сортоподдържането

Раздел I
Общи положения

Чл. 23. (1) Изпълнителната агенция по
сортоизпитване, апробация и семеконтрол
извършва проверки на сортоподдържането
на сортове, за които е получено разрешение
по чл. 6.
(2) Когато сортоподдържането се извършва в друга държава членка, ИАСАС и компетентните органи на държавата членка се
подпомагат взаимно, като си съдействат административно по отношение на проверките
на сортоподдържането.
(3) В случаите, когато в страната ни се
извършва сортоподдържане на сорт, за който е издадено разрешение от друга държава
членка, се прилагат разпоредбите на ал. 2.
Чл. 24. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол може
да поиска от лицето, получило разрешение
по чл. 6, да представи следната информация:
1. резултатите от изпитванията или опитите, провеждани от земеделските стопани (в
кооперации, в селскостопански предприятия
и др.);
2. количествата семена, предложени на
пазара по време на срока на валидност на
разрешението, и държавата членка, за която
са предназначени семената.
(2) Информацията по ал. 1, т. 2 е конфиденциална.
Раздел ІХ
Предоставяне и обмен на информация за
разрешенията, публикуване на списък със
сортове
Чл. 25. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол уведомява Европейската комисия (ЕК) и държавите
членки за:
1. постъпилите заявления;
2. заявленията, получили отказ;
3. издадените, подновени или прекратени
разрешения.

Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА
РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА СЕМЕНА ОТ СОРТОВЕ ОТ ВИДОВЕ
ЗЕЛЕНЧ У КОВИ К УЛТ У РИ ЗА ДЕМОНСТРАТИВНИ И/ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ
ОПИТИ

Чл. 27. (1) Разрешение за предлагане на
пазара на семена от сортове на зеленчукови
култури по чл. 39а, ал. 2 ЗППМ се издава с
цел натрупване на практически опит по време
на култивирането за семена, за които е:
1. подадена заявка в страната или най-малко
в една държава членка за сортоизпитване с
цел признаване и вписване в ОСЛ на Репуб
лика България и/или в Общия каталог на
сортовете от зеленчукови видове, но все още
не са одобрени за вписване в ОСЛ;
2. налице съответствие с чл. 32 – 38.
(2) Разрешение се издава за семена, които са
от сортове от зеленчуковите видове съгласно
приложение № 1 на Наредба № 96 от 2006 г. за
търговия на посевен материал от зеленчукови
култури на пазара на Европейския съюз (ДВ,
бр. 71 от 2006 г.) (Наредба № 96 от 2006 г.).
Раздел II
Условия и ред за подаване на заявление.
Издаване на разрешение
Чл. 28. Заявител за получаване на разрешение може да бъде физическо или юридическо лице – селекционер на сорта, за който
е подадена заявка в страната или най-малко
в една държава членка за сортоизпитване, с
цел признаване и вписване в ОСЛ на Репуб
лика България и/или в Общия каталог на
сортовете от зеленчукови видове.
Чл. 29. (1) За получаване на разрешение
лицето по чл. 28 подава заявление по образец
съгласно приложение № 3 до изпълнителния
директор на ИАСАС.
(2) Заявлението се подава лично или чрез
упълномощен представител, по електронен
път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от
Закона за електронното управление или чрез
лицензиран пощенски оператор.
(3) При приемане на заявлението се проверява самоличността на заявителя или упълномощения представител. Проверката на самоличността на заявителя при подаване на заявление
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на хартиен носител се извършва от служител
на агенцията, който приема заявлението, чрез
съпоставяне на данните на заявителя, посочени в заявлението, и данните от документа за
самоличност на заявителя. Заявителят полага
подписа си върху заявлението пред служителя
на агенцията, който приема заявлението. Когато заявителят вече е положил подписа си под
заявлението, той подписва заявлението отново
пред служителя на агенцията.
(4) Проверка на самоличността на заявителя
при подаване на заявлението по електронен
път се извършва чрез съпоставяне на името на
заявителя, посочено в заявлението, и името,
съдържащо се в удостоверението за електронен подпис, което придружава електронния
подпис на заявлението.
Чл. 30. (1) Когато заявлението не е по
установени я образец или има непълноти
и/или неточности в него, длъжностно лице
от ИАСАС писмено уведомява заявителя в
7-дневен срок от постъпване на заявлението.
(2) В 10-дневен срок от получаване на
уведомлението заявителят следва да отстрани
непълнотите и/или неточностите.
(3) Когато заявителят не отстрани непълнотите и/или неточностите в срока по ал. 2
или не отговаря на изискванията на чл. 28,
изпълнителният директор на И АСАС със
заповед отказва издаването на разрешение.
(4) Отказът по ал. 3 се съобщава и подлежи
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс.
(5) Когато заявлението отговаря на изискванията или непълнотите и/или неточностите
са отстранени, изпълнителният директор на
ИАСАС в 7-дневен срок издава разрешение
по образец съгласно приложение № 4.
(6) Разрешението е със срок на валидност
една година от датата на издаване.
(7) Срокът на валидност на разрешението
може да бъде удължаван по реда на чл. 38
най-много два пъти с по една година.
Раздел IІІ
Нормативни изисквания към семената. Проверки и вземане на проби
Чл. 31. Семената по чл. 27, принадлежащи
към сортове на съответните зеленчукови култури, трябва да съответстват на изискванията,
определени в приложения № 3 и 4 на Наредба
№ 96 от 2006 г.
Чл. 32. (1) Семената по чл. 27, заготвени по условията на тази глава, са предмет
на последващ официален конт рол, който
се извършва чрез проверки от ИАСАС, за
удостоверяване на сортовата автентичност и
сортовата чистота на базата на описанието
на сорта, което е предоставено от заявителя,
или ако има описание на сорта, изготвено от
ИАСАС, базирано на резултатите от официал-
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ното изпитване за различимост, хомогенност
и стабилност на сорта съгласно разпоредбите
на чл. 6 на Наредба № 96 от 2006 г.
(2) Пробите се вземат официално от хомогенни партиди семена.
(3) Максималната маса на една партида
и минималната маса на една проба за всеки
растителен вид са съгласно приложение № 4
на Наредба № 96 от 2006 г.
(4) Условията и редът за провеждане на
последващ контрол и изискванията за сортова
автентичност и сортова чистота се определят
в Наредба № 96 от 2006 г.
Раздел ІV
Опаковане и етикетиране на семената
Чл. 33. (1) На пазара могат да се предлагат
само семена в запечатани опаковки.
(2) Опаковките със семена се запечатват
под официален контрол на ИАСАС по начин,
който не позволява да бъдат отваряни, без да
се наруши целостта на опаковката или без да
останат следи от увреждания върху етикета
по чл. 34. За да се гарантира запечатването,
се поставя печат или пломба.
Чл. 34. (1) Опаковките със семена трябва
да носят етикет на производителя или информацията от етикета да е отпечатана или
щампована с печат върху опаковките на един
от официалните езици на Общността, като
за произведените и предлагани на пазара на
територията на страната семена информацията
се изписва на български език.
(2) Етикетът по ал. 1 задължително съдържа
най-малко следната информация:
1. идентификационен номер на партидата;
2. месец и година на запечатване;
3. растителен вид – ботаническо име на
вида, изписано на латиница, и наименование
на вида, изписано най-малко на български
език (за произведените в страната семена);
4. наименованието на сорта, под което
семената ще се предлагат на пазара (предложеното наименование от селекционера или
наименованието, предложено в заявката за
вписване в ОСЛ на Република България, или
одобреното наименование);
5. референтен номер на селекционера;
6. номера на официалната заявка за вписване на сорта в ОСЛ на Република България;
7. обозначението „сортът все още не е
одобрен за вписване в ОСЛ“;
8. когато сортът е генетично модифициран – думите „генетично модифициран сорт“;
9. нетна или брутна маса или брой на чистите семена или където е приложимо – съплодия;
10. когато е посочена масата и са използвани гранулирани пестициди, пелетизиращи
субстанции или други твърди вещества, се
посочват техният състав и съдържание, а също
и приблизителното съотношение на масата
на чистите семена или съплодия (където е
приложимо) към общата маса семена.
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(3) Етикетът по ал. 1 трябва да е оранжев
на цвят.
Чл. 35. Всяко химическо третиране трябва
да бъде отбелязано върху етикета по чл. 34 и
върху или в опаковката.
Раздел V
Изисквания към лицата, получили разрешение
Чл. 36. (1) Лицата – производители и/или
заготвители на зеленчуковите семена, които
отговарят за поставянето на етикетите на
опаковките или отпечатване на информацията
от етикета върху опаковките или поставянето на щемпел върху опаковките със същата
информация, са задължени:
1. да информират ИАСАС за датите на началото и края на дейностите (по етикетирането);
2. да водят отчетност за всички партиди
семена в книгите по чл. 62 ЗППМ, като записите в книгите да се съхраняват и да са на
разположение на ИАСАС за срок не по-малък
от 3 години;
3. да вземат проби от всяка партида семена,
предназначена за предлагане на пазара, и да
ги съхраняват най-малко 2 години.
(2) Дейностите по ал. 1, т. 2 и 3 се проверяват от ИАСАС на принципа на произволен
избор (случайни проверки).
Раздел VІ
Срок на разрешенията. Удължаване на срока.
Прекратяване на разрешенията
Чл. 37. Разрешението по чл. 30, ал. 5 има
срок на валидност една година от датата на
издаването му, като този срок може да бъде
удължаван по реда на чл. 38.
Чл. 38. (1) Срокът на валидност на разрешението може да бъде удължаван най-много
два пъти с по една година.
(2) За удължаване на срока на разрешението неговият притежател подава заявление по
образец съгласно приложение № 3, придружено от всяка налична информация, която
допълва вече предоставената информация
относно описанието, сортоподдържането и/
или информацията от практическия опит,
събран по време на отглеждането на сорта,
който е предмет на първоначалното разрешение. Документът, удостоверяващ, че оценката
(сортоизпитването) за признаване за вписване
на въпросния сорт в ОСЛ на Република България все още не е приключила, се прилага
служебно към преписката.
(3) Разрешението с удължен срок на валидност по ал. 1 се издава по образец съгласно
приложение № 4.
Чл. 39. (1) Валидността на разрешението
по чл. 30, ал. 5 се прекратява при условията
на чл. 21.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол поддържа на
интернет страницата си публичен регистър на
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издадените разрешения по чл. 30, ал. 5, който
съдържа наименование/име на притежателя
на разрешението, номер, дата на издаване и
срок на валидност, дата на удължаване на
срока на валидност и срок на валидност и
дата на прекратяване.
Раздел VІІ
Предпазни мерки
Чл. 40. (1) Независимо от издаденото
разрешение по чл. 30, ал. 5, ако демонстративните и/или производствените опити ще се
извършват в друга държава членка, тя може
да забрани използването на съответния сорт
за цялата или за част от територията си или
да определи условия за отглеждането на сорта
за случаите по т. 2 в съответствие с използваните продукти от отглеждания сорт, когато
се установи, че:
1. отглеждането на сорта има вредно въздействие от гледна точка на здравното състояние на растенията по отношение отглеждането
на други сортове или растителни видове; или
2. сортът представлява риск за човешкото
здраве или за околната среда.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол може
да забрани предлагането на пазара на територията на Република България на семена, за
които е издадено разрешение за предлагането
на пазара на семена за демонстративни и/
или производствени опити в друга държава
членка, в случаите по ал. 1.
Раздел VІІІ
Проверка на сортоподдържането
Чл. 41. (1) Изпълнителната агенция по
сортоизпитване, апробация и семеконтрол
извършва проверки на сортоподдържането
на сортове, за които е получено разрешение
по чл. 30, ал. 5.
(2) Когато сортоподдържането се извършва в друга държава членка, ИАСАС и компетентните органи на държавата членка се
подпомагат взаимно, като си съдействат административно по отношение на проверките
на сортоподдържането.
(3) В случаите, когато в страната ни се
извършва сортоподдържане на сорт, за който е издадено разрешение от друга държава
членка, се прилага ал. 2.
Раздел ІХ
Предоставяне и обмен на информация за
разрешенията, публикуване на списък със
сортове
Чл. 42. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол предоставя информация на ЕК и държавите членки
за разрешенията по чл. 30, ал. 5 при условията
и по реда на чл. 25 и 26.
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Чл. 43. Сортовете, за които са издадени
разрешения от изпълнителния директор на
ИАСАС, са част от списъка, който ЕК може
да публикува съгласно чл. 38 на Решение на
Комисията от 1 декември 2004 г. относно
правилата за изпълнение, с които държавите
членки могат да разрешават предлагането на
пазара на семена, които принадлежат към
сортовете, за които е подадено заявление за
вписване в националния каталог на сортовете
на земеделските растителни видове.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. С тази наредба се осигурява прилагането
на Решение на Комисията от 1 декември 2004 г.
относно правилата за изпълнение, с които държавите членки могат да разрешават предлагането на пазара на семена, които принадлежат
към сортовете, за които е подадено заявление за
вписване в националния каталог на сортовете
на земеделските растителни видове (ОВ, L 362
от 9 декември 2004 г.) и Решение за изпълнение
(ЕС) 2016/320 на Комисията от 3 март 2016 г.
за изменение на Решение 2004/842/ЕО относно
правилата за изпълнение, с които държавите
членки могат да разрешават предлагането на
пазара на семена, които принадлежат към
сортовете, за които е подадено заявление за
вписване в националния каталог на сортовете
на земеделските растителни видове (ОВ, L 60
от 5 март 2016 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 39а, ал. 3 от Закона за посевния и посадъчния материал.
§ 3. Наредба № 17 от 2007 г. за условията
и реда за получаване на разрешения за лица,
които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна
дейност, или семена от сортове, за които е
подадена заявка за вписване, но все още не
са одобрени за вписване в Официалната сортова листа, предназначени за демонстративни
и/или производствени опити (ДВ, бр. 77 от
2007 г.), се отменя.
§ 4. В Наредба № 3 от 2010 г. за търговия
на овощен посадъчен материал и овощни
растения, предназначени за производство на
плодове на пазара на Европейския съюз (обн.,
ДВ, бр. 20 от 2010 г.; изм., бр. 95 от 2016 г. и
бр. 87 от 2018 г.), в чл. 19 думите „министърът
на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
§ 5. В Наредба № 5 от 2005 г. за необходимата земя, условията за отглеждане на културите и техниката за сортоизпитване, за реда за
издаване на разрешения за сортоизпитване за
биологични и стопански качества и за издаване
на удостоверения за сортоизпитатели (ДВ, бр.
39 от 2005 г.) се правят следните изменения:
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1. В чл. 3 думите „Министерството на
земеделието и горите (МЗГ)“ се заменят с
„Министерството на земеделието, храните и
горите (МЗХГ)“.
2. В чл. 10:
а) в ал. 6 думите „министъра на земеделието и горите“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“;
б) в ал. 7:
аа) в основния текст думите „Министърът
на земеделието и горите“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“,
а абревиатурата „МЗГ“ с „МЗХГ“;
бб) в т. 2 думите „ЕГН, документ за самоличност“ и „№ на фирмено дело от съответния
окръжен съд“ се заличават;
в) в ал. 9 думите „министъра на земеделието и горите“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“, а „Закона
за административното производство (ЗАП)“
с „Административнопроцесуалния кодекс“.
3. В чл. 21:
а) в ал. 2 думите „Министърът на земеделието и горите“ се заменят с „Министърът
на земеделието, храните и горите“;
б) в ал. 3 съкращението „ЗАП“ се заменя
с „АПК“.
4. Навсякъде думите „министъра/ът на
земеделието и горите“ и абревиатурата „МЗГ“
се заменят съответно с „министъра/ът на
земеделието, храните и горите“ и „МЗХГ“.
§ 6. В Наредба № 8 от 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на
произвеждания и търгуван посевен материал
от групите земеделски растения – зърнени,
маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло (обн., ДВ, бр. 29
от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г. и бр. 79 от
2012 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 1, т. 2 думите „Наредба № 61 за
производство и търговия на посевен материал
от картофи (ДВ, бр. 10 от 2004 г.)“ се заменят с „Наредба № 16 от 2008 г. за търговия
на посевен материал от картофи на пазара
на Европейския съюз (ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
(Наредба № 16 от 2008 г.)“, а „Наредба № 78
от 2006 г. за производство и търговия на базови семена картофи от съответните класи
на пазара на Европейския съюз (ДВ, бр. 51 от
2006 г.)“ с „Наредба № 15 от 2015 г. за търговия на предбазови, базови и сертифицирани
семена картофи от съответните класи на
пазара на Европейския съюз (ДВ, бр. 59 от
2015 г.) (Наредба № 15 от 2015 г.)“.
2. В чл. 4, ал. 2, т. 3 думите „Наредба
№ 12 от 2001 г. за условията и реда за семепроизводство, отглеждане, внос и износ
на растения и семена от рода на конопа
(канабис) със съдържание под 0,2 тегловни
процента тетрахидроканабинол и за внос и
износ на семена от опиев мак (ДВ, бр. 44 от
2001 г.)“ се заменят с „Наредба № 1 от 2018 г.
за условията и реда за издаване на разрешения за отглеждане на растения от рода на
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конопа (канабис), предназначени за влакно,
семена за фураж и храна и семена за посев,
със съдържание под 0,2 тегловни процента
на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за
търговия и контрол (ДВ, бр. 25 от 2018 г.)“.
3. В чл. 27, ал. 2 думите „Наредба № 1 от
1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр.
82 от 1998 г.)“ се заменят с „Наредба № 8 от
2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр.
19 от 2015 г.)“, а „Националната служба по
растителна защита (НСРЗ)“ с „Българската
агенция по безопасност на храните (БАБХ)“.
4. В чл. 49, ал. 2 думите „регионалната
служба по растителна защита (РСРЗ)“ се
заменят с „Областната дирекция по безопасност на храните“, а „Наредба № 1 от 1998 г.
за фитосанитарен контрол“ с „Наредба № 8
от 2015 г. за фитосанитарния контрол“.
5. В чл. 59 ал. 2 се отменя.
6. Навсякъде думите:
а) „министъра на земеделието и горите“
се заменят съответно с „министъра на земеделието, храните и горите“, а абревиатурата
„НСРЗ“ с „БАБХ“;
б) „Наредба № 61 за производство и търговия на посевен материал от картофи“ се
заменят с „Наредба № 16 от 2008 г.“, а „Наредба
№ 78 от 2006 г. за производство и търговия на
базови семена картофи от съответните класи
на пазара на Европейския съюз“ с „Наредба
№ 15 от 2015 г.“.
§ 7. В Наредба № 12 от 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на
произвеждания и търгуван посадъчен материал
от групите земеделски растения – овощни,
лоза, декоративни и зеленчукови видове (обн.,
ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм., бр. 87 от 2018 г.),
се правят следните изменения:
1. В чл. 48, ал. 6 думите „Наредба № 1 от
1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр.
82 от 1998 г.)“ се заменят с „Наредба № 8 от
2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр.
19 от 2015 г.)“.
2. В чл. 49, ал. 10 думите „Наредба № 1 от
1998 г. за фитосанитарен контрол“ се заменят
с „Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния
контрол“.
§ 8. В Наредба № 19 от 2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал
от зеленчукови култури (обн., ДВ, бр. 51 от
2004 г.; изм., бр. 42 от 2006 г., бр. 20 и 45 от
2007 г. и бр. 18 от 2014 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 1, ал. 1 думите „Наредба № 1 от
1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр.
82 от 1998 г.)“ се заменят с „Наредба № 8 от
2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр.
19 от 2015 г.)“.
2. В чл. 5, ал. 1 думите „лица, получили
разрешение по условията на чл. 28, ал. 2
ЗППМ и Наредба № 13 от 2003 г. за реда за
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издаване на разрешения на производители и
заготвители на посевен и посадъчен материал
и за регистрация на търговци на посевен и
посадъчен материал (ДВ, бр. 81 от 2004 г.)“ се
заменят с „лица, които отговарят на условията
на чл. 28, ал. 1 ЗППМ“.
3. В чл. 7, ал. 4 думите „Националната
служба за растителна защита (НСРЗ)“ се заменят с „Българската агенция по безопасност
на храните (БАБХ)“, а „министъра на земеделието и горите“ с „министъра на земеделието,
храните и горите“.
4. В чл. 17:
а) в ал. 1 абревиатурата „НСРЗ“ се заменя
с „БАБХ“;
б) в ал. 2 думите „проверки на регистрираните производители“ се заменят с „проверки за установяване на съответствие на
производителите с изискванията на чл. 28,
ал. 1 ЗППМ“;
в) в ал. 4 абревиатурата „НСРЗ“ се заменя
с „БАБХ“.
5. В чл. 18:
а) в ал. 2 абревиатурата „НСРЗ“ се заменя
с „БАБХ“;
б) в ал. 3 думите „министърът на земеделието и горите“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“.
6. В чл. 25:
а) в ал. 1 абревиатурата „НСРЗ“ се заменя
с „БАБХ“;
б) в ал. 3:
аа) в основния текст абревиатурата „НСРЗ“
се заменя с „БАБХ“;
бб) в т. 2 думите „министъра на земеделието
и горите“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“, а абревиатурата
„НСРЗ“ се заменя с „БАБХ“;
вв) в т. 4 абревиатурата „НСРЗ“ се заменя
с „БАБХ“.
7. В приложение № 3 към чл. 11, ал. 4:
а) в т. 2 думите „Министерство на земеделието и горите“ се заменят с „Министерство
на земеделието, храните и горите“;
б) в т. 9 думите „в Наредба № 1 от 1998 г.
за фитосанитарен контрол“ се заменят със
„с Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния
контрол“.
8. Навсякъде думите „Наредба № 1 от
1998 г. за фитосанитарен контрол“ се заменят
с „Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния
контрол“, а абревиатурата „НСРЗ“ с „БАБХ“.
§ 9. В Наредба № 21 от 2007 г. за търговия
на посевен материал от зърнени култури на
пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1
от 2008 г.; изм., бр. 49 от 2009 г., бр. 38 от
2010 г., бр. 40 от 2012 г., бр. 74 от 2013 г., бр. 58
от 2016 г., бр. 25 от 2017 г. и бр. 6 от 2019 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 20, ал. 5 думите „и търговци“ се
заличават, а „молба“ се заменя със „заявление“.
2. В чл. 26:
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а) в ал. 2 изречение второ се заличава;
б) алинеи 4 и 5 се отменят;
в) в ал. 6 думите „партидата се преразфасова“ се заменят с „партидата може да
бъде преразфасована“, а думите „и се вземат
проби за съответните лабораторни анализи“
се заличават;
г) алинеи 7 и 8 се отменят.
3. В чл. 29, ал. 2 думите „регистрираните в
ИАСАС производители и търговци на семена
от зърнени култури“ се заменят с „производителите, отговарящи на условията по чл. 28,
ал. 2 ЗППМ и регистрираните търговци“.
4. В чл. 30, ал. 7 думите „чийто срок започва да тече от датата на издаване документа
за повторния лабораторен анализ, посочена
в новия сертификат“ се заличават.
5. В чл. 38:
а) в ал. 13 изречение второ се заличава;
б) алинея 14 се отменя.
6. В чл. 39 ал. 9, 10, 11 и 12 се отменят.
7. В чл. 57л, ал. 2 абревиатурата „МЗХ“ се
заменя с „ИАСАС“.
8. Навсякъде думите „министъра/ът на
земеделието и храните“, „Министерството
на земеделието и храните“ и абревиатурата
„МЗХ“ се заменят съответно с „министъра/ът
на земеделието, храните и горите“, „Министерството на земеделието, храните и горите“
и „МЗХГ“.
§ 10. В Наредба № 95 от 2006 г. за търговия
на лозов посадъчен материал (обн., ДВ, бр.
71 от 2006 г.; изм., бр. 4 от 2007 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 11, ал. 3 думите „Националната
служба за растителна защита“ се заменят с
„Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)“, а „Наредба № 1 от 1998 г. за
фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.)“
с „Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния
контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.)“.
2. В чл. 12, ал. 3 думите „министъра на земеделието и горите“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
3. В чл. 23, ал. 1 думите „на пазара на Общността министърът на земеделието и горите“
се заменят с „на пазара на Европейския съюз
министърът на земеделието, храните и горите“.
4. Навсякъде абревиатурата „НСРЗ“ се
заменя с „БАБХ“.
§ 11. В Наредба № 96 от 2006 г. за търговия
на посевен материал от зеленчукови култури
на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр.
71 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 45 от 2007 г., бр.
82 от 2008 г., бр. 41 и 92 от 2010 г., бр. 18 от
2014 г. и бр. 25 от 2017 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 15:
а) в ал. 1 думите „Националната служба
за растителна защита (НСРЗ)“ се заменят
с „Българската агенция по безопасност на
храните (БАБХ)“;
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б) в ал. 3 думите „Националната служба
за растителна защита“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“,
а „Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен
контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.)“ с „Наредба
№ 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол
(ДВ, бр. 19 от 2015 г.)“.
2. В чл. 34, ал. 2 думите „регистрираните в
ИАСАС производители и търговци“ се заменят с „отговарящите на условията на чл. 28,
ал. 1 ЗППМ производители и регистрираните
търговци“.
3. В чл. 57 ал. 8 се отменя.
4. В чл. 59, ал. 1 думите „Наредба № 22 от
4 юли 2001 г. за биологичното производство
на растения, растителни продукти и храни от
растителен произход и неговото означаване
върху тях (ДВ, бр. 68 от 2001 г.)“ се заменят с
„Наредба № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на
разрешение за контролна дейност за спазване
на правилата на биологичното производство,
както и за последващ официален надзор върху
контролиращите лица (ДВ, бр. 75 от 2018 г.)“.
5. Навсякъде думите „министъра/ът на
земеделието и горите“ се заменят с „министъра/ът на земеделието, храните и горите“.
§ 12. В Наредба № 98 от 2006 г. за търговия
на посевен материал от цвекло на пазара на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.;
изм., бр. 14 от 2007 г., бр. 49 от 2009 г. и бр.
25 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 7:
а) в ал. 1 думите „Националната служба
за растителна защита (НСРЗ)“ се заменят
с „Българската агенция по безопасност на
храните (БАБХ)“;
б) в ал. 3 думите „Националната служба
за растителна защита“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“,
а „Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен
контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.)“ с „Наредба
№ 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол
(ДВ, бр. 19 от 2015 г.)“.
2. В чл. 24:
а) в ал. 2 изречение второ се заличава;
б) алинеи 3 и 4 се отменят.
3. В чл. 26, ал. 2 думите „регистрираните в
ИАСАС производители и търговци“ се заменят с „отговарящите на условията на чл. 28,
ал. 1 ЗППМ производители и регистрираните
търговци“.
4. В чл. 41, ал. 1 думите „Наредба № 22 от
4 юли 2001 г. за биологичното производство
на растения, растителни продукти и храни от
растителен произход и неговото означаване
върху тях (ДВ, бр. 68 от 2001 г.)“ се заменят с
„Наредба № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на
разрешение за контролна дейност за спазване
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на правилата на биологичното производство,
както и за последващ официален надзор върху
контролиращите лица (ДВ, бр. 75 от 2018 г.)“.
5. В чл. 42л, ал. 2 абревиатурата „МЗХ“ се
заменя с „ИАСАС“.
6. Навсякъде думите „министъра/ът на
земеделието и храните“, „Министерството
на земеделеито и храните“ и абревиатурата
„МЗХ“ се заменят съответно с „министъра/ът
на земеделието, храните и горите“, „Министерството на земеделието, храните и горите“
и „МЗХГ“.
§ 13. В Наредба № 99 от 2006 г. за търговия
на посевен материал от фуражни култури на
пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр.
77 от 2006 г.; изм., бр. 4 от 2007 г., бр. 49 от
2009 г., бр. 38 от 2010 г., бр. 85 от 2011 г., бр.
75 от 2013 г., бр. 25 и 101 от 2017 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 3 думите „Наредба № 1 от
1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр.
82 от 1998 г.)“ се заменят с „Наредба № 8 от
2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр.
19 от 2015 г.)“.
2. В чл. 24:
а) в ал. 2 изречение второ се заличава;
б) в ал. 4 думите „сертификат по ал. 2 или“
и „сертификата/“ се заличават;
в) в ал. 5 думата „сертификат/“ се заличава;
г) в ал. 6 думите „партидата се преразфасова“ се заменят с „партидата може да
бъде преразфасована“, а думите „и се вземат
проби за съответните лабораторни анализи“
се заличават;
д) алинеи 7 и 8 се отменят.
3. В чл. 26, ал. 2 думите „регистрираните в
ИАСАС производители и търговци“ се заменят с „отговарящите на условията на чл. 28,
ал. 1 ЗППМ производители и регистрираните
търговци“.
4. В чл. 46 думите „Наредба № 22 от 4 юли
20 01 г. за биологичното производство на
растения, растителни продукти и храни от
растителен произход и неговото означаване
върху тях (ДВ, бр. 68 от 2001 г.)“ се заменят с
„Наредба № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на
разрешение за контролна дейност за спазване
на правилата на биологичното производство,
както и за последващ официален надзор върху
контролиращите лица“ (ДВ, бр. 75 от 2018 г.)“.
5. В чл. 48л, ал. 3 абревиатурата „МЗХГ“
се заменя с „ИАСАС“.
§ 14. В Наредба № 100 от 2006 г. за търговия
на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 77 от 2006 г.; изм., бр. 11 от
2007 г., бр. 49 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г. и бр.
102 от 2016 г.) се правят следните изменения:
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1. В чл. 7 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“, а „Наредба
№ 12 за условията и реда за семепроизводство,
отглеждане и внос на растения и семена от
рода коноп (канабис) със съдържание под 0,2
тегловни процента на тетрахидроканабинол и
за внос и износ на семена от опиев мак (ДВ,
бр. 44 от 2001 г.)“ с „Наредба № 1 от 2018 г.
за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на
конопа (канабис), предназначени за влакно,
семена за фураж и храна и семена за посев,
със съдържание под 0,2 тегловни процента
на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за
търговия и контрол (ДВ, бр. 25 от 2018 г.)“.
2. В чл. 27:
а) в ал. 2 изречение второ се заличава;
б) в ал. 4 думите „сертификат по ал. 2 или“
и „сертификата/“ се заличават;
в) в ал. 5 думата „сертификат/“ се заличава;
г) в ал. 6 думите „партидата се преразфасова“ се заменят с „партидата може да бъде
преразфасована“, а „и се вземат проби за съответните лабораторни анализи“ се заличават;
д) алинеи 7 и 8 се отменят.
3. В чл. 29, ал. 2 думите „регистрираните в
ИАСАС производители и търговци“ се заменят с „отговарящите на условията на чл. 28,
ал. 1 ЗППМ производители и регистрираните
търговци“.
4. Навсякъде думите „министъра/ът на
земеделието и храните“, „Министерството на
земеделието и храните“, абревиатурата „МЗХ“
се заменят съответно с „министъра/ът на земеделието, храните и горите“, „Министерството
на земеделието, храните и горите“ и „МЗХГ“.
§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов
Приложение № 1
към чл. 2, ал. 3

