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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от
2002 г.; изм., бр. 67 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г.,
бр. 31 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59 и 80 от
2006 г., бр. 53 и 59 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г.,
бр. 105 от 2011 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 22, 41,
50, 61, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33 и 95 от 2016 г.,
бр. 20, 91 и 103 от 2017 г. и бр. 22 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 12а се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 11 думите „чл. 60 и 60а“ се
заменят с „чл. 60, 60а и 60б“.
2. В ал. 4 думите „и чл. 60, ал. 4“ се заменят с „чл. 60, ал. 4, чл. 60а и 60б“.
§ 2. В чл. 39, ал. 1, т. 13 думите „и чл. 60а“
се заменят с „чл. 60а и чл. 60б“.
§ 3. В чл. 46, ал. 1, т. 7 думите „и чл. 60а“
се заменят с „чл. 60а и чл. 60б“.
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§ 4. В чл. 57, ал. 6 думите „както и по производството по ал. 5“ се заменят с „и ал. 5,
както и по исковете по чл. 26 и чл. 135 от Закона за задълженията и договорите“ и накрая
се добавя „от синдика“.
§ 5. В чл. 59, ал. 7 изречение първо се
изменя така: „По исковете по ал. 3 и 5 и в
производствата по обжалване не се събира
предварително държавна такса от лицата по
чл. 62, ал. 1.“
§ 6. В чл. 60 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „синдика, както и от фонда при бездействие на синдика“ се заменят с
„временния синдик или синдика, както и от
фонда при бездействие на временния синдик
или синдика“.
2. В ал. 4 изречение първо се изменя така:
„По исковете по ал. 1, 2 и 3 и в производство
по обжалване не се събира предварително
държавна такса от лицата по чл. 62, ал. 1.“
§ 7. В чл. 60а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата
„връщане“ се добавя „в масата на несъстоятелността“.
2. В ал. 2 изречение първо се изменя така:
„По иск по ал. 1 и в производство по обжалване
не се събира предварително държавна такса от
лицата по чл. 62, ал. 1.“
§ 8. В чл. 60б, ал. 4 изречение първо се
изменя така: „По иска по ал. 3 и в производството по обжалване не се събира предварително държавна такса от синдика, временния
синдик или фонда.“
§ 9. В чл. 62 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 в изречение първо след думите
„и по тях“ се добавя „както и в производство
по обжалване“, а накрая се добавя „от лицата
по ал. 1“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 1 процесуалното
представителство на банката се осъществява
от временния синдик или синдика.“
§ 10. В чл. 62а се създава ал. 3:
„(3) В случаите, в които по образувани от
лицата по чл. 62, ал. 1 дела съдът назначава
особен представител на разноски на ищеца,
възнаграждението на особения представител
се определя по реда на чл. 37 от Закона за
правната помощ.“
§ 11. В чл. 78 се създават ал. 10 и 11:
„(10) Вещите и правата по ал. 4, т. 4 се включват в програмата за осребряване допълнително,
ако заложният кредитор в тригодишен срок от
одобряване на списъка на приетите вземания
не е поискал продължаване на изпълнението
по реда на чл. 21, ал. 4.
(11) При продажбата на вещите и правата
по ал. 4, т. 4 се прилага чл. 101.“
§ 12. В чл. 83, ал. 7 думите „в един централен ежедневник“ се заменят с „на интернет
страницата на банката“.
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§ 13. В чл. 85 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) Разрешението по ал. 6, т. 2 се издава,
когато вещите и правата, включени в програмата
за осребряване, не са продадени, след като поне
три пъти са предлагани на публична продан
по реда на ал. 6, т. 1. Продажбата чрез пряко
договаряне или чрез посредник се извършва с
първоначална продажна цена не по-ниска от
30 на сто от оценката, посочена в описа, като
цената се намалява съответно до реализиране
на вещта или правото съгласно изготвени от
синдика въз основа на методически указания
от фонда правила за извършване на продажба
чрез пряко договаряне, оповестени на интернет
страницата на банката. Съобщение за започване на процедура по продажба чрез пряко
договаряне или чрез посредник се публикува
на интернет страницата на банката.“
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
3. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
думите „ал. 1 – 7“ се заменят с „ал. 1 – 6.“
§ 14. В чл. 94 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4а накрая се поставя запетая и се
добавя „както и вземания по влогове на физически лица или микро-, малки и средни
предприятия, които биха били отговарящи на
условията влогове, ако не бяха направени в
намиращи се извън Европейския съюз клонове
на банката в несъстоятелност“;
б) в т. 4в накрая се поставя запетая и се
добавя „които не отговарят на условията по
т. 11 – 15“;
в) в т. 5 накрая се поставя запетая и се
добавя „които не отговарят на условията по
т. 11 – 15“;
г) в т. 8 накрая се поставя запетая и се
добавя „които не отговарят на условията по
т. 11 – 15“;
д) създават се т. 11 – 15:
„11. вземания, произтичащи от дългови инструменти, които отговарят на следните условия:
а) първоначалният договорен падеж на
дълговите инструменти е поне една година;
б) дълговите инструменти не съдържат
вградени деривати и самите те не са деривати;
в) в съответната договорна документация и,
когато е приложимо, в проспекта във връзка
с емитирането изрично е посочен по-ниският
ред по тази точка;
12. вземания, произтичащи от подчинени
инструменти или подчинени заеми, които не
са част от допълнителния капитал от първи
ред или от капитала от втори ред;
13. вземания, произтичащи от инструменти
на капитала от втори ред съобразно правата
по тях;
14. вземания, произтичащи от инструменти
на допълнителния капитал от първи ред съобразно правата по тях;
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15. вземания, произтичащи от инструменти на базовия собствен капитал от първи ред
съобразно правата по тях.“
2. В ал. 2 думите „по ал. 1, т. 3 – 10“ се
заменят с „по ал. 1, т. 3 – 15“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За целите на ал. 1, т. 11, буква „б“
дълговите инструменти с променлива лихва,
определена въз основа на широко използван
референтен лихвен процент, и дълговите
инструменти, които не са деноминирани в
местната валута на емитента, при положение
че главницата, изплащанията и лихвите са
деноминирани в същата валута, не се считат
за дългови инструменти, съдържащи вградени
деривати, единствено поради тези свои характеристики.“
§ 15. В чл. 99 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Синдикът изпълнява одобрената от фонда и неоспорена част от сметката за разпределение и при постъпили жалби по ал. 3, в случай
че в масата на несъстоятелността са събрани
достатъчно допълнителни парични средства,
от които се заделят суми за обезпечаване на
претенциите по жалбите до произнасяне на
съда по тях с влязъл в сила съдебен акт.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 16. В допълнителните разпоредби се правят
следните допълнения:
1. В § 1 се създават т. 10 – 15:
„10. „Дългови инструменти“ са облигации
и други форми на прехвърляем дълг и инструменти, с които се създава или признава дълг.
11. „Деривати“ е понятие по смисъла на член
2, т. 5 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г.
относно извънборсовите деривати, централните
контрагенти и регистрите на транзакции (OB,
L 201/1 от 27 юли 2012 г.).
12. „Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред“ са капиталови инструменти,
които отговарят на условията, определени
в чл. 28, параграфи 1 – 4, чл. 29, параграфи
1 – 5 или чл. 31, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и
инвестиционните посредници и за изменение
на Регламент (ЕС) № 648/2012 (OB, L 176/1 от
27 юни 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 575/2013“.
13. „Инструменти на допълнителния капитал
от първи ред“ са капиталови инструменти, които
отговарят на условията, определени в чл. 52,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
14. „Инструменти на капитала от втори ред“
са капиталови инструменти или подчинени заеми, които отговарят на условията, определени
в чл. 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
15. „Отговарящи на условията влогове“ са
влогове по смисъла на § 1, т. 5 от допълни-
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телните разпоредби на Закона за гарантиране
на влоговете в банките.“
2. Създава се § 2а:
„§ 2а. Този закон въвежда изискванията
на Директива (ЕС) 2017/2399 на Европейския
парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г.
за изменение на Директива 2014/59/ЕС във
връзка с реда на вземанията по необезпечени
дългови инструменти при несъстоятелност (OB,
L 345/96 от 27 декември 2017 г.).“
§ 17. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за банковата несъстоятелност (ДВ,
бр. 22 от 2018 г.) в § 8 накрая се добавя „като
кредиторите се вписват служебно в списъка
по чл. 64, ал. 1“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. По отношение на необезпечените вземания, произтичащи от дългови инструменти,
емитирани от длъжника преди влизането в сила
на този закон, се прилага редът на вземанията
по чл. 94 в сила към 31 декември 2016 г.
§ 19. За висящите производства по одобрение на частичната сметка за разпределение
до влизането в сила на този закон се прилага
чл. 99, ал. 4.
§ 20. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48
от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103
от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г.,
бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100
и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г.,
бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84
от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31
и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105
от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59,
92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от
2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г., бр. 41
и 101 от 2010 г., бр. 14, 18 и 34 от 2011 г., бр. 53
и 60 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 27 от
2014 г., бр. 22 и 95 от 2015 г., бр. 13 и 105 от
2016 г., бр. 62 и 102 от 2017 г. и бр. 15, 27 и 88
от 2018 г.) се създава чл. 722а:
„Особени правила относно реда на вземанията
Чл. 722а. Когато длъжникът е инвестиционен посредник по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти, финансова
институция, финансов холдинг със смесена
дейност или холдинг със смесена дейност по
смисъла на Закона за кредитните институции,
при разпределение на осребреното имущество
всички вземания с ред след този по чл. 722,
ал. 1, т. 7 се удовлетворяват по реда на чл. 94,
ал. 1, т. 8 – 15 от Закона за банковата несъстоятелност.“
§ 21. В Закона за акцизите и данъчните
складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и
108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г.,
бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от
2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99
от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101
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и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30,
92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г.,
бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 24, 62,
65, 98 и 103 от 2018 г. и бр. 7 и 17 от 2019 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, т. 6 се създава изречение второ:
„За пури и пурети продажната цена е цената,
изписана върху бандерола, по която тютюневите изделия се продават на дребно на краен
потребител, в която са включени разходите за
производство и реализация на производителя
(вносителя), дължимите мита, вноски, такси,
акциз и данък върху добавената стойност.“
2. В чл. 47:
а) в ал. 5 се създават т. 4 и 5:
„4. производство на смазочни масла;
5. производството на добавки за моторни
горива и/или за смазочни масла.“;
б) създава се ал. 6:
„(6) Изискванията на ал. 4 не се прилагат
по отношение на:
1. лицензираните складодържатели, които
осъществяват дейности с енергийни продукти с кодове по КН 2707 10 00, 2707 20 00, 2707
30 00, 2707 50 00, 2710 12 21, 2710 12 25, 2901
и 2902;
2. местата за директна доставка на лицензираните складодържатели.“
3. В чл. 57г се създават ал. 5 – 7:
„(5) В Агенция „Митници“ се води електронен регистър на регистрираните получатели,
който съдържа:
1. идентификационен номер на регистрирания получател;
2. наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на
регистрирания получател;
3. адрес на обекта, в който се получават и
разтоварват стоките;
4. видовете акцизни стоки, които могат да
бъдат получавани в обекта;
5. дата на връчване на удостоверението за
регистрация на регистрирания получател;
6. дата на прекратяване на удостоверението
за регистрация на регистрирания получател.
(6) На вписване в регистъра подлежат и
всички настъпили последващи промени в обстоятелствата по ал. 5.
(7) Информацията по ал. 5, т. 2 – 6 е публична.“
4. В чл. 58б се създават ал. 3 – 5:
„(3) В Агенция „Митници“ се води електронен регистър на временно регистрираните
получатели, който съдържа:
1. идентификационен номер на временно
регистрирания получател;
2. наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на
временно регистрирания получател;
3. адрес на обекта, в който се получават и
разтоварват стоките;
4. видовете акцизни стоки, които могат да
бъдат получавани в обекта;
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5. дата на връчване на удостоверението
за регистрация на временно регистрирания
получател;
6. дата на прекратяване на удостоверението
за регистрация на временно регистрирания
получател.
(4) На вписване в регистъра подлежат и
всички настъпили последващи промени в обстоятелствата по ал. 3.
(5) Информацията по ал. 3, т. 2 – 6 е публична.“
5. В чл. 64:
а) в ал. 5 се създава ново изречение второ:
„Върху бандерола на пури и пурети се обозначава
и продажната цена.“, а досегашното изречение
второ става трето и в него накрая се добавя
„и цената на единична бройка“;
б) в ал. 20 накрая се добавя „а за пури и
пурети – и продажната цена“;
в) създава се ал. 25:
„(25) Бандеролите за пури и пурети се заявяват по последната регистрирана цена.“
6. В чл. 99, ал. 2, т. 1 накрая се добавя „или
върху бандерола – за пури и пурети“.
§ 22. Лицензираните складодържатели могат да освобождават за потребление акцизни
стоки – пури и пурети, облепени с бандерол по
отменения образец, след датата на въвеждане
на новия образец на бандерола не по-късно от
31 декември 2019 г.
§ 23. В Закона за данък върху добавената
стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм.,
бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от
2007 г.; изм. бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г.,
бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г.,
бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г.,
бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101,
104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г.,
бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88,
95 и 97 от 2016 г., бр. 85, 92, 96, 97 от 2017 г.,
бр. 24, 65 и 98 от 2018 г. и бр. 24 от 2019 г.) в
чл. 80 се създава ал. 4:
„(4) За целите на ал. 1, т. 3 при определянето на 20-годишния срок за недвижими
имоти, съответно за целите на ал. 1, т. 4 при
определяне на 5-годишния срок за стоки или
услуги, които са или биха били дълготрайни
активи, не се включват календарните години,
за които срокът спира да тече на основание
чл. 79а, ал. 8 и чл. 79б, ал. 7.“
§ 24. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 21, т. 1, 3, 4, 5 и 6 и § 22, които
влизат в сила от 20 май 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 5 април 2019 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2722
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УКАЗ № 77
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението между
Министерството на финансите на Република
България и Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР), приет от
44-то Народно събрание на 5 април 2019 г.
Издаден в София на 15 април 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
Министерството на финансите на Република
България и Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР)
Член единствен. Ратифицира Споразумението между Министерството на финансите
на Република България и Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР), подписано на 7 март 2019 г. в София
и на 21 март 2019 г. в Париж.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 5 април 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2721