ЗАЯВЛЕНИЕ
..................................................................................
(трите имена на физическото лице или наименование на юридическото лице)
ЕИК ........................................., гр. (c) ....................
адрес: ......................................................................
(постоянен адрес за физическите лица; седалище
и адрес на управление за юридическите лица)
телефон ...................................................................,
факс .........................................................................,
e-mail ........................................................................
УВАЖАЕМИ/A Г-Н/Г-ЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР,
Заявявам, че желая да ми бъде издадено разрешение за предлагане на пазара на семена,
предназначени за научни цели или селекционна
дейност, по чл. 39а, ал. 1, т. 1 ЗППМ.
1. Научно наименование на вида ........................
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2. Наименование на сорта/генетичния материал
(ако е приложимо) .................................................
3. Количество (в kg): .............................................
Дата: .....................
Заявител: …………………

Приложение № 2
към чл. 3, ал. 5

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИЗП Ъ Л Н И Т Е Л Н А А Г ЕН Ц И Я ПО СОР ТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ
РАЗРЕШЕНИЕ
На основание чл. 39а, ал. 3 във връзка с ал. 1,
т. 1 от Закона за посевния и посадъчния материал и чл. 3, ал. 5 от Наредба № 3 от 2019 г. за
условията и реда за получаване на разрешения за
лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност,
и семена, предназначени за демонстративни и/
или производствени опити, разрешените за целта
количества в зависимост от растителните видове,
опаковката и етикетирането на семената
РАЗРЕШАВАМ
на ..............................................................................
(трите имена на физическото лице или наименование на юридическото лице)
адрес: .......................................................................
(постоянен адрес за физическите лица; седалище
и адрес на управление за юридическите лица)
да предлага на пазара на семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност по
чл. 39а, ал. 1, т. 1 ЗППМ.
1. Научно наименование на вида ......................
2. Наименование на сорта/генетичния материал
(ако е приложимо) ...............................................
3. Количество (в kg): ...........................................
4. Пореден № на етикета ....................................
5. Идентификационен № на партидата .............
Разрешението е със срок на валидност ………………
…….......................……....................... считано от датата
на издаването му.
Изпълнителен директор:

Приложение № 3
към чл. 9, ал. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
От ...........................................................................
(трите имена на физическото лице или наименование на юридическото лице)
ЕИК ........................................., гр. (c) ...................
адрес: .....................................................................
(постоянен адрес за физическите лица; седалище
и адрес на управление за юридическите лица)
телефон ...................................................................,
факс .........................................................................,
e-mail ........................................................................
УВАЖ АЕМИ/A Г-Н/Г-ЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР,
Заявявам, че желая да ми бъде издадено на основание чл. 39а, ал. 4 ЗППМ
(отбележете с „Х“ в квадратчето)
Разрешение
Разрешение с удължен срок на валидност
за предлагане на пазара на семена от сортове,
за които е подадена заявка за сортоизпитване с
цел признаване и вписване в Официалната сортова листа (ОСЛ) съгласно чл. 39а, ал. 2 ЗППМ.
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1. Научно наименование на вида ......................
2. Наименование на сорта .................................
3. Номер на заявката за сортоизпитване на сорта
за вписване в ОСЛ (попълва се служебно) .....
4. Сортоподдържане (държава, място, лице) ...
.................................................................................
5. Държави членки, в които ще се извършват
опитите, и съответните количества семена:
държава .......................... количество ....................
държава .......................... количество ....................
държава .......................... количество ....................
6. № и дата на предходно разрешение (попълва се
само когато има издадено такова) …….....……………….
Дата: .....................
Заявител: …………………

Приложение № 4
към чл. 10, ал. 5, чл. 20,
ал. 3, чл. 30, ал. 5 и чл. 38, ал. 3
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИЗП Ъ Л Н И Т Е Л Н А А Г ЕН Ц И Я ПО СОР ТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ
РАЗРЕШЕНИЕ
№ ................/………………..…… г.
На основание чл. 39а, ал. 3 от Закона за посевния и посадъчния материал във връзка с чл. 10,
ал. 5, чл. 20, ал. 3, чл. 30, ал. 5 и чл. 38, ал. 3
(попълва се правното основание за всеки конкретен
случай) ………………………………. от Наредба №………….
от ………… г. относно предлагането на пазара
на семена, предназначени за научни цели или
селекционна дейност, или семена от сортове,
за които е подадена заявка за сортоизпитване
с цел признаване и вписване в официалната
сортова листа
РАЗРЕШАВАМ
на ..............................................................................
(трите имена на физическото лице или наименование на юридическото лице)
адрес: .......................................................................
(постоянен адрес за физическите лица; седалище
и адрес на управление за юридическите лица)
да предлага на пазара семена от сортове, за които е подадена заявка за сортоизпитване с цел
признаване и вписване в Официалната сортова
листа (ОСЛ) съгласно чл. 39а, ал. 2 от Закона
за посевния и посадъчния материал.
1. Научно наименование на вида ........................
2. Наименование на сорта ...................................
3. Номер на заявката за сортоизпитване на сорта
за вписване в ОСЛ .................................................
4. Държави членки, в които ще се извършват
опитите, и съответните количества семена:
държава .......................... количество ....................
държава .......................... количество ....................
държава .......................... количество ....................
5. № и дата на предходно разрешение (попълва
се само когато има издадено такова) …………………
…………………….........................................................……
Разрешението е със срок на валидност ……………
…......................……………………….. считано от датата
на издаването му.
Изпълнителен директор:
2485
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 87-НС
от 7 април 2019 г.

относно обявяване на Ралица Трилкова Добрева за народен представител от Петнадесети
изборен район – Плевенски, в 44-то Народно
събрание
С Решение № 5148-НС от 6 декември 2018 г.
Централната избирателна комисия е обявила
Ралица Трилкова Добрева за народен представител в 44-то Народно събрание от листата
на политическа партия ГЕРБ, от Петнадесети
изборен район – Плевенски, за времето, през
което Цецка Цачева Данговска изпълнява
функциите на министър на правосъдието на
Република България.
С писмо вх. № НС-02-5 от 5 април 2019 г.
на ЦИК е получено заверено копие на препис от Решение на Народното събрание за
персонални промени в Министерския съвет
на Република България, прието на 5 април
2019 г., с което Цецка Цачева Данговска е
освободена като министър на правосъдието.
Постъпило е заявление с вх. № НС-10-5
от 5 април 2019 г. от Цецка Цачева Данговска, с което заявява, че не желае да бъде
обявена за народен представител от листата
на ПП ГЕРБ от Петнадесети изборен район – Плевенски.
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С оглед подаденото заявление от Цецка
Цачева Данговска, която е под № 2 от листата
на ПП ГЕРБ, и обстоятелството, че следващият
от листата на ПП ГЕРБ е Ралица Трилкова
Добрева, която е № 5 от листата на ПП ГЕРБ,
Централната избирателна комисия приема, че
тя следва да замести овакантения постоянен
мандат на Ивайло Ангелов Московски. Тъй
като Ралица Трилкова Добрева вече е обявена за народен представител за времето, през
което Цецка Цачева Данговска изпълнява
функциите на министър на правосъдието на
Република България, следва да се измени само
основанието, на което е обявена за избрана
за народен представител, а именно чл. 302,
ал. 1 от Изборния кодекс.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява Ралица Трилкова Добрева за народен представител в 44-то Народно събрание
от листата на политическа партия ГЕРБ, от
Петнадесети изборен район – Плевенски.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Стефка Стоева
Секретар:
Севинч Солакова
2739

Поправка. Министерският съвет прави поправка във връзка с допусната техническа грешка в
Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 55 на
Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 26 от 2019 г.), като в приложението към чл. 19, ал. 3:
1. на ред „Обща администрация“ числото „67“ да се чете „69“;
2. на ред „Специализирана администрация“ числото „199“ да се чете „197“.
2723
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-188
от 14 февруари 2019 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 22, ал. 2 от Закона за прилагане
на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз във връзка
с постъпило писмо от „Биоагричерт“ – ООД, в
Министерството на земеделието, храните и горите с рег. индекс № 70-97/9.01.2019 г. и одобрен
доклад от Янко Иванов – заместник-министър
на земеделието, храните и горите, с рег. индекс
№ 93-1197 от 14.02.2019 г. нареждам:
I. Прекратявам разрешението на „Биоагричерт Ита ли я Българи я“ – ЕООД – Пловдив,
ул. Белград № 2, ет. 3, офис 305, да упражнява
дейност като контролиращо лице за осъществяване на контрол за съответствие със спецификацията на защитени географски означения и
храни с традиционно специфичен характер по
смисъла на чл. 37 от Регламент (ЕС) № 1151/2012
на Европейск и я парламент и на Съвета от
12 ноември 2012 г. относно схемите за качество
на селскостопанските продукти и храни (обн.,
ОВ, серия L, бр. 343 от 14.12.2012 г.).
II. Отменям:
1. Заповед № РД-09-567 от 19.07.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите (ДВ,
бр. 66 от 2017 г.).
2. Заповед № РД-09-349 от 11.04.2017 г. на
министъра на земеделието и храните (ДВ, бр. 47
от 2017 г.).
3. Заповед № РД-09-290 от 14.05.2016 г. на
министъра на земеделието и храните (ДВ, бр. 52
от 2016 г.).
4. Заповед № РД-09-41 от 25.01.2016 г. на министъра на земеделието и храните (ДВ, бр. 21
от 2016 г.).
5. Заповед № РД-09-833 от 15.12.2014 г. на
министъра на земеделието и храните (ДВ, бр. 10
от 2015 г.).
6. Заповед № РД-09-834 от 15.12.2014 г. на
министъра на земеделието и храните (ДВ, бр. 10
от 2015 г.).
7. Заповед № РД-09-835 от 15.12.2014 г. на
министъра на земеделието и храните (ДВ, бр. 10
от 2015 г.).
8. Заповед № РД-09-288 от 23.04.2013 г. на
министъра на земеделието и храните (ДВ, бр. 47
от 2013 г.).
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Янко Иванов – заместник-министър на
земеделието, храните и горите.