ОБРЪЩЕНИЕ

на 44-то Народно събрание към българския
народ по повод 140-ата годишнина от Учредителното събрание и приемането на Търновската
конституция
Уважаеми сънародници,
Уважаеми граждани на Република България!
Днес в старопрестолния град на тържествена
сесия 44-то Народно събрание отдава почит и
признание на делото на нашите предци, които
преди 140 години на Учредителното събрание
положиха подписите си под Търновската конституция. С този акт 211 народни представители съградиха фундамента за развитието и
просперитета на Третата българска държава.
Сред бащите учредители са видни възрожденци, книжовници, борци за свобода и църковна независимост и строители на съвременна
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България. С вижданията си за устройство на
възстановената държава т. нар. консерватори
Константин Стоилов, Димитър Греков, Тодор
Икономов, Марко Балабанов и определените за
либерали Петко Славейков, Петко Каравелов,
Стефан Стамболов, Драган Цанков слагат началото на политическия дебат – емоционален
и ожесточен, но и ползотворен и градивен.
Носители на възрожденския дух, независимо от различията във визията за устройството
на държавата, народните представители са
обединени в стремежа си да постигнат една
свята и жадувана цел – да съградят модерна,
независима и просперираща България. Те проявяват политическа воля и приемат не както
предвижда Берлинският договор „органически
устав“, а Конституция, за да е ясно, че българското Княжество е свободно. В Основния
закон вписват държавния герб, държавния
печат и българския трикольор като израз на
самочувствие и стремеж да градят равноправна
с другите държава.
Всички ние им дължим дълбока признателност за това, че гласуват Конституция, която
отговаря на интересите на българския народ. Тя,
като една от най-демократичните за времето си
конституции, осигурява условия за развитието
и възхода на България и гарантира основни
права и свободи за гражданите; категорично
забранява робството и съществуването на
съсловия; прокламира свобода на личността,
задължително и безплатно основно образование,
свобода на словото, печата, събранията и сдруженията, неприкосновена частна собственост
и всеобщо избирателно право за навършилите
21 години избиратели.
Приетият в Търново Основен закон регламентира държавното устройство и приема
традиционното разделение на властите на
законодателна, изпълнителна и съдебна. Залегналите в него принципи и ценности, неговият
дух на демократичност и равноправие са живи
и днес като неотменна част и от съвременната българска Конституция. Депутатите от
Учредителното събрание с чест и достойнство
изпълняват своята историческа мисия и полагат
устоите на българската държавност. С делата
си те доказват, че са възрожденци, но и държавници. Благодарение и на тяхната дейност
България получава възможност да се върне
на картата на Европа като част от модерния,
демократичен и цивилизован свят.
Търновската конституция е основен закон
на Третото българско царство повече от 68
години. Търновската конституция – за времето
на нейното действие – се превръща в идеал за
политическо и конституционно устройство на
българската държава. Заложените в нея свободи на българските граждани са накърнявани
и отменяни, но са просъществували не само
на книга, а и като дух сред свободолюбивото
българско гражданство. Политическите борби
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за възстановяване на Конституцията бележат
едни от най-кризисните моменти на българския
политически живот, довели до тежки изпитания
за народа и национални катастрофи.
Отм яната на основни констит у ционни
принципи, какъвто е този за разделението на
властите, е последвана от установяване на еднолични режими на управление. Неслучайно
годините на национално развитие и възход
се свързват с времето, когато Конституцията
действа в своя пълен обем.
За наша гордост и национално достойнство
българският народ сам, без чужда помощ и
по своя воля осъществява Съединението на
Княжество България с Източна Румелия и
провъзгласява Независимостта на България,
която за кратко време се превръща в една
от най-силните и проспериращи държави на
Балканите. Днес България е демократична
държава, неразделна част от европейското и
евроатлантическото семейство.
Ние, народните избраници, като представители на българския народ съзнаваме нашия
дълг да продължаваме най-добрите традиции,
завещани от творците на Търновската конституция. Бащите учредители ни оставиха солидно
наследство, което през изминалите години е
надграждано, но и пропилявано; ценено, но и
пренебрегвано. Особено важен е техният пример
за поставяне на националния над партийния
интерес в съдбовни за страната моменти.
В тези слу чаи партийните знамена са
свивани, потискано е противопоставянето за
сметка на съгласието в името на общественото благо. Честването на 140-ата годишнина
от Учредителното събрание и приемането на
Търновската конституция е подходящ повод да
се обърнем към историята като извор на идеи,
мъдрост и поуки. Неопровержими са историческите свидетелства, които показват, че когато
политиците се чувстват част от народа, когато
всички сме били единни и обединени от общ
национален идеал, поставяли сме си ясни цели
и сме разчитали на собствените си сили, сме
постигали значителни успехи.
Днес ние декларираме, че в трудното и динамично време, в което живеем, изпълнено с
рискове и заплахи, ще работим, за да оправдаем
народното доверие, и ще вложим сили за разработване на политики и качествени закони в
интерес на народа и просперитета на страната!
Ние помним думите на председателя на
Учредителното събрание екзарх Антим Първи:
„Слава Богу, свършихме делото, за което бяхме повикани... Можем да кажем: направихме
закони от Народа за Народа.“
Поклон пред историческото дело на учредителите!
Обръщението е прието от 44-то Народно
събрание на 16 април 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2991
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79
ОТ 15 АПРИЛ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 112 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., бр. 11 от
2007 г., бр. 32 от 2008 г., бр. 58 и 88 от 2010 г.,
бр. 22 и 58 от 2012 г. и бр. 21 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „издръжка – второстепенен разпоредител с бюджет“ и запетаята след
тях се заменят с „издръжка“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Агенцията извършва следните дейности:
1. участва в механизма по координация в
областта на политиката на правата на хората
с увреждания;
2. създава и поддържа информационна база
данни за хората с трайни увреждания;
3. изготвя 6-месечни и годишни отчети за
изпълнението на Политиката за правата на
хората с увреждания, които предоставя на
министъра на труда и социалната политика;
4. води и поддържа Регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората
с увреждания;
5. води и поддържа Регистър на лицата,
които осъществяват дейности по предоставяне
на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински
изделия, които са посочени в списъците по
чл. 61, ал. 1 от Закона за хората с увреждания;
6. осъществява контрол на дейностите по
предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания
и медицински изделия, които са посочени в
списъците по чл. 61, ал. 1 от Закона за хората
с увреждания;
7. разработва програми и финансира мерки
за стимулиране на стопанската инициатива на
хората с увреждания и стопанската инициатива
в интерес на хората с увреждания;
8. разработва програми и финансира проекти за рехабилитация, социална интеграция и
достъпна среда за хората с увреждания;
9. финансира целеви проекти и програми на
специализираните предприятия и кооперации
на хора с увреждания по чл. 49 от Закона за
хората с увреждания;
10. финансира целеви проекти и програми
на работодатели по чл. 44, ал. 1 от Закона за
хората с увреждания;
11. финансира целеви проекти и програми
за започване и развитие на самостоятелна
стопанска дейност на хората с увреждания по
чл. 46 от Закона за хората с увреждания;
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12. финансира целеви проекти и програми
за създаване на центрове за защитена заетост
по чл. 51 от Закона за хората с увреждания;
13. възстановява средства на работодателите
и на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания за ползване на
преференции по чл. 45, ал. 1 и чл. 50, ал. 1 от
Закона за хората с увреждания;
14. контролира дейностите съгласно правомощията є, разпоредени в Закона за хората с
увреждания;
15. ежегодно определя размера на администрираните от нея средства за финансиране на
проектите по програмите на агенцията;
16. участва при изготвянето на проекти
на нормативни актове, които са свързани с
правата на хората с увреждания, и дава становища по тях;
17. публикува и поддържа на интернет страницата си информация за насоките и достъпа за
реализиране на правата на хората с увреждания;
18. при установяване на нарушение на
правата на хората с увреждания докладва на
компетентните органи за предприемане на
действия;
19. изготвя обобщени годишни отчети и
анализи за дейността си;
20. извършва и други дейности, които са
определени със закон или с акт на Министерския съвет.“
§ 2. Член 3 се отменя.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „Закона за интеграция на
хората с увреждания“ се заменят със „Закона
за хората с увреждания“;
б) в т. 5 думата „интеграцията“ се заменя
с „пълноправното включване“;
в) точка 7 се изменя така:
„7. предлага на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване документи
съгласно предвидените в закон или в подзаконов
нормативен акт правомощия;“
г) в т. 8 думите „чл. 35а, ал. 1 от Закона
за интеграция на хората с увреждания“ се
заменят с „чл. 61, ал. 1 от Закона за хората с
увреждания“;
д) в т. 9 думата „индивидуални“ се заличава;
е) в т. 10 думата „интеграцията“ се заменя
с „правата“;
ж) точка 18 се изменя така:
„18. предявява влезли в сила наказателни
постановления за принудително изпълнение
на публичен изпълнител при Националната
агенция за приходите;“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Изпълнителният директор на агенцията
е второстепенен разпоредител с бюджет към
министъра на труда и социалната политика.“
3. Досегашните ал. 2 – 4 стават съответно
ал. 3 – 5.
§ 4. В чл. 6, ал. 3 след думата „определен“ се
добавя „със заповед за всеки конкретен случай“.
§ 5. Член 9 се изменя така:

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

„Чл. 9. Дирекция „Административно-правно,
финансово и информационно обслужване“:
1. води и поддържа информационната система за хората с увреждания по чл. 10, ал. 3,
т. 2 от Закона за хората с увреждания;
2. участва в изготвянето на 6-месечни и годишни отчети за изпълнението на Политиката
за правата на хората с увреждания;
3. осъществява процесуалното представителство на агенцията пред съдилищата и осигурява
с правни средства своевременното събиране на
вземания на агенцията;
4. участва в разработването на проекти на
нормативни актове, дава становища по проекти
на нормативни актове;
5. разработва или контролира законосъобразното изготвяне на административните
актове, договорите и други документи, които
са свързани с дейността на агенцията;
6. оказва правна помощ на изпълнителния
директор и на служителите на агенцията;
7. при установяване на нарушения на правата
на хората с увреждания докладва на компетентните органи за предприемане на действия;
8. изготвя сигнали до инспектората на
МТСП, полицията и органите на досъдебното производство, когато са налице данни за
извършени административни нарушения или
престъпления;
9. разработва правилник за вътрешния ред
и вътрешните правила за работната заплата;
10. изготвя длъжностното и поименното
разписание на длъжностите в администрацията
и съответните документи по назначаването,
преназначаването и освобождаването на служителите съгласно действащото законодателство;
11. организира и участва в провеждането
на конкурси и комисии;
12. образува, води и съхранява служебните
и трудовите досиета на служителите и поддържа автоматизирана система за управление на
човешките ресурси;
13. организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики на
служителите в агенцията;
14. организира обучението и професионалната квалификация на служителите в агенцията;
15. организира и осигурява дейностите по
работа с предложенията, сигналите, жалбите и
заявленията на граждани и по административното обслужване на физически и юридически
лица;
16. организира и осъществява деловодната
и архивната дейност, води отчетност и осигурява информация за входящата и изходящата
кореспонденция;
17. планира и провежда мероприятия за
привеждане на администрацията от мирновременен към извънреден режим на работа в
условия на криза от военен характер;
18. подпомага изпълнителния директор при
организирането и сътрудничеството с държавни
органи, национално представени организации,
неправителствени организации и с международни организации и институции в областта
на правата на хората с увреждания;
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19. организира, координира и контролира
дейностите, свързани с публичните изяви на
изпълнителния директор, главния секретар и
служителите на агенцията и по предоставянето
на информация за дейността на агенцията на
медиите;
20. разработва методология на счетоводната
отчетност и изпълнява финансовата политика
на агенцията;
21. отговаря за организацията на счетоводството и отчетността на приходите и разходите
по пълна бюджетна класификация и по счетоводни сметки от сметкоплана на бюджетните
предприятия;
22. разработва проекта на годишен бюджет
на агенцията;
23. подготвя предложения до министъра на
труда и социалната политика за необходимите корекции по изпълнението на бюджета на
агенцията;
24. съставя месечни, тримесечни и годишни
оборотни ведомости и отчети за касовото изпълнение на бюджета на агенцията и изготвя
годишния финансов отчет на агенцията;
25. контролира ефективното и законосъобразното разходване на бюджетните средства
при спазване на финансовата дисциплина;
26. осъществява дейностите, които са свързани със системата за финансово управление
и контрол;
27. отговаря за спазването на нормативните актове при експлоатацията и осигурява
поддръжката на собствеността на агенцията,
организира извършването на текущи ремонти,
поправка на инвентар и съоръжения;
28. организира и осъществява цялостното
техническо обслужване на администрацията на
агенцията с транспорт, регистрация на моторни
превозни средства, застраховане, поддръжка,
ремонт и годишни прегледи;
29. отговаря за снабдяването, съхраняването,
стопанисването и използването на стоковоматериалните ценности;
30. участва в разработването и прави предложения за информационното осигуряване и
за изграждането, развитието и експлоатацията
на автоматизираната информационна система
на агенцията;
31. прави предложения за внедряване на
нови автоматизирани информационни и комуникационни технологии в агенцията и оказва
техническа и методическа помощ на служителите при експлоатацията на системния и
приложния софтуер;
32. осигурява интегрирането на информационните системи на агенцията с информационните системи на други администрации и
организира необходимия обмен на информация
между агенцията, Министерството на труда и
социалната политика и външни организации;
33. организира изготвянето и поддържането
на страницата на агенцията в интернет, разработва, внедрява и осигурява предоставянето
на интернет услуги за клиентите на агенцията;
34. създава и администрира локалната компютърна мрежа в седалището на агенцията
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и осигурява защитата на информацията от
нерегламентиран достъп;
35. води Регистър на лицата, които осъществяват дейности по предоставяне на помощни
средства, приспособления и съоръжения за
хората с увреждания и медицински изделия,
които са посочени в списъците по чл. 61, ал. 1
от Закона за хората с увреждания;
36. организира дейностите, които са свързани с процедурите по Закона за обществените
поръчки;
37. отговаря за дейностите, които са свързани с предоставянето на достъп до обществена
информация;
38. отговаря за дейностите, които са свързани с предотвратяването на корупцията и
конфликта на интереси;
39. отговаря за дейностите, които са свързани
със защитата на личните данни;
40. изпълнява и други функции, възложени
със закон или с друг нормативен акт.“
§ 6. В чл. 10 думите „Интеграция на хората
с увреждания“ се заменят с „Пълноправно
включване на хората с увреждания“.
§ 7. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Дирекция „Пълноправно включване
на хората с увреждания“:
1. води и поддържа Регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората
с увреждания;
2. възстановява средства на работодателите
и на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания за ползване на
преференции по чл. 45, ал. 1 и чл. 50, ал. 1 от
Закона за хората с увреждания;
3. провежда и реализира конкурси за финансиране на проекти по следните програми:
а) Национална програма за заетост на хората
с увреждания за финансиране на дейности за
осигуряване на достъп, приспособяване и/или
оборудване на работни места за лица с трайни
увреждания, квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и
служебно развитие по чл. 44, ал. 1 от Закона
за хората с увреждания;
б) Програма за започване и развитие на
самостоятелна стопанска дейност от хора с
увреждания по чл. 46 от Закона за хората с
увреждания;
в) Програма за отпускане на средства по
целеви проекти, предоставени за финансиране
на специализирани предприятия и кооперации
за хората с увреждания по чл. 49 от Закона за
хората с увреждания;
г) Програма за финансиране създаването
на центрове за защитена заетост по чл. 51 от
Закона за хората с увреждания;
д) Програма за финансиране на проекти
за рехабилитация и интеграция на хората с
увреждания по чл. 10, ал. 3, т. 8 от Закона за
хората с увреждания;
е) Програма за изграждане на достъпна
среда за хората с увреждания в културни, исторически и спортни обекти по чл. 10, ал. 3,
т. 8 от Закона за хората с увреждания;
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4. участва в комисиите за оценка на проектите по т. 3;
5. разработва и актуализира методики за
финансиране на проекти по програмите по т. 3;
6. участва в планирането на бюджетните
средства за реализиране на проектите по програмите по т. 3;
7. изготвя ежегоден отчет-анализ за предоставените финансови средства по програмите
на агенцията;
8. изготвя справки за дейността си;
9. изготвя 6-месечни и годишни отчети за
правата на хората с увреждания;
10. осъществява сътрудничество с областните
и с общинските администрации, неправителствените организации и с други юридически
лица при осъществяването на Политиката в
областта на пълноправното включване на хората с увреждания;
11. предоставя консултации и подготвя
отговори по постъпили предложения, жалби
и сигнали на физически и юридически лица;
12. участва при изготвянето на проекти на
нормативни актове, които са свързани с правата на хората с увреждания, съгласно чл. 10,
ал. 3, т. 9 от Закона за хората с увреждания;
13. извършва анализ и оценка на прилагането
на нормативните актове в областта на пълноправното включване на хората с увреждания;
14. изготвя писма с искане за предоставяне
на информация във връзка с облекчаване на
административната тежест на бизнеса;
15. подготвя информация за публикуване на
интернет страницата на агенцията с насоките
и достъпа за реализиране на правата на хората
с увреждания;
16. извършва дейности по уведомяване на
компетентните органи за предприемане на
действия при установяване нарушение на правата на хората с увреждания;
17. осъществява мониторинг и контрол съгласно правомощията, които са разписани в
Закона за хората с увреждания, както следва:
а) изпълнението на договорните задължения
по проекти и програми;
б) на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за
хората с увреждания и медицински изделия,
които са посочени в списъците по чл. 61, ал. 1
от Закона за хората с увреждания;
в) относно използване на възстановените
средства от работодатели и специализирани
предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 45, ал. 1 и чл. 50, ал. 1 от Закона
за хората с увреждания;
г) за спазване изискванията, на които трябва
да отговарят специализираните предприятия и
кооперации на хората с увреждания по чл. 48
от Закона за хората с увреждания;
18. организира издаването и връчването на
актове за установяване на административни
нарушения съгласно разписаните в Закона за
хората с увреждания правомощия;
19. изпълнява и други функции, възложени
със закон или с друг нормативен акт.“
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§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Работното време на служителите в
агенцията е 8 часа дневно и 40 часа седмично
при 5-дневна работна седмица.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея
числото „7,30“ се заменя с „8,00“.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 2 и 3“.
5. Създава се ал. 5:
„(5) Критериите за определяне на служителите с работно време с променливи граници,
както и условията и редът за изпълнението на
техните задължения се уреждат с вътрешни
правила.“
§ 9. Създават се чл. 12а и 12б:
„Чл. 12а. (1) Директорите на дирекции планират, организират, координират, контролират,
отчитат и носят отговорност за дейността и
изпълнението на задачите в съответствие с функционалните характеристики на дирекциите.
(2) Директорите изпълняват и други задачи,
възложени им от изпълнителния директор и
от главния секретар на агенцията.
Чл. 12б. Служителите, работещи в агенцията,
изпълняват и други задачи, възложени им от
изпълнителния директор на агенцията.“
§ 10. В чл. 13, ал. 1 след думата „Документите“ се добавя „заявленията“ и се поставя
запетая.
§ 11. В чл. 14, ал. 2 накрая се добавя „към
главния секретар“.
§ 12. Член 15 се отменя.
§ 13. В чл. 16 думите „молбите и жалбите“ се
заменят със „заявленията, жалбите и писмата“.
§ 14. Член 17 се отменя.
§ 15. В приложението към чл. 7, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. В наименованието числото „24“ се заменя
с „26“.
2. На ред „Специализирана администрация“
числото „14“ се заменя с „16“.
3. Ред „дирекция „Интеграция на хората
с увреждания“
14“ се заменя с „дирекция
„Пълноправно включване на хората с увреждания“ 16“.
§ 16. В параграф единствен на заключителната разпоредба думите „чл. 7, ал. 4 от Закона
за интеграция на хората с увреждания“ се
заменят с „чл. 10, ал. 4 от Закона за хората с
увреждания“.
Заключителни разпоредби
§ 17. В приложението към чл. 2, ал. 3 от
Постановление № 266 на Министерския съвет
от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната
политика (обн., ДВ, бр. 91 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 2, 18 и 57 от 2010 г., бр. 38 и 88 от 2011 г.,
бр. 58 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 86 и 88 от
2014 г., бр. 21 от 2015 г., бр. 56 от 2016 г., бр. 67
и 68 от 2018 г. и бр. 16 от 2019 г.) се правят
следните изменения:
1. В т. 1 числото „2323“ се заменя с „2321“.
2. В т. 5 числото „24“ се заменя с „26“.
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§ 18. В Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, приет с Постановление
№ 176 на Министерския съвет от 2016 г. (обн.,
ДВ, бр. 56 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 67 от
2018 г. и бр. 16 от 2019 г.), в приложение № 1
към чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В наименованието числото „2323“ се
заменя с „2321“.
2. На ред „Специализирана администрация“
числото „2198“ се заменя с „2196“.
3. На ред „дирекции „Бюро по труда“ числото „1803“ се заменя с „1801“.
§ 19. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2945

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80
ОТ 16 АПРИЛ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция, приет с Постановление № 167
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 56 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2006 г.,
бр. 53 от 2007 г., бр. 61 от 2008 г., бр. 30 и 85
от 2009 г., бр. 34 от 2010 г., бр. 2 и 92 от 2011 г.,
бр. 6, 22, 49, 58 и 90 от 2012 г., бр. 63 от 2014 г.,
бр. 64 от 2015 г. и бр. 100 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „администрация“
съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се
добавя „и финансов контрольор“.
2. В ал. 2 думите „по предложение на директорите на дирекции“ се заличават.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) точка 9 се изменя така:
„9. ръководи процеса по оценяване изпълнението на служителите в агенцията;“
б) създава се нова т. 10:
„10. дава указания или предложения за
последващи мерки по чл. 18 – 20 от ЗДФИ;“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Директорът на агенцията може да възлага с писмена заповед на длъжностни лица
изпълнението на отделни свои правомощия,
когато това е предвидено в ЗДФИ или в друг
нормативен акт.“
§ 3. В чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 8 се изменя така:
„8. координира и контролира дейностите по
управление на човешките ресурси и утвърждава
длъжностните характеристики на служителите
в агенцията;“.
2. Създава са нова т. 10:
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„10. координира взаимодействието на агенцията с други органи;“.
3. Досегашната т. 10 става т. 11 и се изменя
така:
„11. изпълнява други задачи, предвидени в
нормативен акт или възложени му от директора
на агенцията;“.
§ 4. В чл. 8, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думата „достъп“ се добавя „на
служителите на агенцията“.
2. В т. 4 думата „охрана“ се заменя със
„защита“.
§ 5. В глава втора се създава раздел IVа
„Финансов контрольор“:
„Раздел IVа „Финансов контрольор“
Чл. 8а. (1) Финансовият контрольор е пряко
подчинен на директора на агенцията.
(2) Финансовият контрольор осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
по отношение на финансовата дейност на агенцията в съответствие с приложимото законодателство и въведените системи за финансово
управление и контрол.
(3) Редът и начинът за осъществяване на
предварителния контрол се определят от директора на агенцията в съответствие с указанията
на министъра на финансите.“
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „осигурява организацията
по прилагането на нормативните актове в
областта“ се заменят с „прогнозира, планира
и организира възлагането“.
2. Точки 6 и 13 се отменят.
3. Точка 15 се изменя така:
„15. подготвя, координира и протоколно
осигурява публични изяви на представители на
агенцията при пресконференции, официални и
работни срещи, както и поддържа протоколната
кореспонденция.“
§ 7. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Специализираната администрация
е организирана в 3 дирекции:
1. дирекция „Инспекционна дейност“;
2. дирекция „Анализ и отчет на инспекционната дейност“;
3. дирекция „Правна“.“
§ 8. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Дирекция „Инспекционна дейност“:
1. организира, ръководи и извършва инспекционната дейност в съответствие с чл. 5,
ал. 1 от ЗДФИ;
2. организира, ръководи и извършва инспекционната дейност по изпълнение на утвърдения
годишен план по чл. 5, ал. 2 от ЗДФИ;
3. организира, ръководи и извършва проверки, които са предвидени в друг нормативен акт;
4. извършва последващи финансови инспекции за спазването на нормативните актове,
които уреждат бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите и лицата по чл. 4 от ЗДФИ и дейността
по възлагане и изпълнение на обществените
поръчки;
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5. установява нарушения на нормативните
актове, уреждащи бюджетната, финансовостопанската или отчетната дейност, както
и дейността по възлагане и изпълнение на
обществени поръчки, и привлича към административнонаказателна отговорност виновните
лица при наличието на съответните законови
основания;
6. разкрива причинени вреди на имуществото
на организациите и лицата по чл. 4 от ЗДФИ
и привлича към имуществена отговорност
виновните лица при наличието на съответните
законови основания;
7. установява индикатори за извършени измами по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните
разпоредби на ЗДФИ;
8. предлага, организира и извършва насрещни проверки;
9. предлага назначаване на вещи лица по
чл. 10, ал. 2 от ЗДФИ във връзка с извършваните финансови инспекции и проверки, съставя
проекти на договори и приема заключенията
на вещите лица;
10. събира и анализира информация за дейността на лицата по чл. 4 от ЗДФИ по възлагане
и изпълнение на обществените поръчки;
11. определя периодичността за извършване
на финансови инспекции по чл. 5, ал. 2 от ЗДФИ
и конкретните възложители, които подлежат
на контрол през съответната година, на базата
на анализ на информацията за дейността по
възлагане и изпълнение на обществени поръчки, оценка на рискови фактори и съобразно
административния капацитет на агенцията и
изготвя годишен план;
12. организира изготвянето на методически
указания за осъществяване на дейността по
извършване на финансови инспекции и проверки и на дейността по оказване съдействие
на контрольорите на Европейската комисия;
13. участва при извършването на проверки
за последващ контрол на качеството върху
инспекционната дейност;
14. оказва съдействие на контрольорите на
Европейската комисия за предоставянето на
достъп до помещения и/или документация и
носители на компютърни информационни данни
за извършване на контрола и проверките на
място – при отказ на проверяваната организация и на лице по чл. 4, т. 7 от ЗДФИ, които са
финансирани със средства по международни
договори или програми на Европейския съюз.“
§ 9. Член 13а се отменя.
§ 10. В чл. 13б се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. регистрира постъпилите молби, жалби,
сигнали и искания за възлагане на финансова
инспекция в информационната система на
агенцията;“.
2. Създава се нова т. 7:
„7. анализира периодично информацията за
предоставени държавни помощи и минимални
помощи по Закона за държавните помощи и
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целеви субсидии по закона за държавния бюджет
на Република България за съответната година
и постановления на Министерския съвет;“.
3. Досегашните т. 7 – 10 стават съответно
т. 8 – 11.
4. Създава се т. 12:
„12. организира обмена на информация на
агенцията с други органи.“
§ 11. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Дирекция „Правна“:
1. дава консултации и изготвя становища
по правни въпроси в хода на инспекционната
дейност;
2. дава становища по докладите от извършена финансова инспекция и участва в производството по реализиране на имуществена
и административнонаказателна отговорност;
3. осъществява процесуалното представителство на агенцията пред съдилищата по дела,
които са образувани по жалби срещу издадени
наказателни постановления, административни
актове, които са свързани с резултатите от извършената инспекционна дейност, решения по
Закона за достъп до обществена информация и
по граждански и административни дела;
4. изготвя правни становища и проекти на
решения по Закона за достъп до обществена
информация;
5. изработва или участва в изработването
на проекти на нормативни и вътрешни актове, които засягат инспекционната дейност на
агенцията, и дава становища по проекти на
нормативни актове, които са получени от други
държавни органи за съгласуване;
6. анализира резултатите от прилагането
на нормативните актове, които са свързани с
инспекционната дейност на агенцията;
7. участва при изготвянето на методически
указания за осъществяване на дейността по
извършване на финансови инспекции и проверки и на дейността по оказване съдействие
на контрольорите на Европейската комисия;
8. организира и участва при проверки за
последващ контрол на качеството на инспекционната дейност и на дейността по оказване
съдействие на контрольорите на Европейската
комисия;
9. анализира резултатите от административнонаказателните производства и съдебната
практика, които са свързани с инспекционната
дейност;
10. участва в съвместни дейности с други
институции за защита на публичните финансови интереси;
11. подпомага директора и участва при
изготвянето на стратегически и оперативни
документи за дейността на агенцията;
12. осъществява правно-нормативното обслужване в областта на административното
управление на агенцията;
13. организира дейността по разглеждане
на постъпили предложения и сигнали в съответствие с разпоредбите на глава осма от
Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 12. В чл. 16, ал. 1 думите „само дееспособни български граждани“ се заменят с „лица“.
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§ 13. В чл. 18 думите „актовете по прилагането му“ се заменят с „други нормативни
актове“.
§ 14. В чл. 20 думите „изпълнителния директор“ се заменят с „директора на агенцията“,
а след думите „по предложение на“ се добавя
„заместник-директора“ и се поставя запетая.
§ 15. В чл. 21 думите „инструкция за документооборота, утвърдена“ се заменят с „вътрешни правила, които са утвърдени“.
§ 16. В чл. 22, ал. 2, т. 1 думата „материалите“ се заличава.
§ 17. Създава се чл. 24а:
„Чл. 24а. (1) Предложения и сигнали по
глава осма от Административнопроцесуалния
кодекс могат да се подават в агенцията лично
или чрез упълномощен представител.
(2) Постъпилите предложения и сигнали за
злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други
незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на служители в агенцията,
с които се засягат държавни или обществени
интереси, права или законни интереси на други
лица, се подават до директора на агенцията.
(3) Гражданите и представителите на организации се приемат и изслушват относно
техните предложения и сигнали в определени
и предварително оповестени дни и часове.“
§ 18. В чл. 25, ал. 2, изречение второ думите
„В тези случаи“ се заличават.
§ 19. Приложението към чл. 4, ал. 2 се
изменя така:
„ Приложение
към чл. 4, ал. 2
Численост на персонала в административните
звена на Агенцията за държавна финансова
инспекция – 193 щатни бройки
Директор
1
Заместник-директор
1
Главен секретар
1
Служител по сигурността на информацията
1
Финансов контрольор
1
Обща администрация:
22
в т.ч.:
дирекция „Финансово-стопански дейности,
управление на човешките ресурси, информационно обслужване и комуникация“
22
Специализирана администрация:
166
в т.ч.:
дирекция „Инспекционна дейност“
125
дирекция „Анализ и отчет на
инспекционната дейност“
15
дирекция „Правна“
26“

Заключителна разпоредба
§ 20. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2964
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81
ОТ 17 АПРИЛ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи за
2019 г. за организиране и провеждане на
апостолическото пътуване на Негово Светейшество папа Франциск в България от 5 до
7 май 2019 г. в гр. София и в гр. Раковски
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за 2019 г. за организиране и провеждане на
апостолическото пътуване на Негово Светейшество папа Франциск в България от 5 до
7 май 2019 г. в гр. София и в гр. Раковски, в
общ размер 866 000 лв., както следва:
1. по бюджета на Министерския съвет –
759 000 лв.;
2. по бюджета на Министерството на вът
решните работи – 77 000 лв.;
3. по бюджета на Националната служба за
охрана – 30 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите/трансферите
по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. по област „Осигуряване
дейността и организацията на работата на
Министерския съвет“, бюджетна програма
„Министерски съвет и организация на дейността му“, и показателите по чл. 6, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г. по
„Политика в областта на противодействието
на престъпността и опазването на обществения
ред“, бюджетна програма „Противодействие на
престъпността, опазване на обществения ред
и превенция“, и показателите по чл. 12, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 4. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се
увеличат разходите по бюджета на Националната служба за охрана за 2019 г. и показателите
по чл. 31, ал. 2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г.
Чл. 5. (1) Главният секретар на Министерския съвет, министърът на вътрешните работи
и началникът на Националната служба за
охрана да извършат съответните промени по
бюджетите си за 2019 г. и да уведомят министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите промени по централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 2, 3 и 4.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
17 април 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2990