2461

Министър:
Р. Порожанов

ЗАПОВЕД № РД-18-141
от 13 март 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Горно Хърсово, община Благоевград, област
Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

2273

За изпълнителен директор:
Ст. Петров

ЗАПОВЕД № РД-18-142
от 13 март 2019 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. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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За изпълнителен директор:
Ст. Петров

ЗАПОВЕД № РД-18-143
от 13 март 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Логодаж, община Благоевград,
област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

2275

За изпълнителен директор:
Ст. Петров

ЗАПОВЕД № РД-18-144
от 13 март 2019 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. Дебочица, община Благоевград, област
Благоевград.
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Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

2276

За изпълнителен директор:
Ст. Петров

ЗАПОВЕД № РД-18-145
от 13 март 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Делвино, община Благоевград,
област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

2277

За изпълнителен директор:
Ст. Петров

ЗАПОВЕД № РД-18-146
от 13 март 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Дъбрава, община Благоевград,
област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

2278

За изпълнителен директор:
Ст. Петров

ЗАПОВЕД № РД-18-147
от 13 март 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Клисура, община Благоевград,
област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

2279

За изпълнителен директор:
Ст. Петров

ЗАПОВЕД № РД-18-148
от 14 март 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Върбица, община Плевен, област Плевен.

ВЕСТНИК

БРОЙ 30

Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 9.10.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
За изпълнителен директор:
Ст. Петров
2280
ЗАПОВЕД № РД-18-149
от 14 март 2019 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. Дренково, община Благоевград, област
Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Ст. Петров
2281
ЗАПОВЕД № РД-18-150
от 14 март 2019 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. Марулево, община Благоевград, област
Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Ст. Петров
2282
ЗАПОВЕД № РД-18-151
от 14 март 2019 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.) одоб
рявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Лисия, община Благоевград,
област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Ст. Петров
2283
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ЗАПОВЕД № РД-18-152
от 14 март 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм 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. Обел, община Благоевград,
област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

2284

За изпълнителен директор:
Ст. Петров

ЗАПОВЕД № РД-18-156
от 14 март 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
на частта от землището на с. Долна Студена,
съставляваща урбанизираната територия, разположена извън строителните граници на с. Долна
Студена, община Ценово, област Русе, включваща
поземлени имоти с идентификатори от 22277.501.1
до 22277.501.120 включително.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 10.12.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Русе.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.

2475

За изпълнителен директор:
Ст. Петров

ЗАПОВЕД № КД-14-8
от 14 март 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във
връзка със заявление вх. № 09-19048/8.03.2019 г.
на СГКК – Софийска област, и приложените към
него документи и материали, определени по чл. 58
и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта
и кадастралните регистри на с. Братушково,
ЕК АТТЕ 06175, община Сливница, одобрени
със Заповед № РД-18-46 от 3.06.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 06175.16.96:
площ: 144 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06175.16.97,
площ: 65 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 06175.16.98,
площ: 57 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06175.16.99,
площ: 28 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06175.23.178,
площ: 152 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06175.23.179,
площ: 10 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06175.23.180,
площ: 55 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06175.24.27,
площ: 1604 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06175.25.92,
площ: 15 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06175.25.93,
площ: 69 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06175.25.94,
площ: 116 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 06175.13.114,
пасище, собственост на Община Сливница съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
за възстановяване право на собственост в стари
реални граници № 30001 от 30.09.1997 г., данни
преди промяната: площ: 2737 кв. м, данни след
промяната: площ: 2704 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.13.116,
ливада, собственост на Община Сливница, данни
преди промяната: площ: 109 кв. м, данни след
промяната: площ: 93 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.13.147,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, данни преди
промяната: площ: 3474 кв. м, данни след промяната: площ: 3434 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.13.149,
ливада, собственост на Кирил Младенов Гогов
съгласно решение на ПК № 154, том 9, рег. 2555,
дело № 1877 от 1.12.2017 г. на СВ – Сливница,
данни преди промяната: площ: 949 кв. м, данни
след промяната: площ: 939 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.14.14,
ливада, собственост на „Ню грейн“ – АД, съгласно
н.а. № 88, том 1, рег. 129, дело № 90 от 11.02.2013 г.,
данни преди промяната: площ: 1351 кв. м, данни
след промяната: площ: 1058 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.14.28,
ливада, собственост на Община Сливница съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 30001 от 30.09.1997 г., данни
преди промяната: площ: 243 кв. м, данни след
промяната: площ: 72 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.14.36,
язовир, собственост на Община Сливница съг
ласно акт за публична общинска собственост
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№ 057 от 15.11.1999 г., данни преди промяната:
площ: 184 706 кв. м, данни след промяната: площ:
184 705 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.15.2,
за друг вид застрояване, с. Братушково, данни
преди промяната: площ: 310 354 кв. м, данни след
промяната: площ: 310 226 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.16.1,
ливада, собственост на Община Сливница, данни
преди промяната: площ: 2092 кв. м, данни след
промяната: площ: 1976 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.16.2,
ливада, собственост на Община Сливница, данни
преди промяната: площ: 937 кв. м, данни след
промяната: площ: 918 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.16.34,
ливада, собственост на Община Сливница, данни
преди промяната: площ: 450 кв. м, данни след
промяната: площ: 446 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.16.36,
пасище, собственост на Община Сливница съг
ласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
за възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 1000БР от 24.03.1999 г., данни
преди промяната: площ: 4660 кв. м, данни след
промяната: площ: 4659 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.16.45,
ливада, собственост на Костадинка Кръстанова Димитрова, Димитър Кръстанов Ценков и
Кръстан Ценков Николов съгласно констативен
нотариален акт, издаден въз основа на решения
на ПК № 196, том II, дело № 455 от 1.04.1998 г.,
данни преди промяната: площ: 615 кв. м, данни
след промяната: площ: 606 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.16.46,
ливада, собственост на Община Сливница, данни
преди промяната: площ: 581 кв. м, данни след
промяната: площ: 576 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.16.62,
ливада, собственост на Община Сливница съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 385 от 24.09.1997 г., данни
преди промяната: площ: 211 кв. м, данни след
промяната: площ: 206 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.16.67,
пасище, собственост на Община Сливница съг
ласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
за възстановяване правото на собственост в стари
реални граници № 1000БР от 24.03.1999 г., данни
преди промяната: площ: 302 кв. м, данни след
промяната: площ: 304 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.23.2,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, данни преди
промяната: площ: 1666 кв. м, данни след промяната: площ: 1312 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.23.65,
нива, собственост на Видин Наков Гигов съг
ласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ за
възстановяване на право на собственост с план
за земеразделяне № 84БР от 14.01.1998 г., данни
преди промяната: площ: 3809 кв. м, данни след
промяната: площ: 3782 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.23.71,
ливада, собственост на „Агровитал партнърс“ –
ООД , с ъгласно н.а. № 13, т ом 3, р ег. 569,
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дело № 420 от 3.04.2015 г., данни преди промяната: площ: 2757 кв. м, данни след промяната:
площ: 2543 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.23.72,
ливада, собственост на Община Сливница съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 1000БР от 24.03.1999 г., данни
преди промяната: площ: 1418 кв. м, данни след
промяната: площ: 1290 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.23.162,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, данни преди
промяната: площ: 2854 кв. м, данни след промяната: площ: 2835 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.25.1, пасище, собственост на Община Сливница съгласно
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 1000БР от 24.03.1999 г., данни
преди промяната: площ: 2723 кв. м, данни след
промяната: площ: 2679 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.25.2,
ливада, собственост на Велин Василев Милев
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № ПР67 от 5.04.2001 г.,
данни преди промяната: площ: 2648 кв. м, данни
след промяната: площ: 2603 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.25.4,
ливада, собственост на Атанас Милев Кедов
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № ПР67 от 5.04.2001 г.,
данни преди промяната: площ: 1265 кв. м, данни
след промяната: площ: 1208 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.25.17,
ливада, собственост на Община Сливница, данни
преди промяната: площ: 718 кв. м, данни след
промяната: площ: 702 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.25.23,
изоставена орна земя, собственост на „Агровитал партнърс“ – ООД, съгласно н.а. № 23,
том 10, рег. 2449, дело № 1919 от 4.12.2015 г. на
СВ – Сливница, н.а. № 134, том IV, рег. 1000,
дело № 753 от 2.06.2015 г. на СВ – Сливница,
Алекси Димитров Тодоров съгласно решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване
на право на собственост в стари реални граници
№ 623 от 24.09.1997 г., данни преди промяната:
площ: 5901 кв. м, данни след промяната: площ:
5883 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.25.26,
нива, собственост на Марица Стоянова Николова съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № Б004 от 9.12.1999 г.,
данни преди промяната: площ: 132 кв. м, данни
след промяната: площ: 107 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.25.29,
нива, собственост на Евтим Стоянов Станков
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № 152 от 23.09.1997 г.,
данни преди промяната: площ: 1183 кв. м, данни
след промяната: площ: 1157 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 06175.25.31,
нива, собственост на Костадинка Миладинова Галчева съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № ВП09 от 30.11.2010 г.,
данни преди промяната: площ: 1008 кв. м, данни
след промяната: площ: 995 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.25.45,
дере, собственост на Община Сливница, данни
преди промяната: площ: 3468 кв. м, данни след
промяната: площ: 3465 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.25.46,
дере, собственост на Община Сливница, данни
преди промяната: площ: 3330 кв. м, данни след
промяната: площ: 3328 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.25.50,
ливада, собственост на Захари Стефанов Марков
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № ПР44А от 6.09.2000 г.,
данни преди промяната: площ: 308 кв. м, данни
след промяната: площ: 274 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.25.56,
нива, собственост на Марияна Тодорова Георгиева съгласно съдебно-разделителен протокол
относно земеделски земи № 131, том 1, рег.
1117 от 12.07.2013 г., данни преди промяната:
площ: 3341 кв. м, данни след промяната: площ:
3339 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.25.57,
ливада, собственост на Петър Цветанов Милев съгласно съдебно-разделителен протокол
относно земеделски земи № 131, том 1, рег.
1117 от 12.07.2013 г., данни преди промяната:
площ: 2665 кв. м, данни след промяната: площ:
2661 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.31.1,
гробищен парк, собственост на Община Сливница,
данни преди промяната: площ: 1003 кв. м, данни
след промяната: площ: 918 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.31.2,
изост авена орна земя, собственост на Община Сливн ица, данни преди промяната: площ:
18 958 к в. м, данни след п ром яната: п лощ:
18 887 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.31.30,
изос т а вена орна зем я, собс т венос т на Об щ и н а С л и вн и ц а , д а н н и п р ед и п р ом я н ат а:
площ: 2182 кв. м, данни след промяната: площ:
2123 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.45.1, за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на МТ, данни преди промяната: площ: 15 501 кв. м,
данни след промяната: площ: 15 508 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.144.1,
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Петрушин Евтимов Матов съгласно решение
по чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ № 19 от 14.08.2000 г.,
издаден от ПК – Сливница, данни преди промяната: площ: 500 кв. м, данни след промяната:
площ: 483 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06175.144.2,
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, съгласно решение по чл. 14, ал. 6
ЗВСГЗГФ, издаден от ОСЗГ – Сливница, данни
преди промяната: площ: 6175 кв. м, данни след
промяната: площ: 6066 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 06175.144.3,
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, съгласно решение по чл. 14, ал. 6
ЗВСГЗГФ, издаден от ОСЗГ – Сливница, данни
преди промяната: площ: 13 419 кв. м, данни след
промяната: площ: 13 318 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

2285

За изпълнителен директор:
Ст. Петров

ЗАПОВЕД № КД-14-9
от 14 март 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-8377/31.01.2019 г.
на СГКК – Софийска област, и приложените към
него документи и материали, определени по чл. 58
и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта
и кадастралните регистри на с. Бърложница,
ЕК АТТЕ 07541, община Сливница, одобрени
със Заповед № РД-18-44 от 3.06.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 07541.5.51,
площ: 422 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07541.50.167,
площ: 415 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07541.50.168,
площ: 14 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07541.50.169,
площ: 281 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07541.52.114,
площ: 368 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07541.52.115,
площ: 380 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07541.52.116,
площ: 561 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07541.52.117,
площ: 1189 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07541.63.32,
площ: 4 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 07541.63.33,
площ: 21 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07541.63.34,
площ: 4 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07541.63.35,
площ: 34 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07541.64.30,
площ: 44 кв. м, ливада, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07541.64.31,
площ: 2298 кв. м, ливада, собственост на Община
Сливница съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № Ъ9999 от
19.08.1999 г.;
поземлен имот с идентификатор 07541.64.32,
площ: 30 кв. м, ливада, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07541.64.34,
площ: 28 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07541.64.35,
площ: 83 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 07541.5.40,
нива, собственост на Веселин Иванов Найденов съгласно н.а. № 155, т ом 3, рег. 793,
дело № 569 от 15.05.2014 г., данни преди промяната: площ: 2293 кв. м, данни след промяната:
площ: 2182 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.7.33,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, данни преди
промяната: площ: 3174 кв. м, данни след промяната: площ: 3129 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.29.55, за
местен път, собственост на Община Сливница,
данни преди промяната: площ: 9640 кв. м, данни
след промяната: площ: 9622 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.36.46,
пасище, собственост на Община Сливница, данни
преди промяната: площ: 1 629 192 кв. м, данни
след промяната: площ: 1 628 030 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.50.151,
за друг вид застрояване, махала Равни камък,
данни преди промяната: площ: 1326 кв. м, данни
след промяната: площ: 1054 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.50.152,
за друг вид застрояване, махала Равни камък,
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № Ъ002 от 17.11.1999 г.,
данни преди промяната: площ: 4683 кв. м, данни
след промяната: площ: 4330 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.50.153,
ливада, собственост на Община Сливница, данни
преди промяната: площ: 1037 кв. м, данни след
промяната: площ: 952 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.52.34,
нива, собственост на „Агробурел“ – ЕООД, съг
ласно н.а. № 67, том 3, рег. 639, дело № 475 от
16.04.2015 г., Милан Стоянов Калев съгласно
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за
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възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № Ъ0459 от 1.03.1999 г., данни
преди промяната: площ: 1813 кв. м, данни след
промяната: площ: 1812 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.52.54,
овощна градина, собственост на Иван Ангелов
Иванов, съгласно н.а. № 175, том 5, рег. 1327,
дело № 1019 от 13.07.2015 г. на СВ – Сливница,
Иван Миланов Миков съгласно решение на ПК
по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ Ъ89 от 1.03.1999 г., данни преди промяната:
площ: 5315 кв. м, данни след промяната: площ:
5266 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.52.55,
нива, собственост на Никола Антов Цветков
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № ПР19 от 13.04.2000 г.,
данни преди промяната: площ: 2947 кв. м, данни
след промяната: площ: 2928 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.52.59,
ливада, собственост на Община Сливница съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № ВП19 от 8.09.2005 г., данни
преди промяната: площ: 3885 кв. м, данни след
промяната: площ: 3770 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.52.62,
нива, собственост на Община Сливница, данни
преди промяната: площ: 13 кв. м, данни след
промяната: площ: 12 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.54.1,
нива, собственост на Боян Димитров Станков
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № Ъ0558 от 1.03.1999 г.,
данни преди промяната: площ: 1084 кв. м, данни
след промяната: площ: 1002 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.54.3,
нива, собственост на Филип и Илия Денкови
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № Ъ1262 от 1.03.1999 г.,
данни преди промяната: площ: 3139 кв. м, данни
след промяната: площ: 3131 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.54.97,
нива, собственост на Иван Алексов Белев съгласно
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № ПР115 от 1.07.2002 г., данни
преди промяната: площ: 999 кв. м, данни след
промяната: площ: 943 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.54.111,
ливада, собственост на Община Сливница, данни
преди промяната: площ: 3356 кв. м, данни след
промяната: площ: 3305 кв.м;
поземлен имот с идентификатор 07541.54.112,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, данни преди
промяната: площ: 689 кв. м, данни след промяната: площ: 683 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.54.113,
пасище, собственост на Община Сливница, данни
преди промяната: площ: 5805 кв. м, данни след
промяната: площ: 5797 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 07541.61.79, за
местен път, собственост на Община Сливница,
данни преди промяната: площ: 11 496 кв. м, данни
след промяната: площ: 11 467 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.61.129,
ливада, собственост на Община Сливница, данни
преди промяната: площ: 29 093 кв. м, данни след
промяната: площ: 28 596 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.61.131,
нива, собственост на Община Сливница, данни
преди промяната: площ: 3440 кв. м, данни след
промяната: площ: 3416 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.63.10,
нива, собственост на Николай Георгиев Стоянов,
Васил Георгиев Стоянов и Тихомир Георгиев
Стоянов съгласно договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи № 165,
том 56, рег. 116975 от 15.11.2001 г., данни преди
промяната: площ: 2353 кв. м, данни след промяната: площ: 2340 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.63.11,
нива, собственост на Евлоги Йорданов Колев
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № Ъ0444 от 1.03.1999 г.,
данни преди промяната: площ: 4798 кв. м, данни
след промяната: площ: 4729 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.63.12,
нива, собственост на Ябла Божилова Пенчева
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № Ъ1373 от 1.03.1999 г.,
данни преди промяната: площ: 3169 кв. м, данни
след промяната: площ: 3164 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.63.15,
нива, собственост на Община Сливница, данни
преди промяната: площ: 5504 кв. м, данни след
промяната: площ: 5444 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.64.1,
ливада, собственост на Симеон Василев Димит
ров съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № Ъ553 от 1.03.1999 г.,
данни преди промяната: площ: 5272 кв. м, данни
след промяната: площ: 5109 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.64.3, ливада, собственост на Григор Гоцев Антов съгласно
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № Ъ0525 от 1.03.1999 г., данни
преди промяната: площ: 2469 кв. м, данни след
промяната: площ: 2437 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.64.4,
ливада, собственост на Найден Гоцев Антонов
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № Ъ0526 от 1.03.1999 г.,
данни преди промяната: площ: 2400 кв. м, данни
след промяната: площ: 2393 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.64.7, ливада, собственост на Симеон Василев Димитров
съгласно решение на ПК по чл. 27а ППЗСПЗЗ
за обезщетяване със земи от ОПФ, ДПФ или по
чл. 19 ППЗСПЗЗ, № ПР13 от 2.09.2004 г., данни
преди промяната: площ: 1908 кв. м, данни след
промяната: площ: 1723 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 07541.64.8,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, данни преди
промяната: площ: 77 кв. м, данни след промяната:
площ: 69 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.64.12,
ливада, собственост на Цветан Йорданов Гълъбов съгласно н.а. № 83, том III, рег. 720,
дело № 533 от 7.05.2007 г., данни преди промяната:
площ: 2341 кв. м, данни след промяната: площ:
2221 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.65.1, зеленчукова градина, собственост на Община Слив
ница, данни преди промяната: площ: 557 кв. м,
данни след промяната: площ: 461 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.65.27,
зеленчукова градина, собственост на Милица
Григорова Тошева съгласно договор за делба на
земеделски имот с нотариално заверени подписи № 169, том 1, рег. 957 от 10.08.2004 г., данни
преди промяната: площ: 149 кв. м, данни след
промяната: площ: 99 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.65.28,
зеленчукова градина, собственост на Цветан
Апостолов Гълъбов съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване на право
на собственост в стари реални граници № Ъ0317
от 1.03.1999 г., данни преди промяната: площ:
99 кв. м, данни след промяната: площ: 56 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.65.29,
зеленчу кова градина, собственост на Васил
Георг иев Стоянов съгласно договор за делба на
земеделски имот с нотариално заверени подписи
№ 165, том 56, рег. 116975 от 15.11.2001 г., данни
преди промяната: площ: 175 кв. м, данни след
промяната: площ: 140 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.65.33,
зеленчукова градина, собственост на Община
Сливница съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване на право
на собственост в стари реални граници № ПР74
от 4.06.2001 г., данни преди промяната: площ:
427 кв. м, данни след промяната: площ: 357 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.65.34,
зеленчукова градина, собственост на Община Сливн ица, данни преди промяната: площ:
214 кв. м, данни след промяната: площ: 166 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.65.37, зеленчукова градина, собственост на Община Слив
ница, данни преди промяната: площ: 190 кв. м,
данни след промяната: площ: 162 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.65.38,
зеленчукова градина, собственост на Александър
Атанасов Ангелов и Марияна Атанасова Ангелова
съгласно договор за делба на земеделски имот
с нотариално заверени подписи № 200, том 1,
рег. 1669 от 14.12.2009 г., данни преди промяната:
площ: 200 кв. м, данни след промяната: площ:
155 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07541.65.39,
зеленчукова градина, собственост на Борис Костадинов Митов съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № ПР74
от 4.06.2001 г., данни преди промяната: площ:
350 кв. м, данни след промяната: площ: 317 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 07541.500.100,
за друг обществен обект, комплекс, с. Бърложница, данни преди промяната: площ: 280 490 кв. м,
данни след промяната: площ: 281 256 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 07541.64.9,
площ: 2600 кв. м, ливада, собственост на Община
Сливница съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № Ъ9999 от
19.08.1999 г.;
поземлен имот с идентификатор 07541.64.13,
площ: 241 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сливница.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