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
СПОРАЗУМЕНИЕ

за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие
и благоустройството на Република България
и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 1 март 2019 г. – ДВ, бр. 22
от 2019 г. В сила от 15 март 2019 г.)
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството на Република България,
представлявано от г-жа Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, и г-жа Лилия Бидова, главен
счетоводител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ул. Св.
св. Кирил и Методий № 17 – 19, София 1202,
България, наричано по-долу „МРРБ“ или „Министерството“, и
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, представлявана от г-жа
Ламиа Камал-Чауи, директор на Центъра за
предприемачество, малки и средни предприятия (МСП), региони и градове на ОИСР, и
г-н Антоан Пайес, заместник-директор на
изпълнителна дирекция „Програма, бюджет
и финансово управление“, 2 rue Andre Pascal,
75775 Cedex 16, Париж, Франция, наричана
по-долу „ОИСР“ или „Организацията“,
Наричани поотделно „страна“ и заедно
„страните“,
се споразумяха за следното:
Член 1. ОИСР в съответствие с Работната програма и бюджет (РПБ) 2017 – 2018 на
Центъра за предприемачество, МСП, региони
и градове на ОИСР ще извърши изследване,
озаглавено „Преглед на многостепенното управление – как многостепенното управление
и децентрализацията да бъдат успешни за
регионалното развитие в България“ (наричано
по-долу „Проект“), посочено в Приложение А
към настоящото Споразумение. Проектът ще
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бъде изпълнен в сроковете, посочени в Приложение А към настоящото Споразумение, и ще
бъде публикуван като публикация на ОИСР.
Реализирането на всички резултати от дейността на ОИСР е предмет на включването
им от страна на Съвета на ОИСР в РПБ на
ОИСР. Резултатите, обхванати от настоящото
Споразумение, понастоящем са включени в РПБ
на ОИСР, а Центърът за предприемачество,
МСП, региони и градове на ОИСР възнамерява да предложи тези резултати да продължат
да бъдат включени в неговата бъдеща РПБ за
2019 – 2020 г. В случай обаче, че тези резултати
в крайна сметка не бъдат включени в бъдещата РПБ за 2019 – 2020 г., ОИСР има право да
прекрати работата, финансирана с вноската по
чл. 4, и да прекрати Споразумението, като в
този случай МРРБ ще покрие само разходите,
поети или извършени от ОИСР до датата на
прекратяване.
Член 2. Проектът ще включва срещи в България, както и събиране на данни и изследване
с оглед изпълнение на Проекта в съответствие
с текущите практики на ОИСР.
Член 3. Настоящото Споразумение ще влезе в сила с подписването му от двете страни,
приключването на всички административни
процедури от страна на МРРБ и приемането
на приноса от Комитета по бюджет на ОИСР.
МРРБ ще информира писмено ОИСР за приключването на административните процедури.
В случай че административните процедури не
са приключили до 3 месеца от подписването на
настоящото Споразумение, това Споразумение
няма да влезе в сила. Настоящото Споразумение
ще бъде в сила до 30 април 2020 г.
Член 4. МРРБ ще направи доброволна вноска
в размер 330 000 евро (триста и тридесет хиляди евро) към секция „Икономически анализи,
статистика и многостепенно управление“ на
Центъра за предприемачество, МСП, региони
и градове на ОИСР за покриване на всички
разходи във връзка с Проекта.
Плащането ще бъде извършено от МРРБ
към ОИСР, както следва:
а) 264 000 евро (двеста шестдесет и четири
хиляди евро) в срок от 45 дни от датата на
влизане в сила на Споразумението;
б) 66 000 евро (шестдесет и шест хиляди
евро) в срок от 30 дни след представянето на
окончателния обобщаващ доклад в Комитета
по политиката за регионално развитие (КПРР).
Тази доброволна вноска ще бъде администрирана в съответствие с финансовите регламенти
на ОИСР и други приложими правила, политики
и процедури. Тази доброволна вноска няма да
бъде предмет на допълнителни споразумения
или финансова отчетност.
Член 5. ОИСР ще предостави на МРРБ копие от публикувания окончателен обобщаващ
доклад през първото тримесечие на 2020 г.
Член 6. ОИСР ще изпълни Проекта в съответствие с Приложение А, което представлява
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неразделна част от настоящото Споразумение.
Настоящото Споразумение, включително Приложение А, може да бъде изменяно с писменото
съгласие на двете страни.
Член 7. ОИСР удостоверява, че няма да използва горепосочената сума за наемане на държавни служители от българските институции.
Член 8. Резултатите от Проекта под каквато и да е форма са собственост единствено
на ОИСР. При спазване на правата на трети
страни и на правилата и процедурите на ОИСР
за класифициране и декласифициране на документите, когато е приложимо, ОИСР предоставя
на МРРБ неизключителното право да:
• публикува на своята интернет страница
достъпна само за четене версия на всички
публикации, изготвени в рамките на финансираните с настоящия проект дейности, и
• копира, използва и разпространява за
нетърговски цели копия на окончателния
обобщаващ доклад и други финални продукти, изготвени в рамките на финансираните с
настоящия проект дейности; МРРБ няма право
да дава достъп за изтегляне (запис) на публикациите, качени на интернет страницата му.
Във всички случаи, освен ако не са дадени
други указания от ОИСР, МРРБ ще признава
собствеността на ОИСР върху работата.
Член 9. Настоящото Споразумение е изготвено на български и английски език, в два
екземпляра на всеки език, като и двата текста
имат еднаква сила. В случай на несъответствие
между двете версии предимство ще има версията на английски език.
Член 10. Всички спорове, противоречия
или жалби, възникнали във връзка с настоящото Споразумение или неговото спиране,
прекратяване или недействителност, ще бъдат
уреждани чрез арбитраж в съответствие с Арбитражните правила от 2012 г. на Постоянния
арбитражен съд. Броят на арбитрите ще бъде
един. Езикът на арбитражните процедури ще
бъде английски. Мястото на арбитраж ще
бъде Париж (Франция). Страните изрично се
отказват от правото си да искат анулиране
или отмяна на всяка присъда, постановена от
арбитражния съд.
Подписано на 11.12.2018 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Преглед на многостепенното управление – как
многостепенното управление и децентрализацията да бъдат успешни за регионалното
развитие в България
Въведение
Прегледът на многостепенното управление
на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) се фокусира върху
под пома га не т о на с т ра н и т е да у п ра в л я ват
отношенията между различните управленски
нива и да укрепват капацитета на регионалните
структури да разработват и прилагат ефективни
политики за регионално развитие, както и да
подпомагат устойчивото развитие и благосъстоянието на гражданите.
ОИСР ще извърши прегледа като част от
работната програма на Комитета по политиката за регионално развитие на ОИСР, който
е водещ международен форум в областта на
регионалната и градската политика, политиката
за развитие на селските райони и многостепенното управление.
Предлага се ОИСР да изпълни този Проект
в периода от края на 2018 г./началото на 2019 г.
до първото тримесечие на 2020 г.
База за Проекта
Намаляването на различията и подпомагането на регионалното развитие е един от
приоритетите за България съгласно Националната стратегия за регионално развитие (НСРР)
2012 – 2022 г. Сред общините, както и в различните области и региони в страната могат
да се наблюдават значителни икономически
и социални различия. Проучване показва, че
БВП на глава от населението сред областите
в България е 45,5 %, което е много по-високо от средното за ЕС от 28,3 %1 . Док ладът
на ЕС за регионалната и градската политика
също показва, че сред по-слабо развитите и
умерено развитите страни от ЕС България е
единствената, при която всички региони извън
столицата са значително под национа лното
ниво по отношение на ръста на БВП на глава
от населението 2 (фигура 1).
Тотев, С. (2017), Регионалните несъответствия
в България и страните от ЕС, Trakia Journal of
Sciences, бр. 15, доп. 1, стр. 1 – 5, 2017, http://tru.
uni-sz.bg/tsj/
2
Европейска комисия (2017), „Моят регион, Моята Европа, Моето бъдеще – Седми доклад за
икономическото, социалното и териториалното
сближаване, регионалната и градската политика“,
http://ec.europa.eu/regional_ policy/sources/docoffic/
official/reports/cohesion7/7cr.pdf
1
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Фигура 1: Растеж на БВП на глава от населението в регионите, в по-слабо развитите и умерено
развитите държави-членки

България започва процеса на засилена децентрализация в началото на хилядолетието, но
въпреки това остава сравнително централизирана страна. България е в процес на стартиране
на нова фаза от реформите на регионалното
развитие и децентрализацията, като се фокусира върху укрепването на регионалното ниво
на управление.
В този контекст България изрази интерес
към сътрудничество с ОИСР, за да подобри
практиките си в областта на многостепенното
управление и да подкрепи реформите на регионално развитие и децентрализацията. ОИСР
разполага с уникален набор от данни за развитието на регионите и регионалните различия, поднационалното публично финансиране,
публичните инвестиции, както и реформите
на многостепенното управление в държавитечленки и извън тях.
Обща информация за страната
Национално и регионално развитие
България има 7,1 милиона жители, като 73%
от тях живеят в градските райони. Балансираното и устойчиво развитие на българските
региони е предизвикателство поради общия
спад на населението и миграцията към по-атрактивните региони и градове, и по-специално
град София. Друг фактор е нивото на развитие на големите и средно големите градове в
България. Мрежата от големи градове като
генератори на растеж не е еднакво развита в
цялата страна. Нивото на регионално развитие
зависи също до голяма степен от наличието
на транспортна инфраструктура в регионите.
Например Северозападни ят регион – с найнисък БВП на глава от населението – винаги
е има л най-ниската плътност на пътищата.
Магистралите и главните пътища там представляват малък процент от националната пътна
мрежа, което обезсърчава транзитния трафик
и вътрешнорегионалните пътувания.
Вътрешните различия в регионите на България също представляват сериозно предизвика-

телство за устойчивото развитие. По-специално
в по-малките градове и общини не достигат
финансови и човешки ресурси. Ето защо икономическите операции са силно ограничени и
включват само услуги и търговия. Повече от
150 общини са идентифицирани като „затруднени“ и обикновено имат характеристиките на
слабо населени периферни селски райони без
ясно изразен градски център.
Рамка на многостепенното управление
Член 4 от Закона за регионалното развитие
от 2008 г. определя три нива на териториални
единици, съответстващи на класификацията на
териториалните единици за статистически данни
(NUTS 1, 2 и 3) 3. Този нов териториален обхват
на регионите се използва като основа за прилагане на националната политика за регионално
развитие. Управлението на регионите от ниво
NUTS 3 се осъществява от Областен управител,
подпомаган от Областната администрация на
централната власт. Областните управители се
назначават от Министерския съвет.
Общината е основната административнотериториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. С други думи,
България има само едно поднационално ниво
управление – общини, възстановено след няколко десетилетия на централизирана социалистическа система, за да възстанови местната
демок ра ц и я. Конс т и т у ц и я т а н а Реп у б л и к а
Бъ л гари я п ризна ва п ри н ц и па на мес т но т о
самоуправление. Общините са подразделени
на по-малки градове и села, общо 5267 през
ЕВРОСТАТ прилага тази система за целите
на европейската и националната статистика в
съответствие с изискванията на Регламент (ЕО)
№ 1059/2003 и Регламент № 176/2008. Понастоящем
в България има два региона NUTS 1 – „Северна и
Югоизточна България“ и „Югозападна и Южно
централна България“; шест региона NUTS 2; NUTS 3
се използва за областите като административни
териториални единици, които са предназначени
да осигурят съответствие между националните и
местните интереси.
3
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2015 г. От тези населени места има около 2500
кметства (деконцентрирани общински единици, създадени с решение на общинския съвет,
управлявани от избрани кметове и включващи
най-малко 350 жители).
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството (МРРБ) като компетентен
орган на национално равнище вече е започнало подготовката за реформа на политиката
за регионално развитие в България с цел укрепване на връзките между териториалното,
пространственото и регионалното планиране
и с политиката за сближаване на ЕС.
В тази връзка беше създадена междуведомствена работна група към МРРБ, включваща
представители на Министерския съвет, Президентството на Република България, водещи
министерства, отговарящи за управлението на
Европейските структурни и инвестиционните
фондове, Националния статистически институт
(НСИ), Националното сдружение на общините
в Република България, Националния център за
териториално развитие (НЦТР), Българската
академия на науките, със задачата да предложи варианти за ново териториално покритие
на регионите от ниво NUTS 2 въз основа на
проучване, проведено през 2013 г. за анализ на
вариантите за ново зониране на страната и на
актуализирани прогнози на НСИ за населението
за всеки вариант. В своята работа гореспоменатата работна група е отчела, че към момента
Северозападният регион, както и Северният
централен район не отговарят на изискването за
минимален брой население от 800 000 души за
класификацията по NUTS 2 съгласно Регламент
(ЕО) № 1059/2003. В процеса на формулиране
на предложенията работната група обсъди и
възможността за отделяне на град София в
отделен регион по NUTS 2. Освен това НЦТР
е изготвил анализ „Препоръки и предложения
за повишаване ефективността на политиката за
регионално развитие“. Реформата на регионалната политика в България ще се основава на
този анализ и на предложените варианти за ново
териториално покритие на регионите по NUTS
2 и ще се осъществи на два етапа:
Етап 1 – Реформа на регионалното развитие
Като първа фаза България ще създаде нова
рамка за многостепенно управление за програмния период 2021 – 2027 г. България започва
процеса по определяне на обхвата на пакета
стратегически документи и формата на административните структури на регионално ниво,
които ще изпълняват националните приоритети и целите на политиката на ЕС за периода
2021 – 2027 г. Тези административни структури
ще имат основна роля при подготовката на
териториа лните ст ратегическ и док у менти и
тяхното изпълнение, както и при подбора на
операциите, които ще бъдат съфинансирани от
фондовете на ЕС. В тази връзка МРРБ подготвя
законодателни промени за тази нова рамка за
многостепенно управление.
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Етап 2 – Реформа за децентрализация
Програмният период на ЕС 2021 – 2027 г. ще
служи за изграждане на капацитет на новите
регионални структури и за подготовка за следващия етап на реформата за децентрализация,
предвиж даща по-нататъшно разширяване на
отговорностите на тези структури и водеща
до действително децент ра лизиран модел на
управление. За този втори етап на реформата България трябва да изготви пътна карта
с необходимите ст ратегическ и док у менти и
законодателни промени в дългосрочен план.
Процес на децентрализация към настоящия
момент
За кон ът за ме с т но т о с а моу п ра в лен ие и
местната администрация от 1991 г. за пръв път
определя компетенциите на поднационалните
органи на управление в България. Отговорностите на общините се разделят на делегирани
от държавата дейности (образование, социална
защита и здравеопазване, култу ра) и собствени отговорности на общините (жилищни и
обществени дейности, икономически въпроси,
опазване на околната среда, водоснабдяване
и канализация, отпадъци, обществен градски
транспорт, пътища, култура, туризъм и отдих).
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публични инвестиции са с относително нисък приуправление в публичните инвестиции представлява около 37% от общите публични инвестиции
– в оритет
сравнение с и
57%
средно
в ОИСР
51%
в ЕС (графика 3). от
Тозиструктурните
дял обаче значително се е
все
още
не исе
възползват
увеличил в сравнение с началото на хилядолетието, когато местните публични инвестиции са с
и
кохезионните
фондове
на
ЕС
(17%
през
2000 г.).
относително нисък приоритет и все още не се възползват от структурните и кохезионните
фондове на ЕС (17% през 2000 г.).

Фигура 2: Поднационални
публични разходи
Фигура 2: Поднационални публични разходи
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Фигура 3: Поднационални публични инвестиции

Делът на данъчните приходи на общините от
общите данъчни приходи остава сравнително
нисък с приблизително 4,4% през 2016 г., което
е равно на по-малко от 1% от БВП. Това е далеч
под средната стойност на ОИСР от съответно
31,9% и 7,1%. България е приела няколко акта
за регулиране на общинската фискална рамка
(структура на общинските приходи, данъчни
правомощия, заеми и т.н.), които постепенно
дават на общините по-голяма фискална автономия от 2000-ата година насам. През 2003 г. е
проведена важна данъчна реформа, с която се
отменят разпоредбите за поделяне на данъците
и през същата година е въведена нова система
за междуобщински трансфери. Събирането на
данъци е децентрализирано от 2006 г. насам,
а общините имат правомощието да определят
местните данъчни ставки в определени граници,
предвидени в закона. През 2014 г. за засилване
на фискалните правила влиза в сила Закон за
публичните финанси.
Цели на Проекта
Целта на настоящия Проект е да подкрепи
България в осъществяването на реформата на
регионалното развитие и децентрализацията,
както и в укрепването на рамката за многостепенно управление за по-ефективно регионално развитие. Този Проект ще допринесе и
за изпълнението на Националната стратегия
за регионално развитие на България за периода 2012 – 2022 г. и за подготовката на новия
национален документ за стратегическо и териториално планиране за периода 2021 – 2030 г. с
цел подпомагане на устойчивото и балансирано
регионално развитие. В допълнение настоящият
Проект ще предложи варианти за структуриране
и функциониране на системата за управление
за програмния период след 2020 г. и, по-спе-