2286

За изпълнителен директор:
Ст. Петров

ЗАПОВЕД № КД-14-10
от 15 март 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-8377 от 31.01.2019 г.
на СГКК – Софийска област, и приложените към
него документи и материали, определени по чл. 58
и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Гургулят, ЕКАТТЕ
18133, община Сливница, одобрени със Заповед
№ РД-18-43 от 3.06.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 18133.4.73,
площ: 262 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18133.4.77,
площ: 7 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18133.4.78,
площ: 61 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18133.4.79,
площ: 114 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18133.6.191,
площ: 233 кв. м, дере, собственост на Община
Сливница;
поземлен имот с идентификатор 18133.6.192,
площ: 3389 кв. м, дере, собственост на Община
Сливница;
поземлен имот с идентификатор 18133.7.112,
площ: 377 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 18133.7.114,
площ: 62 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18133.7.115,
площ: 32 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18133.7.116,
площ: 44 кв. м., начин на трайно ползване: друг
вид земеделска земя, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18133.7.117,
площ: 10 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18133.9.106,
площ: 32 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18133.9.107,
площ: 25 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18133.37.37,
площ: 48 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18133.37.38,
площ: 21 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18133.60.170,
площ: 168 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 18133.4.25, за
местен път, собственост на Община Сливница,
данни преди промяната: площ: 2051 кв. м, данни
след промяната: площ: 2044 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.4.27,
пасище, собственост на Петър Георгиев Милев
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № У0019 от 14.05.1998 г.,
данни преди промяната: площ: 2068 кв. м, данни
след промяната: площ: 2022 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.4.31,
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди промяната: площ: 565 кв. м, данни след промяната:
площ: 504 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.4.49,
пасище, собственост на Петър Георгиев Милев
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № ВП11 от 26.05.2005 г.,
данни преди промяната: площ: 1155 кв. м, данни
след промяната: площ: 1121 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.4.55,
друг вид земеделска земя, собственост на Костадинка Георгиева Василева съгласно решение
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост в стари реални
граници № 53, дело № 646 от 7.04.2015 г., данни
преди промяната: площ: 1532 кв. м, данни след
промяната: площ: 1444 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.4.58,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, данни преди
промяната: площ: 522 кв. м, данни след промяната: площ: 521 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 18133.5.12,
пасище, собственост на Арсо Ангелков Станков
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № У0327 от 11.05.1998 г.,
данни преди промяната: площ: 1607 кв. м, данни
след промяната: площ: 1599 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.5.14,
пасище, собственост на Янка А лександрова
Ваклинова, Васил Александров Ангелков, Саша
Димитрова Александрова, Роза Александрова
Димитрова съгласно констативен нотариален
акт, издаден въз основа на решения на ПК № 41,
том I, рег. 81, дело № 46 от 14.01.1999 г., данни
преди промяната: площ: 1507 кв. м, данни след
промяната: площ: 1497 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.5.15,
пасище, собственост на Цветан Савов Станков
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № Г0072 от 14.05.1998 г.,
данни преди промяната: площ: 788 кв. м, данни
след промяната: площ: 772 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.5.16,
пасище, собственост на „Ню Фрут“ – АД, съг
ласно н.а. № 144, том 6, рег. 1540, дело № 1197
от 31.07.2015 г., Михал Славов Станков съгласно
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № У0215 от 12.05.1998 г., данни
преди промяната: площ: 805 кв. м, данни след
промяната: площ: 794 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.5.24,
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди промяната: площ: 1359 кв. м, данни след промяната:
площ: 1340 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.5.26,
пасище, собственост на Величко Георгиев Величков съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № Г0190 от 14.05.1998 г.,
данни преди промяната: площ: 278 кв. м, данни
след промяната: площ: 272 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.5.32, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ съгласно решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване
на право на собственост в стари реални граници
№ 10002 от 19.08.1999 г., данни преди промяната:
площ: 408 кв. м, данни след промяната: площ:
342 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.5.43,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, данни преди
промяната: площ: 495 кв. м, данни след промяната: площ: 377 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.5.44,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, данни преди
промяната: площ: 1752 кв. м, данни след промяната: площ: 1713 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.5.46, за
стопански двор, ДПФ – МЗХ, данни преди промяната: площ: 4420 кв. м, данни след промяната:
площ: 4413 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.5.47, за
стопански двор, собственост на Кристиян Любомиров Милошев съгласно н.а. № 151, том 5, рег.
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1287, дело № 971 от 31.10.2011 г. на СВ – Сливница,
данни преди промяната: площ: 1496 кв. м, данни
след промяната: площ: 1456 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.5.48,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, данни преди
промяната: площ: 4543 кв. м, данни след промяната: площ: 4520 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.6.8,
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди промяната: площ: 1653 кв. м, данни след промяната:
площ: 1529 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.6.39, за
вилна сграда, собственост на Община Сливница,
данни преди промяната: площ: 7840 кв. м, данни
след промяната: площ: 7924 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.6.40,
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди промяната: площ: 2649 кв. м, данни след промяната:
площ: 1818 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.6.50, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ съгласно решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване
на право на собственост в стари реални граници
№ ВП 8 от 15.03.2007 г., данни преди промяната:
площ: 10 799 кв. м, данни след промяната: площ:
10 798 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.7.5,
пасище, собственост на Арсо Ангелков Станков
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № У0327 от 11.05.1998 г.,
данни преди промяната: площ: 629 кв. м, данни
след промяната: площ: 587 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.7.6,
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди промяната: площ: 249 кв. м, данни след промяната:
площ: 183 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.7.7,
дере, собственост на Община Сливница, данни
преди промяната: площ: 32 751 кв. м, данни след
промяната: площ: 32 621 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.7.9, за
вилна сграда, собственост на Община Сливница
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № 10009 от 19.08.1999 г.,
данни преди промяната: площ: 7264 кв. м, данни
след промяната: площ: 7476 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.7.10, за
вилна сграда, собственост на Община Сливница
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № 10009 от 19.08.1999 г.,
данни преди промяната: площ: 18 795 кв. м, данни
след промяната: площ: 20 702 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.7.11,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, данни преди
промяната: площ: 1544 кв. м, данни след промяната: площ: 1356 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.7.13,
пасище, собственост на Румяна Йорданова Николова-Божкова съгласно н.а. № 36, том 7, рег.
1693, дело № 1293 от 22.12.2010 г., н.а. № 38, том 7,
рег. 1695, дело № 1295 от 22.12.2010 г., данни
преди промяната: площ: 1804 кв. м, данни след
промяната: площ: 1770 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 18133.7.14,
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди промяната: площ: 1723 кв. м, данни след промяната:
площ: 1691 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.7.15,
пасище, собственост на Иглика Димитрова Цветанова, Слави Иванов Тоцев, Ружа Иванова Панева,
Дарина Иванова Христова, Таня Венциславова
Петрова съгласно констативен нотариален акт,
издаден въз основа на решения на ПК № 1, том I,
рег. 19, дело № 3 от 8.01.1999 г., данни преди промяната: площ: 2307 кв. м, данни след промяната:
площ: 2301 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.7.21,
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди промяната: площ: 10 110 кв. м, данни след промяната:
площ: 8906 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.7.22,
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди промяната: площ: 1125 кв. м, данни след промяната:
площ: 983 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.7.28, пасище, собственост на насл. на Велин Йосифов Пенчев съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № 461814 от 11.08.2003 г.,
Виолета Каменова Горянова съгласно н.а. № 156,
том 8, рег. 2148, дело № 1556 от 9.09.2016 г., данни
преди промяната: площ: 5673 кв. м, данни след
промяната: площ: 5632 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.7.37,
пасище, собственост на Кирил Асенов Гигов,
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № ПР17А от 30.03.2000 г.,
Божидар Каменов Горянов съгласно н.а. № 102,
том 10, рег. 2559 от 6.10.2016 г. на СВ – Сливница,
данни преди промяната: площ: 1584 кв. м, данни
след промяната: площ: 1533 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.7.38,
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ съгласно решение
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост в стари реални
граници № ПР17А от 30.03.2000 г., данни преди
промяната: площ: 2665 кв. м, данни след промяната: площ: 2603 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.7.39,
пасище, собственост на Арсо Ангелков Станков
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № ПР43 от 30.08.2000 г.,
данни преди промяната: площ: 1434 кв. м, данни
след промяната: площ: 1393 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.7.58,
пасище, собственост на Петър Спасов Панев
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № ВП 8 от 15.03.2007 г.,
данни преди промяната: площ: 1358 кв. м, данни
след промяната: площ: 1269 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.7.59,
друг вид земеделска земя, собственост на Гълъбина Иванова Ангелкова, Вида Иванова Арсова
съгласно молба по чл. 15, ал. 2 от Наредба № 33
на МЗХП и МТРС, № 319 от 15.10.2007 г., н.а.
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№ 173, том II, дело № 622 от 1.08.1989 г., данни
преди промяната: площ: 1241 кв. м, данни след
промяната: площ: 1181 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.7.60,
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ съгласно молба по
чл. 15, ал. 2 от Наредба № 33 на МЗХП и МТРС,
№ 319 от 15.10.2007 г., данни преди промяната:
площ: 4011 кв. м, данни след промяната: площ:
3999 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.7.65,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, данни преди
промяната: площ: 2404 кв. м, данни след промяната: площ: 2367 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.9.27,
пасище, собственост на Гергин Иванов Георгиев
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 74 от 31.07.2014 г.,
данни преди промяната: площ: 4418 кв. м, данни
след промяната: площ: 4351 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.9.45,
нива, собственост на Манол Рангелов Манолов
съгласно н.а. № 18, том 6, рег. 1562, дело № 1081
от 18.08.2017 г. на СВ – Сливница, данни преди
промяната: площ: 3263 кв. м, данни след промяната: площ: 3260 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.9.46,
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ съгласно решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване
на право на собственост в стари реални граници
№ ПР6 от 2.02.2000 г., данни преди промяната:
площ: 589 кв. м, данни след промяната: площ:
561 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.9.71,
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ данни преди промяната: площ: 14 213 кв. м, данни след промяната:
площ: 14 129 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.23.42, за
местен път, собственост на Община Сливница,
данни преди промяната: площ: 11 594 кв. м, данни
след промяната: площ: 11 589 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.23.44,
нива, собственост на Община Сливница, данни
преди промяната: площ: 2022 кв. м, данни след
промяната: площ: 2018 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.37.29,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, данни преди
промяната: площ: 385 кв. м, данни след промяната: площ: 373 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.37.30,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, данни преди
промяната: площ: 2329 кв. м, данни след промяната: площ: 2146 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.60.164,
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ съгласно решение
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост в стари реални
граници № У10002 от 12.05.1998 г., данни преди
промяната: площ: 1614 кв. м, данни след промяната: площ: 1560 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.60.166,
пасище, собственост на Рангел Стефанов Колев
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
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ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № 12, том 7, рег. 1862,
дело № 1299 от 6.10.2017 г. на СВ – Сливница,
данни преди промяната: площ: 1600 кв. м, данни
след промяната: площ: 1586 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18133.700.1,
за друг обществен обект, комплекс, с. Гургулят,
данни преди промяната: площ: 191 714 кв. м,
данни след промяната: площ: 196 541 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 18133.4.42,
площ: 1325 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 18133.6.181,
площ: 4566 кв. м, дере, собственост на Община
Сливница;
поземлен имот с идентификатор 18133.7.63,
площ: 1778 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Сливница.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

ЗАПОВЕД № РД-18-159
от 15 март 2019 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. Падеш, община Благоевград, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Ст. Петров

За изпълнителен директор:
Ст. Петров

2382

ЗАПОВЕД № РД-18-157
от 15 март 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Брестово, община Симитли,
област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

2383

За изпълнителен директор:
Ст. Петров

2385

За изпълнителен директор:
Ст. Петров

ЗАПОВЕД № РД-18-160
от 15 март 2019 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. Селище, община Благоевград, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

2386

ЗАПОВЕД № РД-18-161
от 19 март 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение № 3309
от 4.07.2011 г. на Aдминистративния съд – Софияград, постановено по адм. дело № 7104/2010 г.,
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68134.406.69.1, район „Оборище“,
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.

2387

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-158
от 15 март 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Докатичево, община Симитли,
област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-162
от 19 март 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Долно
Осеново, община Симитли, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Ст. Петров

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

2384

2388
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ЗАПОВЕД № РД-18-163
от 19 март 2019 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. Сенокос, община Симитли, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

2389

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-165
от 19 март 2019 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. Сушица, община Симитли, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

2391

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-166
от 20 март 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Къшин, община Плевен, област Плевен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 12.09.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

2392

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-167
от 20 март 2019 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. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

2393

ЗАПОВЕД № РД-18-164
от 19 март 2019 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. Сухострел, община Симитли, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

2390
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-168
от 20 март 2019 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. Лешко, община Благоевград, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

2394

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-169
от 20 март 2019 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. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

2395

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-170
от 20 март 2019 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. Курново, община Роман, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

2396

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № КД-14-11
от 20 март 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона
за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и във
връзка със заявление вх. № 09-8377 от 31.01.2019 г.
на СГКК – Софийска област, и приложените към
него документи и материали, определени по чл. 58
и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Гълъбовци, ЕКАТТЕ
18294, община Сливница, одобрени със Заповед
№ РД-18-38 от 3.06.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 18294.2.154,
площ: 11 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18294.2.155,
площ: 20 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18294.3.94,
площ: 18 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18294.4.155,
площ: 312 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18294.4.156,
площ: 114 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18294.4.157,
площ: 34 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18294.5.119,
площ: 37 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18294.8.186,
площ: 1049 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18294.8.187,
площ: 3534 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ, съгласно решение на ПК
по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 4100 от 19.08.1999 г.;
поземлен имот с идентификатор 18294.8.188,
площ: 691 кв. м, водно течение, река, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18294.8.189,
площ: 46 кв. м., начин на трайно ползване: друг
вид земеделска земя, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18294.10.53,
площ: 282 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18294.10.54,
площ: 132 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18294.10.55,
площ: 5 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18294.10.56,
площ: 301 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 18294.11.259
площ: 3660 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ, съгласно решение на ПК
по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване
правото на собственост в стари реални граници
№ 4100 от 19.08.1999 г.;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.292,
площ: 309 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.293,
площ: 11 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.294,
площ: 224 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.295,
площ: 17 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.296,
площ: 21 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.297,
площ: 7 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.298,
площ: 72 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.299,
площ: 25 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18294.40.39,
площ: 1527 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18294.40.40,
площ: 4 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18294.41.73,
площ: 502 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сливница;
поземлен имот с идентификатор 18294.41.74,
площ: 394 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сливница;
поземлен имот с идентификатор 18294.47.103,
площ: 372 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сливница;
поземлен имот с идентификатор 18294.47.104,
площ: 667 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сливница;
поземлен имот с идентификатор 18294.103.67,
площ: 81 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18294.105.35,
площ: 48 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18294.108.207,
площ: 2527 кв. м, за местен път, собственост на
Община Сливница;
поземлен имот с идентификатор 18294.108.208,
площ: 6 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 18294.108.209,
площ: 211 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
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поземлен имот с идентификатор 18294.2.1, за
друг вид застрояване, собственост на Община Слив
ница съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № 1508 от 19.08.1999 г.,
данни преди промяната: площ: 24 027 кв. м, данни
след промяната: площ: 23 996 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.2.76,
пасище, собственост на Мито Илиев Виденов
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № Г159А от 1.03.1999 г.,
данни преди промяната: площ: 211 кв. м, данни
след промяната: площ: 211 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.3.2, водно
течение, река, собственост на държавата – МОСВ,
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № 4100 от 19.08.1999 г.,
данни преди промяната: площ: 41 559 кв. м, данни
след промяната: площ: 40 409 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.3.88,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, данни преди
промяната: площ: 220 кв. м, данни след промяната: площ: 206 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.4.66, за
друг вид застрояване, махала Смолница, съгласно
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 1502 от 19.08.1999 г., данни
преди промяната: площ: 8276 кв. м, данни след
промяната: площ: 7850 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.4.138,
пасище, собственост на „Ню Фрут“ – АД, съгласно
н.а. № 161, том 1, рег. 224, дело № 165 от 6.03.2012 г.,
данни преди промяната: площ: 2973 кв. м, данни
след промяната: площ: 2928 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.4.139,
пасище, собственост на Община Сливница, данни
преди промяната: площ: 2852 кв. м, данни след
промяната: площ: 2790 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.4.145,
пасище, собственост на Маленко Михайлов
Симов съгласно н.а. № 163, том 2, рег. 516,
дело № 381 от 18.05.2010 г., данни преди промяната: площ: 3884 кв. м, данни след промяната:
площ: 3788 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.5.1,
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди промяната: площ: 556 кв. м, данни след промяната:
площ: 485 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.5.2,
пасище, собственост на Иван Григоров Иванов
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост
в стари реални граници № Г1446 от 5.03.1999 г.,
данни преди промяната: площ: 1965 кв. м, данни
след промяната: площ: 1932 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.5.24,
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди промяната: площ: 4009 кв. м, данни след промяната:
площ: 3918 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.5.26,
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди промяната: площ: 39 479 кв. м, данни след промяната:
площ: 39 361 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 18294.5.71,
пасище, собственост на Милуш Янков Гьорев
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 5 от 19.02.2014 г.,
данни преди промяната: площ: 3118 кв. м, данни
след промяната: площ: 3109 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.5.74,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, данни преди
промяната: площ: 726 кв. м, данни след промяната: площ: 718 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.8.1, водно
течение, река, собственост на държавата – МОСВ,
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № 4100 от 25.06.1999 г.,
данни преди промяната: площ: 5192 кв. м, данни
след промяната: площ: 5187 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.8.2,
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди промяната: площ: 113 кв. м, данни след промяната:
площ: 76 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.8.3,
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди промяната: площ: 615 кв. м, данни след промяната:
площ: 418 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.8.4,
за път от републиканската пътна мрежа, данни
преди промяната: площ: 9209 кв. м, данни след
промяната: площ: 9177 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.8.29,
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди промяната: площ: 2904 кв. м, данни след промяната:
площ: 2840 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.8.79,
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди промяната: площ: 5476 кв. м, данни след промяната:
площ: 4912 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.8.86,
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди промяната: площ: 5333 кв. м, данни след промяната:
площ: 5302 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.8.93,
нива, собственост на Григор Крумов Николов,
съгласно договор за делба № 152, том 1, рег. 1530
от 30.07.2015 г. на СВ – Сливница, данни преди
промяната: площ: 696 кв. м, данни след промяната: площ: 694 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.8.123,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница съгласно
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 1511 от 19.08.1999 г., данни
преди промяната: площ: 971 кв. м, данни след
промяната: площ: 962 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.8.128, за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сливница съгласно решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване
на право на собственост в стари реални граници
№ 1511 от 19.08.1999 г., данни преди промяната:
площ: 1175 кв. м, данни след промяната: площ:
1163 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 18294.8.161, за
селскостопански, горски, ведомствен път, данни
преди промяната: площ: 11 453 кв. м, данни след
промяната: площ: 10 406 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.14,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, данни преди
промяната: площ: 582 кв. м, данни след промяната: площ: 364 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.17, за
друг вид застрояване, махала Поджилян, съгласно
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 1507 от 19.08.1999 г., данни
преди промяната: площ: 5188 кв. м, данни след
промяната: площ: 5085 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.43,
пасище, собственост на Григор Петров Марков
съгласно Решение № 174, том 8, рег. 2325 от
22.11.2017 г. на СВ – Сливница, данни преди промяната: площ: 685 кв. м, данни след промяната:
площ: 709 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.47,
пасище, собственост на „Ние Консултинг“ – ООД,
съгласно н.а. № 30, том 13, рег. 3315, дело № 2448
от 28.12.2016 г. на СВ – Сливница, данни преди
промяната: площ: 3038 кв. м, данни след промяната: площ: 3001 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.48,
пасище, собственост на Крум Николов Дойчев
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № ПР1А от 18.10.1999 г.,
данни преди промяната: площ: 2523 кв. м, данни
след промяната: площ: 2519 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.51,
пасище, собственост на Маленко Михайлов Симов,
съгласно н.а. № 82, том 3, рег. 677, дело № 493
от 25.04.2014 г., н.а. № 122, том 8, рег. 2011,
дело № 1567 от 27.12.2012 г., Стоилка Вердова
Цветкова, съгласно констативен нотариален
акт, издаден въз основа на договор за делба на
земеделски земи – чл. 483, ал. 1 ГПК, № 134,
том 2, рег. 839, дело № 345 от 5.07.2002 г., данни
преди промяната: площ: 1805 кв. м, данни след
промяната: площ: 1804 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.52,
пасище, собственост на Димитър Иванов Панчев
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № Г0005 от 9.02.1999 г.,
данни преди промяната: площ: 1561 кв. м, данни
след промяната: площ: 1552 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.53,
овощна градина, собственост на Никола Хрис
тов Иванов съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № ПР142
от 6.11.2003 г., данни преди промяната: площ:
668 кв. м, данни след промяната: площ: 654 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.55,
ливада, собственост на Янко Богомилов Божилов, Виолета Богомилова Евлогиева съгласно н.а.
№ 157, том 6, рег. 1772, дело № 1229 от 21.09.2017 г.
на СВ – Сливница, данни преди промяната: площ:
178 кв. м, данни след промяната: площ: 141 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 18294.11.57,
пасище, собственост на Деян Вацев Дойчев съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № ПР45 от 11.10.2000 г., данни
преди промяната: площ: 685 кв. м, данни след
промяната: площ: 742 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.73, пасище, собственост на Екатерина Кирилова Радоева
съгласно н.а. № 5, том 4, рег. 824, дело № 620 от
22.05.2013 г., Кръстан Димитров Илиев съгласно
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № Г0050 от 12.02.1999 г., данни
преди промяната: площ: 320 кв. м, данни след
промяната: площ: 303 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.74,
пасище, собственост на Рангел Димитров Илиев
и Иванка, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № ПР41 от
22.08.2000 г., Екатерина Кирилова Радоева, Петър
Драгомиров Радоев, данни преди промяната:
площ: 153 кв. м, данни след промяната: площ:
147 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.75,
пасище, собственост на Неделко Димитров Илиев съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № ПР41 от 22.08.2000 г.,
данни преди промяната: площ: 153 кв. м, данни
след промяната: площ: 149 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.76,
пасище, собственост на Петър Драгомиров Радоев
съгласно н.а. № 10, том 7, рег. 1603, дело № 1241
от 29.10.2012 г., данни преди промяната: площ:
153 кв. м, данни след промяната: площ: 149 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.77,
пасище, собственост на Екатерина Кирилова
Радоева съгласно н.а. № 200, том 5, рег. 1350,
дело № 1023 от 10.11.2011 г., н.а. № 1, том 6, рег.
1351, дело № 1024 от 10.11.2011 г., данни преди
промяната: площ: 320 кв. м, данни след промяната: площ: 315 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.82,
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди промяната: площ: 418 кв. м, данни след промяната:
площ: 405 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.83,
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди промяната: площ: 87 кв. м, данни след промяната:
площ: 77 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.91,
пасище, собственост на Младен Панев Григоров
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № Г0267 от 4.03.1999 г.,
данни преди промяната: площ: 610 кв. м, данни
след промяната: площ: 607 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.116,
пасище, собственост на Кирил и Григор Крумови съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост
в стари реални граници № 59 от 2.05.2001 г., данни
преди промяната: площ: 670 кв. м, данни след
промяната: площ: 653 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 18294.11.118,
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди промяната: площ: 36 кв. м, данни след промяната:
площ: 25 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.126,
пасище, собственост на Григор Крумов Николов
съгласно договор за делба № 152, том 1, рег. 1530
от 30.07.2015 г. на СВ – Сливница, данни преди
промяната: площ: 76 кв. м, данни след промяната:
площ: 64 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.129,
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди промяната: площ: 36 кв. м, данни след промяната:
площ: 10 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.133,
пасище, собственост на Григор Крумов Николов
съгласно договор за делба № 152, том 1, рег. 1530
от 30.07.2015 г. на СВ – Сливница, данни преди
промяната: площ: 1211 кв. м, данни след промяната: площ: 1205 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.135,
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди промяната: площ: 7718 кв. м, данни след промяната:
площ: 7658 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.153,
пасище, собственост на Григор Крумов Николов
съгласно договор за делба № 152, том 1, рег. 1530
от 30.07.2015 г. на СВ – Сливница, данни преди
промяната: площ: 2689 кв. м, данни след промяната: площ: 2620 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.154,
пасище, собственост на Григор Крумов Николов
съгласно договор за делба № 152, том 1, рег. 1530
от 30.07.2015 г. на СВ – Сливница, данни преди
промяната: площ: 2247 кв. м, данни след промяната: площ: 2204 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.156,
пасище, собственост на Григор Крумов Николов
съгласно договор за делба № 152, том 1, рег. 1530
от 30.07.2015 г. на СВ – Сливница, данни преди
промяната: площ: 729 кв. м, данни след промяната: площ: 658 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.164,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, данни преди
промяната: площ: 1367 кв. м, данни след промяната: площ: 1084 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.36.18,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, данни преди
промяната: площ: 1365 кв. м, данни след промяната: площ: 1308 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.38.31,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, данни преди
промяната: площ: 1232 кв. м, данни след промяната: площ: 1123 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.39.39,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, данни преди
промяната: площ: 2171 кв. м, данни след промяната: площ: 2165 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.47.4, нива,
собственост на „Ню Грейн“ – АД, съгласно н.а.
№ 116, том III, рег. 683, дело № 534 от 17.06.2009 г.,
данни преди промяната: площ: 5299 кв. м, данни
след промяната: площ: 5148 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 18294.47.5,
нива, собственост на „Ню Фрут“ – АД, съгласно
н.а. № 40, том 4, рег. 870, дело № 663 от 10.07.2012 г.
на СВ – Сливница, данни преди промяната:
площ: 5599 кв. м, данни след промяната: площ:
5156 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.47.6,
нива, собственост на „Ню Грейн“ – АД, съг
ласно н.а. № 86, том 4, рег. 939, дело № 713 от
24.07.2012 г., Никулица Григорова Георгиева съг
ласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ за
възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № Г0021 от 9.02.1999 г., данни
преди промяната: площ: 3101 кв. м, данни след
промяната: площ: 3065 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.103.60,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, данни преди
промяната: площ: 3254 кв. м, данни след промяната: площ: 3240 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.103.61,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, данни преди
промяната: площ: 1656 кв. м, данни след промяната: площ: 1571 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.105.28,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, данни преди
промяната: площ: 16 083 кв. м, данни след промяната: площ: 16 020 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.108.75,
нива, собственост на Григор Крумов Николов
съгласно договор за делба № 152, том 1, рег. 1530
от 30.07.2015 г. на СВ – Сливница, данни преди
промяната: площ: 605 кв. м, данни след промяната: площ: 578 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.108.143,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница съгласно
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № ПР142 от 6.11.2003 г., данни
преди промяната: площ: 499 кв. м, данни след
промяната: площ: 477 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.120.152,
за друг вид застрояване, собственост на Община
Сливница съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване на право
на собственост в стари реални граници № 1508
от 19.08.1999 г., данни преди промяната: площ:
31 033 к в. м, да н н и след п ром я ната: п лощ:
32 134 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.127.60,
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Виден Аначков Младенов съгласно решение
по чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ № 22 от 17.08.2000 г.,
данни преди промяната: площ: 6599 кв. м, данни
след промяната: площ: 6588 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.127.61,
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Никола Димитров Пенков съгласно решение
по чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ № Г025Г от 15.08.2001 г.,
данни преди промяната: площ: 3199 кв. м, данни
след промяната: площ: 3189 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.127.62,
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Иван Аначков Младенов съгласно решение по
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чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ № Г113Г от 20.08.2001 г.,
данни преди промяната: площ: 11 996 кв. м, данни
след промяната: площ: 11 914 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.500.1,
пасище, собственост на Община Сливница съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № ВП 8 от 6.07.2006 г., данни
преди промяната: площ: 76 кв. м, данни след
промяната: площ: 62 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18294.700.1,
за друг вид застрояване, с. Гълъбовци, съгласно
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 1506 от 19.08.1999 г., данни
преди промяната: площ: 741 237 кв. м, данни след
промяната: площ: 748 022 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 18294.11.15,
площ: 7542 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ, съгласно решение на ПК
по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 4100 от 19.08.1999 г.;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.60,
площ: 1817 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Крум Григоров Николов съгласно
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за
възстановяване правото на собственост в стари
реални граници № Г0019 от 6.08.1999 г.;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.87:
площ: 905 кв. м, пасище, собственост на Надежда
Иванова Митова съгласно н.а. № 181, том II, рег.
498, дело № 416 от 24.03.2008 г., Цветан Йорданов
Григоров съгласно н.а. № 37, том VI, рег. 1381,
дело № 1153 от 24.07.2008 г., Ваня Илиева Бинева
съгласно н.а. № 113, том III, рег. 1108, дело № 539
от 30.09.2002 г. на СВ – Сливница, Иван Рангелов Иванчев съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване правото на
собственост в стари реални граници № Г0214 от
2.03.1999 г.;
поземлен имот с идентификатор 18294.11.152,
площ: 1622 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на Маленко Михайлов Симов съг
ласно н.а. № 104, том IV, рег. 992, дело № 733
от 24.08.2010 г., н.а. № 193, том 6, рег. 1598,
дело № 1215 от 19.12.2011 г.;
поземлен имот с идентификатор 18294.40.36,
площ: 1602 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Сливница;
поземлен имот с идентификатор 18294.41.70,
площ: 905 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сливница;
поземлен имот с идентификатор 18294.47.93:
площ: 1495 кв. м., за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Сливница;
поземлен имот с идентификатор 18294.108.70,
площ: 133 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Велин Славчов Стоянов, Кристина
Славчева Стоянова-Ненчева съгласно н.а. № 118,
том 5, рег. 1233, дело № 941 от 5.09.2012 г.;
поземлен имот с идентификатор 18294.108.71,
площ: 104 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Велин Славчов Стоянов, Кристина
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Славчева Стоянова-Ненчева съгласно н.а. № 198,
том 4, рег. 1076, дело № 826 от 16.08.2012 г.;
поземлен имот с идентификатор 18294.108.197,
площ: 2747 кв. м, за местен път, собственост на
Община Сливница.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

2397

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 106
от 28 февруари 2019 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ е постъпило заявление с вх. № САГ18ГР00-2627 от 6.12.2018 г. от Гоце Гоцев с искане за
даване на разрешение за изработване на проект за
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за УПИ XIII (ПИ с идентификатор
68134.4089.469), кв. 24д, м. Младост 4, София.
Към заявлението са приложени: мотивирано
предложение за изменение на ПУП – ПРЗ на
УПИ XI и УПИ XIII, кв. 24д; пълномощно;
Решение № 552 от 29.07.2009 г. на Столичния общински съвет; скица № 15-461955 от 13.12.2014 г.
за ПИ с идентификатор 68134.4089.469, издадена
от СГКК – София; нотариален акт № 148 от
26.11.2014 г.; комбинирана скица по чл. 16, ал. 3
от ЗКИР.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ е постъпило и заявление с вх. № САГ18ГР00-2627-[1] от 6.12.2018 г. от Гоце Гоцев чрез
пълномощник Боян Павлов с искане за прекратяване на производството по одобряване на проект
за план за регулация на м. Младост 4, район
„Младост“, в частта му относно УПИ XIII-469,
495, 496 от кв. 24д.
С Решен ие № 552 по п ро т окол № 45 о т
29.07.2009 г. на Столичния общински съвет е
одобрен план за регулация и застрояване на
м. Младост 4 в граници: улица от о.т. 1 – о.т. 5
до о.т. 113; улица от о.т. 113 през о.т. 63 до о.т. 61;
източна граница на кв. 8; улица от о.т. 80 до
о.т. 81; улица от о.т. 81 – о.т. 124 – о.т. 158 –
о.т. 220 до о.т. 265; улица от о.т. 269 – о.т. 265 –
о.т. 263 – о.т. 261 до о.т. 290; улица от о.т. 290 –
о.т. 278 – о.т. 274 – о.т. 143 – о.т. 310 до о.т. 46;
улица от о.т. 46 – о.т. 44 до о.т. 75; улица от
о.т. 75 до о.т. 42; улица от о.т. 42 до о.т. 41; улица
от о.т. 41 до о.т. 1.
От одобрения план за регулация са изключени урегулираните поземлени имоти, за които е
необходимо представяне на договори по чл. 15,
ал. 3 или 5 или по чл. 17, ал. 3 или 5 от ЗУТ.
С т. 1 от Решение № 552 от 29.07.2009 г. на СОС
от плана за регулация е изключен УПИ ХІІІ-469,
495, 496 от кв. 24д, поради непредставяне на пред-
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варителен договор по чл. 15, ал. 3 и 5 или чл. 17,
ал. 3 или 5 от ЗУТ, което прави административното производство недовършено в тази му част.
Съгласно т. 4 от решението планът за застрояване, попадащ в частта от плана, изключена от
плана за регулация, може да се прилага само
след провеждане на процедурите по чл. 15, ал. 3
или 5 от ЗУТ или чл. 17, ал. 3 или 5 от ЗУТ по
отношение на засегнатите имоти.
Притежаваният от заявителя поземлен имот с
идентификатор 68134.4089.469 е включен в състава
на УПИ ХІІІ-469, 495, 496, кв. 24д, като чрез заявление вх. № CAГ18-ГР00-2627-[1] от 6.12.2018 г.
е изразено изрично несъгласие за сключване на
предварителни договори по чл. 15 или 17 от ЗУТ.
Искането, заведено с вх. № САГ18-ГР00-2627-[1]
от 6.12.2018 г., за прекратяване на процедурата по
одобряване на проекта за ПУП – ПР в обхвата
на УПИ ХШ-469, 495, 496, кв. 24д, е подадено от
собственика на ПИ с идентификатор 68134.4089.469.
Предвид горното и във връзка с липсата на съгласие за представяне на предварителни договори
за прехвърляне на собственост в УПИ XIII-469,
495, 496, кв. 24д, м. Младост 4, район „Младост“,
процедурата по одобряване на плана не може да
бъде довършена в тази му част и следва да бъде
прекратена.
На основание чл. 56, ал. 1 от АПК административният орган прекратява производството
по искане на страната, по чиято инициатива то
е започнало.
В настоящи я сл у чай а дминист рат ивното
производство за одобряване на проекта за план
за регулация и застрояване на м. Младост 4
с Решение № 552 от 29.07.2009 г. е започнало
служебно по възлагане на главния архитект на
СО, като същото е разрешено с негова Заповед
№ РД-09-50-134 от 5.02.2009 г.
Предвид изложеното е налице основанието по
чл. 56, ал. 1 от АПК за прекратяване на административното производство по искане на страната,
по чиято инициатива то е започнало.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Столичният общински съвет реши:
Прекратява производството по одобряване на
проект за план за регулация на м. Младост 4,
кв. 24д, в частта му относно УПИ XIII-469, 495,
496, район „Младост“, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 1 от Решение № 552 по
протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС.
Настоящото решение представлява неразделна част от Решение № 552 по протокол № 45 от
29.07.2009 г. на СОС.
Решението да се публикува на интернет страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка
с чл. 56, ал. 3 от АПК.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на глава десета, раздел IV от АПК пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
от съобщаването му.
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Жалбите се подават в район „Младост“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ към
дирекция „ПНИФО“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
2501

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1401
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 59,
ал. 1, чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и Решение № 134 от
протокол № 11 от 19.12.2018 г. на Експертния
съвет по устройство на територията при Община
Велико Търново Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за водоснабдяване
и електрозахранване на ПИ с идентификатор
№ 10447.520.4091, местност Козлуджа по КККР
на гр. Велико Търново, община Велико Търново:
1. Подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за електрозахранване на ПИ
с идентификатор № 10447.520.4091, местност Коз
луджа по КККР на гр. Велико Търново – трасето
започва от съществуващ СБС № 5, отклонение от
СБС № 3 на рехабилитиран участък от ВМНН,
монтира се ел. табло тип ТЕПО 2Т, представл яващо
т. 1 от графичната част на проекта, попадаща в
ПИ с идентификатор № 10447.520.1344 (земеделска
територия с НТП „за селскостопански, горски
и ведомствен път“ – собственост на Община
Велико Търново). Трасето продължава в посока
юг със сервитут 0,6/1,50 в сервитута на улицата.
След 5,34 м трасето достига до т. 2 (отразена на
графичната част на проекта), която попада в ПИ
с идентификатор № 10447.520.1345 (земеделска
територия с НТП „за селскостопански, горски и
ведомствен път“ – собственост на Община Велико
Търново), след което навлиза в захранвания имот.
2. Подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за водоснабдяване на ПИ с
идентификатор № 10447.520.4091, местност Козлуджа по КККР на гр. Велико Търново – трасето
започва от съществуващ водопровод РЕ ∅ 90 мм
с връзка СК ∅ 80 мм, представляващо т. 1, отразена в графичната част на проекта и попадаща в
ПИ с идентификатор № 10447.520.1344 (земеделска
територия с НТП „за селскостопански, горски и
ведомствен път“ – собственост на Община Велико
Търново). Трасето продължава в посока юг със
сервитут 3/3 в сервитута на пътя. След 5,93 м
достига и пресича границата с ПИ с идентификатор № 10447.520.1345 (земеделска територия с
НТП „за селскостопански, горски и ведомствен
път“ – собственост на Община Велико Търново).
След още 26,03 м трасето достига т. 2 (отразена
в графичната част на проекта), от която през т. 3
навлиза в захранвания имот.
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На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез кмета на
община Велико Търново пред Административния
съд – Велико Търново.

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез кмета на
община Велико Търново пред Административния
съд – Велико Търново.

Председател:
В. Спирдонов

Председател:
В. Спирдонов

2487

РЕШЕНИЕ № 1402
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 59,
ал. 1, чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и Решение № 133 от
протокол № 11 от 19.12.2018 г. на Експертния
съвет по устройство на територията при Община
Велико Търново Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за водоснабдяване и електрозахранване на ПИ с идентификатор № 10447.520.4106, местност Козлуджа
по КККР на гр. Велико Търново, община Велико
Търново.
1. Подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за електрозахранване на ПИ с
идентификатор № 10447.520.4106, местност Козлуджа по КККР на гр. Велико Търново – трасето
започва от съществуващ СБС № 5, отклонение от
СБС № 3 на рехабилитиран участък от ВМНН,
монтира се ел. табло тип ТЕПО 2Т, представ
ляващо т. 1 от графичната част на проекта, попадаща в ПИ с идентификатор № 10447.520.1344
(земеделска територия с НТП „за селскостопански, горски и ведомствен път“ – собственост на
Община Велико Търново). Трасето продължава
в посока юг със сервитут 0,6/1,50 в сервитута
на улицата. След 5 м трасето достига до т. 3
(отразена на графичната част на проекта), която
попада в ПИ с идентификатор № 10447.520.1345
(земеделска територия с НТП „за селскостопански, горски и ведомствен път“ – собственост на
Община Велико Търново). Трасето продължава
на югозапад 4,35 м в т. 4 и след 24,54 м преминава през т. 5, след 0,74 м през т. 6 и навлиза в
захранвания имот.
2. Подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за водоснабдяване на ПИ с
идентификатор № 10447.520.4106, местност Козлуджа по КККР на гр. Велико Търново – трасето
започва от съществуващ водопровод РЕ ∅ 90 мм с
връзка СК ∅ 80 мм, представляващо т. 1 (отразена
в графичната част на проекта), която попада в
ПИ с идентификатор № 10447.520.1344 (земеделска
територия с НТП „за селскостопански, горски
и ведомствен път“ – собственост на Община
Велико Търново). Трасето продължава в посока
юг със сервитут 3/3 в сервитута на пътя. След
5,93 м трасето достига и пресича границата с ПИ
с идентификатор № 10447.520.1345 (земеделска
територия с НТП „за селскостопански, горски и
ведомствен път“ – собственост на Община Велико
Търново). След 31,71 м достига т. 2 (отразена в
графичната част на проекта), преминава през т. 3
и навлиза в захранвания имот.
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ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 25
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 127, ал. 6
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява
проект за изменение на общ устройствен план
на гр. Видин – за промяна предназначението на
поземлени имоти с идентификатори 10971.88.16,
10971.88.17 и 10971.88.18 по кадастралната карта на
гр. Видин, местност Алимана, с който предназначението на имотите се променя от „Обработваеми
земеделски земи“ в „Предимно производствена
дейност с преобладаващи складови функции“.

2511

Председател:
Г. Велков

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 52
от 14 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1,
чл. 108, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 112, чл. 134,
ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и 6 и чл. 136, ал. 2 от ЗУТ
и чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, предвид изложените в
предложение с вх. № 19ХІ-35 от 29.01.2019 г. фактически основания Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) УПИ III – КМ „Рекорд“ Завод 4,
кв. 9 по плана на ЮИЗ (кв. 55 по ПУП – ПУР на
СМФ Юг), Пловдив, и план-схеми в части „Електротехническа“, „Водоснабдяване“, „Канализация“
и „Пътна – транспортно-комуникационна“, като:
1. променя се действащата и се създава нова
улична регулация – нова улица от о.т. 544 до нова
о.т. 909 с габарит 10 м; нова улица от нова о.т. 919
през нови о.т. 915, 918, 917, 916, 914, 913, 911, 912,
910, 909, 908, 907, 906, 905, 901, 902, 903, 904, 910
до нова о.т. 909 с габарити от 8,00 м до 14,00 м;
2. от кв. 55 по плана на ПУР „Смесена многофункционална зона „Юг“ с устройствени зони“,
Пловдив, се образуват нови квартали 55, 63, 64,
65, 66 и 67, съответно с нови УПИ, а именно:
2.1. в кв. 55 нов:
2.1.1. от УПИ III – КМ „Рекорд“ Завод 4, се
образуват нови УПИ X-536.1624, производствена и
складова дейност, УПИ II-536.1625, производствена
и складова дейност, УПИ III-536.1626, производствена и складова дейност, УПИ IV-536.1627, производствена и складова дейност, УПИ V-536.1628,
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за производствено-складова дейност и търговия,
УПИ VI-536.1629, производствена и складова
дейност, УПИ VII-536.1630, производствена и
складова дейност, УПИ VIII-536.1631, производствена и складова дейност, УПИ IX-536.1632,
производствена и складова дейност;
2.1.2. от УПИ „Трансстрой Пловдив ЕООД“ се
образува нов УПИ „Трансстрой Пловдив ЕООД“;
2.1.3. от УПИ „Ивица за високо напрежение“ се образува нов УПИ „Ивица за високо
напрежение“;
2.1.4. от УПИ I-536.1568, за производствена
и складова дейност, се образува нов УПИ I536.1568, за производствена и складова дейност,
без промяна в застроителната част;
2.2. в кв. 63 нов от УПИ „Ивица за високо
напрежение“ се образува нов УПИ I – „Ивица
за високо напрежение“;
2.3. в кв. 64 нов от УПИ УПИ III – КМ „Рекорд“
Завод 4, се образу ват нови У ПИ I-536.1644,
производствена и складова дейност, УПИ II536.1645, производствена и складова дейност,
УПИ III-536.1646, производствена и складова
дейност, У ПИ I V-536.1647, производствена и
складова дейност;
2.4. в кв. 65 нов от УПИ III – КМ УПИ III – КМ
„Рекорд“ Завод 4, се образува нов УПИ I-536.1643,
производствена и складова дейност;
2.5. в кв. 66 нов от УПИ III – КМ УПИ III – КМ
„Рекорд“ Завод 4, се образуват нови УПИ I-536.
1639, производствена и складова дейност, УПИ II536.1640, производствена и складова дейност,
УПИ III-536.1641, производствена и складова
дейност, У ПИ I V-536.1642, производствена и
складова дейност;
2.6. в кв. 67 нов:
2.6.1. от УПИ III – КМ УПИ III – КМ „Рекорд“
Завод 4, се образуват нови УПИ I-536.1633, производствена и складова дейност, УПИ II-536.1634,
производствена и складова дейност, УПИ III536.1635, производствена и складова дейност,
УПИ IV-536.1636, производствена и складова
дейност; УПИ V-536.1637, за производствена и
складова дейност, УПИ VI-536.1638, производствена и складова дейност;
2.6.2. от УПИ „Ивица за високо напрежение“
се образува нов УПИ VII – „Ивица за високо
напрежение“;
2.6.3. от УПИ „Трансстрой Пловдив ЕООД“ се
образува нов УПИ „Трансстрой Пловдив ЕООД“;
2.6.4. от УПИ „Ивица за високо напрежение“ се
образува нов УПИ „Ивица за високо напрежение“
със запазване на съществуващо застрояване и
ново свободно, свързано в два УПИ и свързано в
повече от два УПИ с устройствени показатели за
зона „Пч“ – чиста производствена зона: Пзастр. от
50 % до 80 %, Кинт. от 1 до 2,5, Позеленяване от
20 % до 40 % и осигуряване на паркиране 100 % в
границите на УПИ, по корекциите на регулацията
с кафяви и зелени зачертавания, линии, надписи
и щрихи, габарити на улици с червен цвят, за
застрояването – запазване на заварени сгради по
черните плътни линии и ново строителство по
червените ограничителни линии и коти с черен
цвят, матрица със син цвят и служебни корекции
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с оранжев и виолетов цвят на номерата на кварталите, отреждания и допълване на матрицата с
начин на застрояване.
Решението да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване чрез
Общинския съвет – гр. Пловдив, пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.

2480

Председател:
С. Петкова

ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 1052
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 2
от Закона за опазване на земеделските земи Общинският съвет – гр. Смолян, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план и устройствена план-схема за обект: „Оптична кабелна свързаност – отклонение от съществуващата електронна
съобщителна мрежа „Мобилтел“ – ЕАД, до БС
SML0036 Петровица по две независими трасета“,
с трасета, преминаващи през поземлени имоти
с идентификатори: 67653.925.484, 67653.925.372,
676 53.9 2 5. 3 8 0 , 676 53.9 2 5.9 2 6 , 676 53.9 2 5. 3 4 4 ,
67653.926.333, 67653.926.334, 57282.301.56, 57282.20.3,
57282.21.1, 57282.22.1, 57282.1.229, 57282.1.231,
57282.1.232, 57282.21.6, 57282.1.252, 57282.23.1,
57282.21.7, 57282.20.1, 67653.896.37, 67653.896.3,
67653.896.38, 57282.20.1 и 67653.925.386, по регистъра на засегнатите имоти на гр. Смолян и на
землище с. Полковник Серафимово.

2512

Председател:
Д. Киряков

ОБЩИНА С. БОРИНО,
ОБЛАСТ СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 410
от 25 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 от ЗМСМА,
чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и докладна
записка с вх. № 58 от 18.03.2019 г. от кмета на
община Борино Общинският съвет – с. Борино,
одобрява ПУП – парцеларен план за инженерна
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Изграждане на
довеж дащ водоп ровод“ за земеделск и имот
№ 05462.117.5 в м. Чатак, с. Борино, община Борино, област Смолян, в териториален обхват на
обекта: новопроектиран водопровод – връзката
му се предвижда да се осъществи от вътрешна
водопроводна мрежа на с. Борино водопровод
Q90 РЕ 100 PN10 по сервитута на четвъртокласен
път с. Борино – с. Чала с обща линейна дължина
на захранващ водопровод към имот № 05462.117.5
в м. Чатак, с. Борино, община Борино – 556 м.
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Настоящото решение подлежи на обжалване в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Смолян,
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

2476

Председател:
А. Джебирова

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 482
от 17 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
ал. 2 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3,
т. 2, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 2 от ЗПСК,
чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 3, чл. 5, 7, 8 и чл. 10,
ал. 2 от Наредбата за търговете и конкурсите,
чл. 45 от ЗДДС и във връзка с Решение № 400 от
26.02.2018 г., взето с протокол № 41, Общинският
съвет – с. Лесичово, реши:
1. Приема анализа на правното състояние
и оценителски доклад за пазарната стойност и
утвърждава информационния меморандум за
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, а
именно: УПИ ІІ-81 – за обществени дейности в
кв. 16 по ПУП на с. Лесичово, с площ 4876 м 2 ,
ведно с построените в него: триетажна масивна
сграда със застроена площ 570 м 2 и РЗП 1579 м 2;
едноетажна масивна сграда със застроена площ
15 м 2 и едноетажна масивна сграда със застроена
площ 278 м 2 , актуван с акт за частна общинска
собственост № 1897 от 14.11.2017 г.
2. Определя метода за извършване на приватизация на общински нежилищен имот, невключен
в имуществото на общински търговски дружества,
представляващ застроен УПИ ІІ-81 – за обществени дейности в кв. 16 по ПУП на с. Лесичово,
с площ 4876 м 2 , ведно с построените в него:
триетажна масивна сграда, със застроена площ
570 м 2 и РЗП 1579 м 2; едноетажна масивна сграда
със застроена площ 15 м 2 и едноетажна масивна сграда със застроена площ 278 м 2 , актуван с
акт за частна общинска собственост № 1897 от
14.11.2017 г., да е публично оповестен конкурс на
един етап при следните условия:
2.1. Предмет на публично оповестения конкурс
на един етап е общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски
дружества, представляващ застроен УПИ ІІ-81 –
за обществени дейности в кв. 16 по ПУП на
с. Лесичово, с площ 4876 м 2 , ведно с построените
в него: триетажна масивна сграда със застроена
площ 570 м 2 и РЗП 1579 м 2; едноетажна масивна
сграда със застроена площ 15 м 2 и едноетажна
масивна сграда със застроена площ 278 м 2 , актуван с акт за частна общинска собственост № 1897
от 14.11.2017 г.
2.2. Определя минимална конкурсна цена:
117 604 лв. без ДДС.
Извън прилежащата площ от поземлен имот
УПИ ІІ-81 – за обществени дейности в кв. 16 по
ПУП на с. Лесичово, с площ 4876 м 2 , ведно с
построените в него: триетажна масивна сграда
със застроена площ 570 м 2 и РЗП 1579 м 2; едноетажна масивна сграда със застроена площ 15 м 2
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и едноетажна масивна сграда със застроена площ
278 м 2 не представлява освободена доставка по
смисъла на чл. 45 от ЗДДС и върху тази площ
от имота се начислява ДДС съгласно Закона за
ДДС, който е дължим от купувача по сделката.
Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободена
доставка е доставката на сгради или на части
от тях, които не са нови, и доставката на прилежащите към тях терени. В случая се прехвърля
право на собственост върху сграда и прилежащ
към нея терен, която сграда не е нова по смисъл
на § 1, т. 5 от ДРЗДДС. В този случай върху постигнатата цена не се начислява ДДС.
2.3. Приема следните конкурсни условия:
 Цена, срок и начин на плащане – цената
не може да бъде по-ниска от посочената в т. 2.2.
Цената е безусловна, предлага се и се заплаща
еднократно в български левове.
 Цена, срок и начин на плащане – цената
не може да бъде по-ниска от посочената в т. 2.2.
Цената е безусловна, предлага се и се заплаща
в български левове. За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална
вноска – не по-малка от 20 на сто от минималната
конкурсна цена (с ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 12 месеца
считано от датата на сключване на договора на
месечни вноски.
 Определя минимален размер на инвестициите – 100 000 лв., които участникът трябва да
реализира в обекта на приватизация за срок до
5 години считано от датата на прехвърляне на
собствеността на обекта на приватизация.
 Определя минималния брой на работните
места, който не може да бъде по-малък от 3,
които участникът трябва да разкрие и поддържа
в обекта на приватизация, считано от датата на
прехвърляне на собствеността за срок 7 години.
2.4. Съдържащите се в офертата предложения
за цена, размер на инвестициите и работни места
и съответните срокове се включват в приватизационния договор като задължение на купувача.
2.5. Определя размер на депозита: 23 520,80 лв.,
която сума следва да бъде постъпила в банковата
сметка, посочена в конкурсната документация, в
срок до 16,30 ч. на 18-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“, а
в случай че този ден е неприсъствен – на първия
следващ работен ден.
2.6. Конкурсната документация (включваща
и информационния меморандум) се закупува
от Община Лесичово, с. Лесичово, ул. Никола
Чочков № 11 – 13, и се получава от секретаря на
Община Лесичово лично или при представяне на
изрично, нотариално заверено пълномощно, след
заплащане на такса в размер 150 лв. без ДДС или
180 лв. с ДДС. Същата се заплаща в касата на
общината или по сметка на Община Лесичово,
а именно: IBAN BG 66 IORT 60918400132400, код
вид плащане 447000, BIC код на Банката IORT
BGSF, в „Инвестбанк“ – АД – Пазарджик. Срокът
за закупуване на конкурсната документация е до
14,30 ч. на 12-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“, а в случай
че този ден е неприсъствен, на първия следващ
работен ден.
2.7. В срок до 15-ия ден от обнародване на решението в „Държавен вестник“ лицата, закупили
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конкурсна документация и получили сертификат
за регистрация от органа за приватизация, могат
да отправят писмени искания до конкурсната
комисия за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията по
предходното изречение се изготвят в писмена
форма в срок до 5 работни дни и се предоставят
на разположение на всички лица, закупили конкурсна документация и получили сертификат за
регистрация от органа за приватизация.
2.8. Срок за извършване на оглед на обекта – всеки работен ден от 10 ч. до 15,30 ч. в
периода от 12-ия до 17-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
след предварителна заявка и представен платежен
документ за закупена конкурсна документация.
2.9. Лицата, закупили конкурсна документация и информационен меморандум, получили
сертификат за регистрация и внесли депозит
за участие в конкурса, имат право да подадат
предложение за участие в конкурса. Срокът за
подаване на предложенията за участие в конкурса е до 14,30 ч. на 22-рия ден включително от
датата на обнародването на настоящото решение
в „Държавен вестник“. Ако последният ден от
срока е неприсъствен, срокът изтича в първия
следващ присъствен ден. Предложени ята се
подават в деловодството на Община Лесичово
в с. Лесичово, ул. Никола Чочков № 11 – 13,
област Пазарджик.
2.10. Публично оповестени ят конк у рс на
един етап ще се проведе в „Заседателна зала“
на Община Лесичово, с. Лесичово, ул. Никола
Чочков № 11 – 13, с начален час 11 ч., на 23-тия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“, а в случай че този ден е
неприсъствен, на първия следващ работен ден.
2.11. В публично оповестения конкурс на един
етап могат да участват при равни условия физически, юридически лица и еднолични търговци.
2.12. В публично оповестения конкурс на
един етап не се допускат до участие дружества,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, юридически лица, консорциуми
или други форми на сдружаване, специално учредени за участие в публично оповестения конкурс
на един етап.
2.13. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в публично оповестения
конкурс на един етап няма.
2.14. Договорът за приватизация се сключва при
продажба чрез публично оповестен конкурс – в
срока, определен съгласно чл. 35, съответно
чл. 35и от Наредбата за търговете и конкурсите.
Правото на собственост върху обекта – предмет
на приватизацията, се прехвърля след заплащане
на предложената в конкурса цена и подписване
на приватизационния договор.
3. Утвърждава конкурсната документация –
приложение І.
4. Определя комисия за организирането и
провеждането на публично оповестения конкурс
на един етап в състав от 7 членове: председател,
6 членове, и 2 резервни членове.
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Председател:
В. Дамянов
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655. – Българската народна банка на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Банково“
към 29.03.2019 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
38 681
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2 036 045
Дълготрайни материални и
нематериални активи
125 684
Други активи
20 217
Депозит в управление „Емисионно“ 5 710 220
Всичко активи:
7 930 847
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 407 816
Други пасиви
173 306
Всичко задължения:
3 581 122
Основен капитал
20 000
Резерви
4 491 550
Неразпределена печалба
-161 825
Всичко собствен капитал:
4 349 725
Всичко пасиви:
7 930 847
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 29.03.2019 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
18 985 337
Монетарно злато и други
инструменти в монетарно злато
2 933 538
Инвестиции в ценни книжа
27 028 652
Всичко активи:
48 947 527
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
16 855 888
Задължения към банки
14 683 508
Задължения към правителството
и бюджетни организации
9 575 869
Задължения към други депозанти
2 122 042
Депозит на управление „Банково“
5 710 220
Всичко пасиви:
48 947 527
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
2499
3. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 от
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-20 от 29.03.2019 г. за обект: „АМ „Струма“
ЛОТ 3.3 „Кресна – Сандански“, участък от км
397+000 до км 420+624 ≡ 420+628,478“, подобекти:
Реконструкция на напоителен тръбопровод от км
397+655 до км 398+249; Реконструкция на напоителен тръбопровод при км 411+060; Реконструкция на напоителен тръбопровод при км 411+325;
Реконструкция на напоителен тръбопровод от км
411+603 до км 412+000; Реконструкция на напоителен тръбопровод при км 412+412; Реконструкция
на напоителен тръбопровод от км 413+340 до км
413+513; Реконструкция на напоителен тръбопровод от км 414+195 до км 415+345; Реконструкция
на напоителен тръбопровод от км 415+820 до
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км 415+958; Реконструкция на главен напоителен
тръбопровод при км 417+743; Реконструкция на
главен напоителен тръбопровод от км 419+628
до км 420+588; Реконструкция на ВЕП 20 kV
„Струма“ при км 399+580; Реконструкция на ВЕП
20 kV „Мрамор“ при км 400+215; Реконструкция
на КЛ 20 kV за ТП „РПК“ при км 404+580; Реконструкция и изместване на ЕП 20 kV и КНН
при ПВ „Струмяни“; Реконструкция на ЕП 20 kV
и КНН при ПВ „Сандански“; Реконструкция
на кабел НН САВТ 3 × 95+50 при км 408+800;
Реконструкция на ВЕП 20 kV „Дамяница“ при
км 418+064; Реконструкция на канализационен
колектор ∅ 200Б и ∅ 800Б при км 404+604,75;
Реконструкция на водопровод 1 1/4“ ст на км
409+514,60; Реконструкция на газопровод при
км 406+440, при условията на чл. 60 на АПК.
Предварителното изпълнение може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. На основание чл. 149, ал. 4 от
ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
2534
71. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот с изх. № С190004091-0000182/15.03.2019 г. възлага на Валери Геор
гиев Вълев с адрес с. Арбанаси, ул. Никифор
Рилски – Грек № 9, следния недвижим имот:
поземлен имот (пасище, мера) с идентификатор
00583.51.11, десета категория, представляващ имот
№ 051011 по плана за земеразделяне в землището
на с. Арбанаси, м. Новите лозя, ул. Панорамна
№ 28, с площ 2600 кв. м. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м
от двете му страни до крайните проводници или
на 11 м от оста на електропровода не могат да се
строят сгради и съоръжения и да се засажда високостъблена растителност. Граници: 00583.59.187,
00583.51.13, 00583.501.9525, 00583.501.302, 00583.51.7.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
2321
3. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност доцент в област на висшето
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, научна специалност „Електронизация
(Автоматизация на проектирането в електрониката)“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се приемат в
ректората, бул. Проф. Я. Якимов № 1, стая 214,
тел. 056 715 725.
2542
66. – Институтът по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент по
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5. Технически науки, професионално направление
5.12. Хранителни технологии, научна специалност
„Технология на биологично активните вещества
(вкл. ензими, хормони, белтъчини)“, за нуждите
на отдел „Криобиология и биологично активни
вещества“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – Централна администрация на ССА, ул. Суходолска
№ 30, тел. 02/8127505.
2513
6. – Институтът за държавата и правото
при БАН – София, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност от област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.6. Право:
главен асистент – един по „Граждански процес“
за нуждите на секция „Гражданскоправни науки“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите се подават в ИДП – 1000
София, ул. Сердика № 4.
2533
258. – Националният център по заразни и паразитни болести – София, обявява конкурси за две
академични длъжности главен асистент в област
на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност 03.01.29 „Епидемиология“ – двама за
нуждите на отдел „Епидемиология“ на НЦЗПБ,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: в „Човешки ресурси“ на НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко Сакъзов
№ 26, тел. за справки: 9446-999, в. 321.
2514
2. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че e изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 4301, 4302 и
4303 от устройствена зона „Пп“ по ОУП – 2012 г.
на гр. Варна, местност Таш Тарла, землище
с. Тополи, община Варна, и ул. рег. от о.т. 205 до
о.т. 219 по плана на с. Тополи. Проектът е изложен в Техническата служба на Кметство Тополи
при Община Варна. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Варна чрез Кметство Тополи.
2477
3. – Община Варна на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи
№ 111 от 8.01.2019 г. и № 112 от 22.01.2019 г. на
комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена
със Заповед № РД-17-7706-215 от 19.06.2017 г. на
областния управител на област с административен
център Варна, са изработени и приети проекти
за план на новообразувани имоти в случаите по
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни
решения) на зони по § 4 ЗСПЗЗ за: местност
Боровец-север – землище кв. Галата, гр. Варна,
община Варна, като част от имотите по този
план представляват земеделска земя, а останалата част попадат в околовръстния полигон на
селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ,
относно поземлени имоти в ПНИ: № 1192, 3357
и 3400, КР 5401, както и ПИ № 995, КР 401 по
КП; местност Ваялар – селищно образувание,
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землище гр. Варна, относно поземлен имот № 78,
КР 523; местност Манастирски рид, Бялата чешма
и Дъбравата – селищно образувание, землище
кв. Виница, гр. Варна, община Варна, относно
поземлени имоти: № 15 и 9532, КР 516; местност
Прибой – зона за отдих, земл ище кв. Галата,
гр. Варна, относно поземлен имот № 593, КР
405. Проектите за изменение са предоставени за
разглеждане в Община Варна, ет. 12, стая 1205,
отдел „Земеделие“, дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по проектите до кмета
на общината.
2478
36. – Община Казанлък на основание чл. 30
от ЗПСК обявява, че през март 2019 г. е извършена продажба на общински нежилищен имот:
урегулиран поземлен имот (УПИ) II-765 – „За
ОДО“, с площ 1094 кв. м по действащ подробен
устройствен план и кадастрален план, одобрени
със Заповед № 592 от 1979 г. и Заповед № 2070
от 28.12.2016 г. на кмета на община Казанлък, с
адрес: с. Копринка, община Казанлък, при граници на имота: ул. Христо Ботев, кв. 3А, улица
(о.т. 46 – о.т. 47) и алея, на В. Д. Кюлявков, за
сумата 15 030 лв. без ДДС, платени изцяло към
момента на подписване на договора за покупкопродажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК.
2515
15. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са изработени следните проекти за ПУП: 1. ПУП – ПП (парцеларен
план) за елемент на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия,
разрешен с Решение № 585Б по протокол № 43 от
25.01.2019 г. на ОбС – гр. Кресна, за изграждане
на строеж: „Външен водопровод за питейна вода
до ПИ № 008069 и ПИ № 008073, м. Водопоя,
землище с. Долна Градешница“ за изграждане
на „Оранжерия в земеделска територия“ на възложителя Костадин Иванов Токов с дължина
404,50 м и площ с ограничение в ползването є
0,743 дка, преминаващ през следните имоти: ПИ
№ 000183 – селскостопанска, полски път, публична общинска, собственик: Община Кресна, рег.
№ Д139 в Община Кресна, землище с. Долна
Градешница, с дължина на прокарване 404,50 м
и площ с ограничения в ползването є 0,353 дка;
ПИ № 008042 – селскостопанска, нива, частна,
собственици: наследници на Григор Николов
Гандеров и Димитър Атанасов Николов, в Община Кресна, м. Водопоя, землище с. Долна
Градешница, с площ с ограничение в ползването є
0,097 дка; ПИ № 008043 – селскостопанска, нива,
на юридически лица – „Никостранс“ – ЕООД,
рег. № Ю121256370 в Община Кресна, м. Водопоя, землище с. Долна Градешница, с площ
с ограничение в ползването є 0,152 дка; ПИ
№ 008070 – селскостопанска, лозе, частна, собственици: наследници на Атанас Илиев Мицев,
рег. № Д77 в Община Кресна, м. Водопоя, землище
с. Долна Градешница, с площ с ограничение в
ползването є 0,011 дка; ПИ № 008071 – селскостопанска, лозе, частна, собственици: наследници
на Атанас Илиев Мицев, рег. № Д77 в Община
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Кресна, м. Водопоя, землище с. Долна Градешница, с площ с ограничение в ползването
є 0,016 дка; ПИ № 008072 – селскостопанска,
лозе, частна, собственици: наследници на Атанас Илиев Мицев, рег. № Д77 в Община Кресн а,
м. Водопоя, землище с. Долна Градешница, с
площ с ограничение в ползването є 0,023 дка;
ПИ № 008073 – селскостопанска, нива, частна,
собственик: Костадин Иванов Токов, община Крес
на, м. Водопоя, землище с. Долна Градешница,
с площ с ограничение в ползването є 0,091 дка.
2. ПУП – ПП (парцеларен план) за елемент на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия, разрешен с Решение № 585В по протокол № 43 от 25.01.2019 г. на
ОбС – гр. Кресна, за изграждане на строеж: „Външен ел. захранващ кабел 20 kV до ПИ № 008069
и ПИ № 008073, м. Водопоя, землище с. Долна
Градешница“, за изграждане на „Оранжерия в
земеделска територия“ на възложителя Костадин
Иванов Токов от съществуващ бетонов стълб с
дължината 389 м и площ с ограничение в ползването є 1,619 дка, преминаващ през следните
имоти: ПИ № 000173 – транспорт, местен път,
публична държавна, собственик: държавата-Т,
рег. № Д145 в Община Кресна, землище с. Долна
Градешница, с дължина на прокарване 74,40 м
и площ с ограничение в ползването є 0,298 дка;
ПИ № 000183 – селскостопанска, полски път,
публична общинска, собственик: Община Кресна,
рег. № Д139 в Община Кресна, землище с. Долна
Градешница, с дължина на прокарване 210,80 м
и площ с ограничения в ползването є 0,587 дка;
ПИ № 000184 – селскостопанска, полски път,
публична общинска, собственик: Община Кресна,
рег. № Д139 в Община Кресна, землище с. Долна
Градешница, с дължина на прокарване 52,20 м и
площ с ограничения в ползването є 0,177 дка; ПИ
№ 008022 – селскостопанска, пасище, мера – публична общинска, собственик: Община Кресн а,
рег № Д139 в м. Водопоя, землище с. Долна
Градешница, с дължина на прокарване 51,60 м
и площ с ограничение в ползването є 0,207 дка;
ПИ № 008039 – селскостопанска, нива, частна
общинска, собственик: Община Кресна, рег.
№ А740Д, в м. Водопоя, землище с. Долна Градешница, с площ с ограничение в ползването є
0,069 дка; ПИ № 008040 – селскостопанска, нива,
частна общинска, собственик: Община Кресна,
рег. № А740Д, в м. Водопоя, землище с. Долна
Градешница, с площ с ограничение в ползването є
0,055 дка; ПИ № 008041 – селскостопанска, нива,
частна, собственик: Йордан Атанасов Георгиев,
в м. Водопоя, землище с. Долна Градешница, с
площ с ограничение в ползването є 0,031 дка;
ПИ № 008070 – селскостопанска, лозе, частна,
собственост на наследници на Атанас Илиев Мицев, рег. № Д77, в м. Водопоя, землище с. Долна
Градешница, с площ с ограничение в ползването
є 0,011 дка; ПИ № 008071 – селскостопанска, лозе,
частна, собственост на наследници на Атанас
Илиев Мицев, рег. № Д77, в м. Водопоя, землище с. Долна Градешница, с площ с ограничение
в ползването є 0,016 дка; ПИ № 008072 – селскостопанска, лозе, частна, собственост на наследници на Атанас Илиев Мицев, рег. № Д77,
в м. Водопоя, землище с. Долна Градешница, с
площ с ограничение в ползването є 0,023 дка;
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ПИ № 008073 – селскостопанска, нива, частна,
собственост на Костадин Иванов Токов, м. Водопоя, землище с. Долна Градешница, с площ
с ограничение в ползването є 0,145 дка. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения по проектите до
общинската администрация – Кресна.
2489
7. – Областният управител на област Пловдив
на основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че на основание чл. 148,
ал. 3, т. 1 от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж № РД-20-34 от 25.03.2019 г. на възложителя
„НИЛО България“ – ЕООД, с ЕИК 160021990
и адрес: Пловдив, ул. Цар Иван Шишман № 9,
съгласно одобрения от областния управител на
област Пловдив на 21.03.2019 г. технически инвестиционен проект за обект: „Водоснабдяване на
УПИ 020098 в землището на с. Ягодово, община
„Родопи“, чрез нов уличен водопровод РЕ-HD
∅ 225“, попадащ в териториите на две общини:
„Родопи“ и Пловдив, област Пловдив, като линеен
обект на техническата инфраструктура. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано от
заинтересуваните лица чрез областния управител
на област Пловдив пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
2490
4. – Община гр. Полски Тръмбеш, област
Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1
и 2 във връзка с ал. 12 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансг аз“ – ЕАД, паралелно на
северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап: „Линейна част“,
част: Б3: „Технологични връзки при КС „Полски
Сеновец“, на територията на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико
Търново. Проектната документация е на разположение на всички заинтересувани лица в сградата на общинската администрация, гр. Полски
Тръмбеш, ул. Черно море № 4, ет. 3, стая 303,
всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 17 ч.,
както и на интернет страницата на общината:
www.trambesh.eu. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация с адрес: гр. Полски
Тръмбеш, ул. Черно море № 4, в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2516
5. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за трасе на електропровод 20 kV, захранващ нов
трафопост в ПИ 10104.385.10, землище Варвара.
Трасето на електропровода започва от съществуващ електропровод, преминаващ през ПИ
10104.288.453, насочва се на югозапад в границите
на ПИ 10104.385.395 с НТП – гори и храсти в земеделска земя, след около 116 м трасето чупи на
юг и достига до имот 10104.385.10, където ще бъде
разположен нов трафопост. Дължината на трасето
е 120 м. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ за-
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интересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2479
11. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 1514 от
21.03.2019 г. на Общинския съвет – гр. Сливен,
е одобрен ПУП – план за регулация и застроя
ване за имоти с идентификатори 67338.439.91 и
67338.439.92 по кадастралната карта на землище
гр. Сливен, намиращи се в кв. 102, с.о. Кироолу,
землище гр. Сливен, като се образуват УПИ ІІ92 – „За техническа инфраструктура“, УПИ ІІІ-99
и УПИ ІV-91. Решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ до Административния съд – Сливен.
2539
12. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 1513 от
21.03.2019 г. на Общинския съвет – гр. Сливен,
е одобрен ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните
образувания за трасе на подземен ел. кабел НН
от КРШ от ТП „Овчарник“, извод СН „Качулка“,
подстанция „ТЕЦ – Сливен“, намиращ се в ПИ
002423 с НТП „местен път“, до ново ел. табло
на северозападната граница на ПИ 009909, стопански двор, и преминаващо през ПИ 002423
с НТП „местен път“, общинска собственост,
всички в землище с. Новачево, община Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.
2540
10. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че с Решение № 1051 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
28.02.2019 г., протокол № 49, е разрешено и одобрено задание с изработен проект на ПУП – специа
лизиран план-схема за обект: „Изграждане на
оптична свързаност на територията на гр. Смолян
с подземна оптична MAN мрежа на „А1 – България“ – ЕАД“, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 67653.915.266,
676 53.9 3 4 .18 5, 676 53.9 3 4 . 2 2 5, 676 53.918 .142 ,
676 53.918 .75 6 , 676 53.918 .757, 676 53.9 3 4 . 2 2 5,
67653.921.506, 67653.925.377 и 67653.925.487. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – парцеларен плансхема до общинската администрация – Смолян,
бул. България № 12, Смолян.
2517
31. – Община с. Лесичово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – ПРЗ (план за регулация и застрояване)
на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ – свинарник, УПИ ІV – свинарник в квартал 97А,
УПИ І-1028 – за обслужващи дейности в квартал
103, и част от улица с о.т. 277 – 276 – 275 – 274
по плана за регулация на с. Калугерово, община
Лесичово, област Пазарджик. Проектът се на
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мира в сградата на Община Лесичово, дирекция
„Специализирана администрация“. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация – с. Лесичово.
2541

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Благоевград, против разпоредбите
на чл. 5, т. 3, предл. 1-во, предл. 2-ро и предл.
3-то, чл. 7, ал. 2, чл. 18, ал. 1 и чл. 24 от Наредбата за опазване на общинската собственост
и обществения ред на територията на община
Благоевград с искане оспорените разпоредби
да бъдат обявени за нищожни, е образувано
адм. дело № 243/2019 г. по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
31.05.2019 г. от 10,45 ч.
2462
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, срещу разпоредбите на
чл. 10, ал. 1, предл. първо, в частта є относно
„малки покрити обслужващи обекти (кафенета,
сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби дейности)“, чл. 31, чл. 33 и
чл. 37 от Наредбата за изграждане и опазване
на зелената система на територията на община
Хаджидимово, приета с Решение № 93 по протокол № 8 от 30.05.2008 г., с искане оспорените
разпоредби да бъдат обявени за нищожни или
при условията на евентуалност – да бъдат отменени като незаконосъобразни, е образувано
адм. д. № 220/2019 г. по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
10.05.2019 г. от 10,20 ч.
2535
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжна прокуратура – Бургас, против чл. 25,
ал. 1, т. 1 в частта относно „други изключителни обстоятелства“ и чл. 33, ал. 4 от Наредбата
за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на
община Поморие. По оспорването е образувано
адм. дело № 618/2019 г. по описа на Административния съд – Бургас, което е насрочено за
23.05.2019 г. от 10,20 ч.
2518
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съоб
щава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Бургас, срещу чл. 27, т. 16, чл. 27а
и чл. 27б от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на
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община Царево. По оспорването е образувано
адм. дело № 480/2019 г., насрочено за 16.05.2019 г.
от 10,10 ч.
2590
Административният съд – Варна, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е направено оспорване от Окръжната прокуратура – Варна, на чл. 9, ал. 3 от
Наредбата за условията и реда за установяване
на жилищни нужди и за настаняване под наем
в общински жилища на Община Ветрино, като е
релевирано искане за прогласяване нищожността на посочената разпоредба. По оспорването е
образувано адм. д. № 766/2019 г., насрочено за
16.05.2019 г. – 10 ч.
2502
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпила жалба от
„Рейсър ауто“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. София, ж.к. Кремиковци, бл. 29,
ап. 3, представлявано от управителя Юрий Сидоров чрез адв. Юлиан Дацев – САК, с която се
оспорва разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и
управлението на отпадъците на територията на
община Добрич, приета от ОбС – гр. Добрич. По
оспорването е образувано адм. д. № 186/2019 г.
по описа на Административния съд – Добрич,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 4.06.2019 г. от 13,10 ч.
2463
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпила жалба от „Рейсър
ауто“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, ж.к. Кремиковци, бл. 29, ап. 3, представлявано от управителя Юрий Сидоров, чрез адв.
Юлиан Дацев – САК, с която се оспорват разпоредбите на чл. 69, 131 и 174 до 176 от Наредбата
за управлението на отпадъците на територията
на община Балчик, приета от ОбС – гр. Балчик,
като нищожни, евентуално незаконосъобразни. По
оспорването е образувано адм. д. № 190/2019 г.
по описа на Административния съд – Добрич,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 4.06.2019 г. от 13,10 ч.
2464
Административният съд – Кюстендил, на ос
нов ание чл. 189, ал. 1, чл. 191, ал. 2, чл. 188 във
връзка с чл. 181 и чл. 196 във връзка с чл. 171
от АПК обявява, че е постъпил протест на
прокурор от Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу разпоредбата на т. 1, буква „б“
от приложение № 8 към чл. 28а, ал. 5 от Наредбата за организацията на движението на
територията на община Дупница. По протеста
е образувано адм. д. № 78/2019 г. по описа на
Административния съд – Кюстендил, насрочено
за 8.05.2019 г. от 10 ч.
2503
Административният съд – Ловеч, 3-ти адм.
състав, призовава Иванета Василева Войнаровска с последен адрес Плевен да се яви в съда
на 15.05.2019 г. от 14,15 ч. като заинтересовано
лице по адм.д. № 411/2018 г., заведено от Община
Априлци, против началника на СГКК – Ловеч.
2594
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Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувал адм. дело № 109/2019 г.
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу разпоредбите на чл. 21,
ал. 2, чл. 34, ал. 1, 2 и 3, чл. 35, ал. 3, т. 1 и чл. 39,
ал. 2, т. 1 и 4 от Наредба № 13 за управление
на горските територии – общинска собственост,
в община Чипровци, приета с Решение № 158
от 18.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Чип
ровци. Конституирани страни по делото са:
протестираща страна – прокурор при Окръжната
прокуратура – Монтана, и ответник – Общинският съвет – гр. Чипровци. Административно
дело № 109/2019 г. е насрочено за 10.05.2019 г.
от 10,15 ч.
2595
Административният съд – Пазарджик, трети състав, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ
съобщава, че е постъпила жалба от Здравка
Димитрова Здравкова от с. Баня, община Панагюрище, ул. Венеца № 17, против Заповед № 71
от 8.02.2019 г. на кмета на община Панагюрище,
с която е одобрен проект за частично изменение
на ПУП – ПР, с втора поправка в оранжев цвят, с
обхват имот пл. № 747 и част от пешеходна алея
в кв. 49 по плана на с. Баня, община Панагюрище. По подадената жалба е образувано адм.д.
№ 285/2019 г. по описа на Административния
съд – Пазарджик, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 22.04.2019 г. от
11,45 ч. Заинтересуваните лица имат право да се
конституират като ответници в едномесечен срок
от деня на обнародване на настоящото обявление
чрез подаване на заявление със съдържание по
чл. 218, ал. 4 от ЗУТ.
2465
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от А дм инис т рат ивноп роцесуа л ни я кодекс
съобщава, че е подаден протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Плевен, срещу
чл. 17, ал. 1, чл. 51, ал. 3 и чл. 52, ал. 2, т. 2 и
3 от Наредба № 18 за изграждане и опазване
на зелената система на територията на община
Кнежа, приета с Решение № 142 от 30.05.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Кнежа, взето по протокол № 14 от 30.05.2008 г., по който е образувано
адм. д. № 213 по описа на Административния
съд – Плевен, за 2019 г.
2466
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Плевен, срещу чл. 18, 31, 33, 37 от
Наредбата за изграждане и опазване на зелената
система на територията на община Никопол,
приета с Решение № 177 от 14.04.2009 г. на Общинския съвет – гр. Никопол, взето по протокол
№ 25 от 14.04.2009 г., по който е образувано
адм. д. № 202 по описа на Административния
съд – Плевен, за 2019 г.
2467
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 742 по описа за 2019 г. на Административния съд – Пловдив,
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ХVІ състав, по жалба на „Рейсър ауто“ – ЕООД,
против разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от Наредбата
за управление на отпадъците на територията на
община Перущица.
2469
Административният съд – Пловдив, ХVІІ състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпил протест от Окръжната
прокуратура – Пловдив, срещу чл. 34, ал. 1 и
чл. 38 от Наредбата за изграждане, стопанисване
и опазване на зелената система на територията
на община „Родопи“, област Пловдив, по което
е образувано адм.д. № 708/2019 г. по описа на
Административния съд – Пловдив.
2470
Административният съд – Пловдив, ХХІХ
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната
прокуратура – Пловдив, срещу чл. 21, ал. 1, т. 1
и 4 и чл. 75, ал. 3 от Наредбата за управление
на горските територии, собственост на Община
Раковски, приета с Решение № 269 на Общинския съвет – гр. Раковски, взето с протокол № 21
от 22.02.2013 г., по което е образувано адм. д.
№ 812/2019 г. по описа на Административния
съд – Пловдив.
2504
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм. дело № 425/2019 г.
по описа на съда по протест на Окръжната
прокуратура – София, с който се оспорва като
незаконосъобразна и се иска отмяна на Наредбата
за изграждане и опазване на зелената система
на територията на община Пирдоп, приета с
Решение № 2 по протокол № 1 от заседание на
Общинския съвет – гр. Пирдоп, проведено на
17.01.2008 г. Административно дело № 425/2019 г.
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 29.05.2019 г. от 10 ч.
2471
А дминистративният съд – София област,
на основание ч л. 188 във връзка с ч л. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 323/2019 г. по описа на съда по оспорване на „Рейсър Ауто“ – ЕООД, на разпоредбата на чл. 38б, ал. 4 от Наредба № 8 за опазване
на околната среда, поддържане на чистотата и
управлението на отпадъците на Общинския съвет – гр. Етрополе, в частта относно въведеното
с тази разпоредба изискване за притежаване на
разрешение по Закона за управление на отпадъците или на комплексно разрешително по Закона
за опазване на околната среда за дейностите по
събиране и транспортиране на ИУМПС. Административно дело № 323/2019 г. е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
29.05.2019 г. от 10 ч.
2495
А дминистративният съд – София област,
десети състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 512/2019 г. по протест на
прокурор от Окръжната прокуратура – София,
против разпоредбите на чл. 7, ал. 3, чл. 37, ал. 4
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в частта: „застрашени са от самосрутване...“ и
чл. 45, ал. 5 от Наредбата за реда и условията
за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от
общинския жилищен фонд, приета с Решение № 6
по протокол № 1 от 26.01.2006 г. на Общинския
съвет – гр. Годеч. Делото е насрочено в открито
съдебно заседание на 5.06.2019 г. от 10 ч.
2496
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че по постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Хасково, с който е
направено искане Административният съд – Хас
ково, да отмени разпоредбата на чл. 6, ал. 3, изр.
второ от Наредбата за общинските жилища на
община Минерални бани, приета с Решение № 5
от 23.11.2011 г. на Общинския съвет – с. Минерални бани, е образувано адм. дело № 336/2019 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 8.05.2019 г. от 10 ч.
2497
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК във връзка с
чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен,
срещу чл. 11 (в частта му, с която е указано, че
описаните в разпоредбата дейности могат да се
извършват от „лица, притежаващи разрешение“),
чл. 28, ал. 1, т. 2, чл. 31 (в частта, с която е указано описаните в нея дейности да се извършват
от лица, притежаващи разрешителен документ,
издаден по реда на чл. 35 от ЗУО), чл. 45 (в
частта „лица, притежаващи разрешение или
регистрационен документ, издаден по реда на
глава пета, раздели I и II от ЗУО за извършване
на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци
на територията на общината“) и раздел XII
„А дминист ративно-наказателни разпоредби“
от Наредбата за управление на отпадъците на
територията на община Венец, приета с Решение
№ 39 по протокол № 3 от 21.12.2015 г. на заседание
на Общинския съвет – с. Венец. Въз основа на
протеста е образувано адм. дело № 159/2019 г.
по описа на Административния съд – Шумен,
насрочено за 7.05.2019 г. от 9 ч.
2472
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на чл. 25, ал. 1,
чл. 26, ал. 2 и чл. 35, ал. 2, т. 1 от Наредбата за
управление на горските територии, собственост на
Община Тополовград, приета с Решение № 86 от
27.04.2012 г. на Общинския съвет – Тополовград,
по което е образувано адм. д. № 115/2019 г. по
описа на Административния съд – Ямбол, насрочено за 23.05.2019 г. от 9,30 ч.
2473
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, XI състав, съобщава на Жасмина Георгиева
Николаева с постоянен адрес: Варна, ул. Витко
Христов № 22, и с настоящ адрес: Чешка република, че следва да се яви в деловодството на съда в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“, за да получи преписи от исковата мол-
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ба, уточняващите молби и приложенията по гр.д.
№ 2673/2018 г. по описа на Окръжния съд – Вар
на, заведено от Желязка Асенова Димитрова. В
случай че не се яви в указания срок, делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2519
Пещерският районен съд призовава Раджа
Фаяз с последен известен адрес: област Пазарджик,
Пещера, ул. Дъбовик № 7, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 12.06.2019 г. в 10,30 ч. като
ответник по гр. дело № 134/2019 г., заведено от
Руска И. Йорданова по чл. 49 СК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2543
Плевенският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Харприйт Сингх Сингх с
последен адрес: с. Дисевица, област Плевен,
ул. Юнско въстание № 2, да се яви в канцеларията
на Плевенския районен съд, за да получи препис
от исковата молба и приложенията към нея за
отговор по чл. 131 от ГПК по гр.д. № 489/2019 г.
по описа на Районния съд – Плевен, заведено
от Севда Марианова Петкова от с. Дисевица по
чл. 49 от СК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще
му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2468
Сливенският районен съд уведомява Корин
Моника Мариола-Ненчев, родена на 15.03.1972 г.,
че срещу нея има заведено гр. дело № 151/2019 г.
по описа на СлРС от Стоян Йорданов Ненчев
по чл. 49 от СК. Насрочено е открито съдебно
заседание, в което трябва да се яви, за 15.05.2019 г.
от 9 ч. и резервна дата 5.06.2019 г. от 9 ч.
2544
Варненският окръжен съд, търговско отделение, II състав, на основание чл. 35 от КМЧП във
връзка с чл. 48, ал. 2 от ГПК призовава ответника ООО „ТУР – АРТ“ с основен държавен peг.
№ 1167847379160, със седалище Руска федерация,
ненамерен на регистриран адрес в гр. Санкт
Петербург, „Лиговский Проспект“, дом 50, литер П, офис 7а, и фактически адрес: гр. Санкт
Петербург, ул. Маяковского, дом 48, литер А,
помещение 4-Н, да се яви в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на адрес:
Варна, пл. Независимост № 2, ет. 1, деловодство,
търговско отделение, за да получи адресирани до
него съдебни книжа за предявяване на частичен
иск за плащане на 92 000 евро, претендирани
от „Трейдфарма“ – ЕООД, ЕИК 813208525, Варна, ул. Македония № 23, ет. 1, като дължима
цена за предоставени туристически услуги по
договор № 1/9.02.2017 г., а именно: преведени
на руски език съобщение по т.д. № 1601/2017 г.,
искова молба, уточнение и приложения към тях
и извлечение от приложимите правила на ГПК
и ЗЗД. Предупр еждава призованото лице, че ако
в указания срок не се яви да получи книжата,
производството по делото ще продължи, като
същите ще бъдат връчени на адвокат, назначен
за особен представител на ответната страна.
2520
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
12. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация за приятелство България – Венецуела“,
София, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо отчетно-изборно събрание
на членовете на сдружението на 30.05.2019 г. в
11 ч. в София, бул. Патриарх Евтимий № 27, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишен отчет
на управителния съвет за дейността на сдружението през 2018 г.; 2. приемане на изпълнението
на бюджета на сдружението за 2018 г.; 3. приемане на план за дейността на сдружението през
2019 г.; 4. промени в устава на сдружението; 5.
избор на нови членове на управителния съвет; 6.
определяне размера и дължимостта на членския
внос; 7. организационни въпроси; 8. разни. На
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на кворум
общото събрание ще се проведе в 12 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
2603
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация по информационни системи „БУЛАИС“, София, на
основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 31.05.2019 г. в 14 ч. на адреса
на управление на сдружението: София, район
„Лозенец“, бул. Джеймс Баучер № 5, Факултет
по математика и информатика при СУ „Св. Климент Охридски“, зала 325, при следния дневен
ред: 1. отчитане дейността на сдружението за
2018 г.; 2. планиране дейността на сдружението
за 2019 г.; 3. разни.
2531
3. – Управителният съвет на Българско археологическо сдружение „Иван Венедиков“ на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно
общо събрание на 1.06.2019 г. в 15 ч. на адрес:
гр. Своге 2260, ул. Алеко Константинов № 7, при
следния дневен ред: 1. членствени правоотношения – приемане на нови членове и разглеждане
на предложение за изключване на членове на
сдружението; 2. приемане на отчет за досегашната
работа на УС и освобождаване от отговорност;
3. промяна на седалището и адреса на управление на сдружението; 4. изменение и допълнение
на устава на сдружението; 5. избор на нов УС и
председател на УС; 6. приемане на решение за
размера на членските вноски; 7. разни. Поради
изключителната важност на обсъжданите теми
се канят всички членове на сдружението да
присъстват на свиканото общо събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се отложи с един час по-късно
и ще се проведе на същото място и при същия
дневен ред колкото и членове да се явят.
2506
45. – Управителният съвет на Българската
търговско-промишлена палата (БТПП) – София,
на основание чл. 22, ал. 1 от Устава на БТПП и
чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква на 4.06.2019 г. в
10 ч. в зала № 6 на Националния дворец на културата – София, пл. България № 1, редовно общо
събрание на членовете на БТПП при следния
дневен ред: 1. отчет на УС на БТПП за дейността и финансовите резултати на Палатата за
периода 2014 – 2018 г.; 2. доклад на КС на БТПП
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за периода 2014 – 2018 г.; 3. отчет за изпълнение
на насоките за дейността на БТПП за периода
2014 – 2018 г.; 4. насоки за дейността на БТПП
за периода 2019 – 2023 г.; 5. бюджет на БТПП
за периода 2019 – 2023 г.; 6. избор на членове на
управителния съвет на БТПП; 7. избор на членове на контролен съвет на БТПП. При липса на
кворум на основание чл. 22, ал. 4 от Устава на
БТПП и чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще
започне в 11 ч. на посочените място и дата и ще
се проведе при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
2031
19. – Управителният съвет на сдружение
„Институт на дипломираните финансови консултанти“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
8.06.2019 г. в 13 ч. в Парк-хотел „Москва“, София
1113, ул. Незабравка № 25, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
за 2018 г.; 2. приемане на годишен финансов и
счетоводен отчет за 2018 г.; 3. приемане на насоки
за дейността на сдружението за 2019 – 2020 г.; 4.
промени в устава; 5. избор на управителен съвет;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали във връзка с дневния
ред се намират на разположение в седалището
на сдружението.
2500
241. – Управителният съвет на СКВТ „Асенев
ци“ – Велико Търново, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ с решение от 16.03.2019 г. свиква
общо събрание на 27.05.2019 г. в 18 ч. в залата
по вдигане на тежести на стадион „Ивайло“,
ул. Филип Тотю № 18, Велико Търново, при
следния дневен ред: 1. доклад на УС на СКВТ
„Асеневци“ за дейността през 2018 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет за 2018 г.;
3. приемане на бюджета за 2019 г.; 4. избор на
ново ръководство; 5. други (разни). При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, на същото
място и при същия дневен ред в 19 ч.
2498
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фен клуб Локомотив – Горна
Оряховица“ – Горна Оряховица, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава на
сдружението свиква по своя инициатива общо
събрание на 6.06.2019 г. в 20 ч. в гр. Горна Оряховица, ул. Ангел Кънчев № 2, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението за периода
2015 – 2019 г.; 2. приемане на решение за оставка
на сегашния управителен съвет на сдружението; 3. приемане на решение за избор на нови
членове на управителния съвет на сдружението;
4. приемане на решение за пререгистрация на
сдружението; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 21 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2522
1. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Раковски“ – Ивайловград, на основание чл. 26,
ал. 1 от ЗЮЛНЦ, чл. 17, ал. 1 и чл. 23, ал. 5,
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т. 3 от устава на клуба свиква общо събрание
на 5.06.2019 г. в 18 ч. в Клуба на ловеца, Ивайловград, ул. България № 46, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
на клуба през 2018 г.; 2. отчет за дейността на
контролния съвет през 2018 г. и финансов отчет
за същата година; 3. приемане на бюджета на
Футболен клуб „Раковски“ за 2019 г.; 4. определяне размера на членския внос във Футболен
клуб „Раковски“ за 2020 г.; 5. разни. Поканват се
всички членове на клуба да присъстват на общото събрание. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на членовете в офиса на
клуба. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1 от устава на клуба
събранието ще се проведе в 19 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да са регистрирани.
2604
60. – Управителният съвет на сдружение „Национално сдружение за социално сътрудничество
и партньорство“ – Куклен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 2 от устава на сдружението
свиква по собствена инициатива общо събрание
на членовете на сдружението на 1.06.2019 г. в
17 ч. в седалището и на адреса на управление
на сдружението – гр. Куклен, ул. Г. Бенковски
№ 15, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния отчет и баланс за 2018 г. на сдружение
„Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство“; 2. промени в устава; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и ще
се проведе на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
Материалите за събранието са на разположение
на членовете на адреса на управление на сдружението – гр. Куклен, ул. Г. Бенковски № 15.
2532
5. – Управителният съвет на сдружение „Ловно-рибарско дружество – Разлог“ (СЛРД – Разлог) – Разлог, на основание чл. 26, ал. 3 от
ЗЮЛНЦ свиква общо годишно отчетно-изборно
събрание на пълномощниците на 15.05.2019 г. в
17 ч. в залата на Общинския съвет – гр. Разлог, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността и финансовото състояние на СЛРД – Разлог, за 2018 г.
и за мандата; 2. отчет на контролния съвет на
СЛРД – Разлог, за 2018 г. и за мандата; 3. приемане
бюджет на СЛРД – Разлог, за 2019 г.; 4. приемане
размера на членския внос на СЛРД – Разлог, за
2020 г.; 5. промени в устава на СЛРД – Разлог;
6. избор на членове на УС на СЛРД – Разлог; 7.
избор на председател на СЛРД – Разлог; 8. избор
на контролен съвет (председател и членове) на
СЛРД – Разлог; 9. избор на делегати за общото
събрание на НЛРС – СЛРБ – Софи я (т рима
делегати); 10. разни. При липса на кворум на
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основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 18 ч., на същото място и същата дата
при същия дневен ред.
2605
2. – Управителният съвет на фондация „Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 2
от учредителния акт свиква общо събрание на
22.05.2019 г. в 13 ч. в Свищов, ул. Ем. Чакъров
№ 2, Заседателна зала, ректорат, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишен доклад за
дейността през 2018 г.; 2. приемане на годишен
финансов отчет за 2018 г. и одиторски доклад; 3.
приемане на бюджет на фондацията за 2019 г.; 4.
избор на регистриран одитор за 2019 г.; 5. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2606
1. – Управителният съвет на туристическо
дружество „Средногорец – 96“, с. Богдан, област
Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 27.05.2019 г. в 19 ч. в
с. Богдан, област Пловдив, в залата на кметство
с. Богдан, при следния дневен ред: 1. промяна в
устава на ТД „Средногорец – 96“; 2. приемане на
отчет за дейността на дружеството до 31.12.2018 г.;
3. приемане на отчет за дейността на контролния съвет (инспекторат) до 31.12.2018 г.; 4. приемане на плана за дейността на дружеството за
2019 – 2021 г.; 5. одобряване на финансовия план
на дружеството; 6. избор на членове и председател
на управителния съвет; 7. избор на членове и
председател на контролния съвет (инспекторат); 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 20 ч., на същото място и при същия дневен ред
с присъстващите.
2524
6. – Управителният съвет на сдружение „Възраждане на Горски горен Тръмбеш“, с. Горски
горен Тръмбеш, област Велико Търново, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на сдружението свиква общо събрание на
15.06.2019 г. в 16 ч. в сградата на НЧ „Просвета
1906“, с. Горски горен Тръмбеш, при следния
дневен ред: 1. годишен отчет за дейността на
сдружението и приемане на годишния финансов
отчет за същия период – докладва председателят
на УС; 2. отчет на ревизионната комисия – докладва председателят на ревизионната комисия;
3. разисквания по изнесените материали; 4. награждаване на заслужили дейци на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
2686
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