циално за следващата оперативна програма за
регионално развитие като предварителна стъпка
в процеса на програмиране.
Основните цели на дейността на ОИСР са
да се извърши анализ/картиране на:
· Н ормативната база за регионалното развитие, включително регулаторни органи
и отговорности;
· И нституционална структура, включително
участници на различни нива и тяхната роля
в рамката за многостепенно управление
в България;
· П реглед на предвидените стратегически
документи, свързани с регионалното развитие и многостепенното управление за
периода 2021 – 2030 г.
За постигането на тези цели ОИСР ще извърши три последователни стъпки:
· С тъпка 1. До февруари 2019 г.: Предварителен аналитичен доклад за (i) диагностика
на предизвикателствата пред многостепенното управление в България; (ii) уроците
от реформите на регионалното развитие и
децентрализацията в международен аспект
и (iii) описание на ситуацията в България
и предварителни препоръки.
· С тъпка 2. 2019: Процес на за д ъ лбочен
преглед на многостепенното управление
с (i) мисии за установяване на фактите;
(ii) два семинара за политически диалог
на високо равнище със съответните национални и регионални заинтересовани
страни за адресиране на специфичните
предизвикателства пред многостепенното
управление. ОИСР ще завършва последователно проектите на различните глави
на доклада на база на работата през цялата година и на обсъденото по време на
семинарите.
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● С тъпка 3. I тримесечие на 2020 г.: Окончателен обобщен доклад („Преглед на многостепенното управление“), обединяващ
констатациите от стъпки 1 и 2, с цел да
се подкрепи България при укрепването на
нейната рамка за многостепенно управление и провеждането на реформата на регионалното развитие и децентрализацията за
по-устойчиво и балансирано териториално
развитие. Прегледът на рамката на многостепенното управление, който ще бъде
публикуван от ОИСР, ще включва ясна
пътна карта за по-нататъшни реформи.
Подробни задачи и очаквани резултати
Стъпка 1: До февруари 2019 г.: Предварителен
аналитичен доклад
ОИСР ще разработи аналитичен доклад от
40 – 50 страници, който ще се съсредоточи върху:
(i) Диагностика на предизвикателствата
на многостепенното управление в България:
предварителна диагностика на силните и слабите страни в рамката на многостепенното
управление в България с оглед на реформата
на регионалното развитие въз основа на предварителни я анализ на НЦТР „Препорък и и
предложения за повишаване ефективността на
политиката за регионално развитие“, преглед
и допълнителна обосновка на предложените
региони от ниво NUTS 2 в България.
(ii) Поуки от реформите на регионалното
развитие и децентрализацията в международен
аспект и обосновка за процеса на децентрализация.
а) Представяне на опита в реформата на
многостепенното управление в страни,
сходни с България по характеристики
и показатели за развитие;
б ) Идентифициране на успешни реформи на многостепенното управление в
избрани страни, които да са уместни и
приложими за България.
(iii) Описание на ситуацията в България и
предварителни препоръки за политиката
Предварителни препоръки за реформата на
регионалното развитие и децентрализацията
въз основа на дискусии с МРРБ, анализ на документите (в частност и международни добри
практики).
Стъпка 2: 2019: Задълбочен преглед на многостепенното управление и подкрепа на реформата
на регионалното развитие и децентрализацията
Стъпка 2 ще се състои в задълбочен преглед
на многостепенното управление с два основни
стълба/резултата: (i) оценка на реформата на
регионалното развитие, включително препоръки
за укрепване на предложените регионални структури; (ii) препоръки за втория етап на процеса
на децентрализация в България и подкрепа на
реформата на регионалното развитие.
Стъпка 2 ще се основава на мисия за установяване на фактите, както и на два международни семинара, организирани в България за
обсъждане на предварителните констатации,
направени при Стъпка 1.
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i) Оценка на реформата на регионалното
развитие (I – ІІ тримесечие на 2019 г.)
Подробна диагностика на силните и слабите страни в рамката на многостепенното
управление в България с оглед на реформата
на регионалното развитие, основаваща се на
задълбочения анализ на НЦТР „Препоръки и
предложени я за повишаване ефек т ивност та
на политиката за регионално развитие“. Тя ще
включва:
а) Правен преглед на последното картиране на стратегическите документи за регионално развитие, извършено от НЦТР, и
на предложените рег улаторни промени в
законодателството за регионално развитие
като предпоставка за регионалните структури/нива.
б ) Оценка на п ред ложени т е рег иона лни
структури в съответствие с анализа на НЦТР
въз основа на настоящите региони от ниво
NUTS 2 – Регионални съвети за развитие,
Областни съвети за развитие, Регионални
дирекции, Регионални отдели на главните
дирекции, Областни информационни центрове – с техните основни функции.
в) Препоръки във връзка с оптимизацията на
многостепенното управление за програмния
период на 2021 – 2027 г. с цел по-добро отразяване/инкорпориране на модела(ите) на
многостепенно управление, включително при
подготовката и прилагането на интегрирани
териториални стратегии – предложение за
приспособяване на настоящата правна и
институционална рамка за целите на периода
2021 – 2027 г.
Приложими препоръки за първия етап на
реформата на регионалното развитие:
● П редложение с препоръки за възможни
промени в българското законодателство
по отношение на регионалните структури:
функции, управление, делегирани отговорности (или потвърждаване на настоящите
предложения);
● С вързване на реформата на регионалното
развитие с програмирането на средствата
от ЕС за следващия програмен период
(2021 – 2027 г.) за целите на подготовката
и осъществяването на интегрирани териториални инвестиции;
● П редложение за методология за включване
на заинтересованите страни в процеса на
създаване и укрепване на капацитета на
новосъздадените регионални структури.
Гореописаната роля на ОИСР по отношение
на законодателната и регулаторната рамка се
ограничава до даването на предложения; крайната роля за определяне на това кои съвети
да се приложат в законодателството остава на
България.
ii) Препоръки за втория етап на процеса на
децентрализация в България и подкрепа на реформата на регионалното развитие (II – IV тримесечие на 2019 г.)
Преглед ът на м ног ост епенно т о у п ра вление ще акцентира основно върху диагностика
и препорък и за втори я етап от процеса на
децент ра лизаци я в Българи я. Прегледът на
многостепенното управление ще се фокусира
широко и върху въпроса за осъществяването
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на реформата на регионалното развитие: как
правилно да се разработи и улесни прилагането на реформата на регионалното развитие
и децентрализацията.
Прегледът на многостепенното управление
ще даде препоръки за:
● В ъ змож н и п ромен и в б ъ л гарско т о законодателство по отношение на втория
етап от реформата – децентрализацията:
картиране на документи и регулаторни
промени в подкрепа на текущия процес
и на изпълнението на стратегията за децентрализация.
● Н ачини за засилване на децентрализацията
в България с фокус върху трите измерения
на децентрализацията: административна,
фискална, политическа децентрализация в
България. Това ще включва по-специално
анализ на необходимите стъпки за подготовка на административните структури
на регионално и местно ниво, тяхното
структуриране/изграждане, разделение на
функциите и отговорностите, фискална
децентрализация, изграждане на капацитет
с фокус върху подготовката и прилагането
на интегрирани териториални и градски
стратегии, подобрения в областта на човешкия капитал, организационна структура,
системи за управление и контрол и др.
● И дентифициране на областите, които ще
трябва да бъдат допълнително адаптирани, за да се постигне оптимално функциониране на модела на многостепенно
управление (от гледна точка на по-задълбочен процес на регионално развитие и
децентрализация).
● П редложение за пътна карта за изпълнение
на препоръките.
● П редложение за методология за включване
на заинтересованите страни в процеса на
създаване и укрепване на капацитета на
новосъздадените регионални структури.
Гореописаната роля на ОИСР по отношение
на законодателната и регулаторната рамка се
ограничава до даването на предложения; крайната роля за определяне на това, кои съвети
да се приложат в законодателството, остава
на България.
Методология
За да подготви прегледа на многостепенното управление, при стартиране на Проекта
ОИСР ще изпрати кратък въпросник до българското правителство за събиране на данни и
информация за функционирането на местното
самоуправление, реформата на регионалното
развитие и децентрализацията.
ОИСР ще орга н изи ра к рат к а д ву д невна
проучвателна мисия в България в началото
на Проекта, за да проведе двустранни срещи с
основните национални заинтересовани страни.
През първото тримесечие на 2019 г. ОИСР ще
организира по-широка мисия за установяване на
фактите за обсъждане с националните и поднационалните заинтересовани страни (включително
например министерства и централни органи
на управление, регионални държавни админи-
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страции, представители на местните власти и
техните асоциации), както и представители на
академичните среди, бизнес общността, НПО
и консултантски организации.
През 2019 г. ОИСР ще организира две събития/семинари за политически диалог на високо
ниво като част от Проекта. За всяко събитие се
очаква да се ангажират представители на националното и местното самоуправление, ОИСР, по
един поканен експерт, както и международни
експерти и практикуващи от държави, които са
провели реформи в областта на регионалното
развитие/децентрализацията и многостепенното
управление.
Събитията/семинарите за диалог трябва да
се съсредоточат върх у идентифицираните и
предложени варианти и препоръки за системата
на многостепенно управление, за да се запази
фокусът на дискусиите и да се търси възможност за консенсус.
ОИСР ще определи темите за семинарите
чрез консултации с България. Темите могат да
включват например:
Укрепване на капацитета на поднационалните органи на управление с цел ефективна
децентрализация
● Р азработване на стратегии за регионално
развитие на местно ниво, насочени към
ме с т н и т е по т р ебно с т и и и н т ег ри ра н и
сектори;
● Укрепване на капацитета на регионите за
стратегическо планиране и междусекторна
координация на регионално ниво;
● Н асърчаване на връзките между градските
и селските райони с цел намаляване на
вътрешнорегионалните различия;
● И нструменти за насърчаване на участието
на заинтересованите страни и гражданите
в разработването на стратегии за регионално развитие.
Сътрудничество между поднациона лните
органи на управление за осъществяване на публични инвестиции и ефективни стратегии за
регионално развитие
● Механизми – включително стимули и платформи за съвместна работа, които могат
да се приложат за подобряване на сътрудничеството между органите в областта на
публичните инвестиции и предоставянето
на услуги в съответния мащаб, например
транспортна инфраструктура;
● П одобряване на координац и я та меж д у
секторите за насърчаване или засилване
на и коном и и т е о т ма щаба, особено в
малките градове;
● Укрепване на капацитета за управление
на с р едс т ват а о т ЕС и с т рат ег и че ско
планиране на регионално ниво – избор
на проекти с различни източници на финансиране, които не се ограничават само
до фондовете на ЕС.
Рамкови условия за осъществяване на реформи в областта на регионалното развитие
и децентрализацията
● Д обри практики и предизвикателства при
възлагането на отговорности на различните
нива на управление;
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● М еханизми, които могат да осигурят подход яща фиска лна децент ра лизаци я при
реформите;
● О сиг у ряване на ефек т ивна верт ика лна
координация между общините, регионите
и централната власт;
● С редства за подпомагане на дейностите по
изграждане на капацитет на регионалните
структури, включително насърчаване на
с ъ зда ва не т о на експер т иза за взема не
на решения, основани на консенсус, по
отношение на избора на проекти на регионално ниво.
За всеки семинар ОИСР ще подготви кратък бюлетин с предварителни препоръки за
България.
За всяка мисия ОИСР, ако счете за необходимо, може да добави един или два дни
интервюта със съответните експерти в България, за да допълни получената информация за
окончателния синтезиран доклад.
Стъпка 3: Първо три месечие на 2020 г.:
окончателен синтезиран доклад
ОИСР ще завърши прегледа на многостепенното управление през първото тримесечие на
2020 г. като систематичен преглед на реформите
на многостепенното управление и регионалното развитие в България, обобщавайки всички
глави и материали, изготвени по Проекта. Той
ще включва ясен набор от препоръки, пътна
карта за изпълнение на реформите, както и
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предложение за методология за включване на
заинтересованите страни.
Националните органи на България могат
да организират откриващо събитие за п убликуването на прегледа на многостепенното
управление в началото на 2020 г. за обсъждане
на ключовите теми и препоръки, изготвени по
Проекта, по преценка на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
(тази дейност не е включена в предложението
за бюджет).
Очаквани резултати
ОИСР ще изготви следните продукти:
а) Предварителен аналитичен доклад с диагностика на предизвикателствата пред многостепенното управление в България, поуки от
вътрешния опит в реформата на регионалното
развитие и децентрализацията и първи набор
от препоръки;
б) Окончателен синтезиран доклад: Преглед
на многостепенното управление (публикация
на ОИСР);
в) Набор от приложими препоръки с пътна
карта за изпълнение и предложена методология
за ангажиране на заинтересованите страни;
г) Политически диалог на високо ниво: 2
международни семинара.
Проектът ще доведе и до засилен диалог
между България и Комитета за политика за
регионално развитие на ОИСР.

Индикативен график на дейностите
ОИСР ще изпълни дейностите, включени в Проекта от 2018 до 2020 г.:
Дейност

Период

Стъпка 1: Предварителен аналитичен доклад I тримесечие на 2019 г.
с (i) диагностика на предизвикателствата на
многостепенното управление в България; (ii)
поуките от реформата на регионалното развитие и децентрализацията в международен аспект и (iii) описание на ситуацията в България
и предварителни препоръки

Участващи институции
ОИСР/МРРБ/Местен екип

Стъпка 2: Процес на задълбочен преглед на I, II, III и IV тримесечие на ОИСР/МРРБ/Местен екип
многостепенното управление с проучвателни 2019 г.
мисии и 2 семинара за политически диалог
на високо ниво със съответните национални и поднационални заинтересовани страни
за адресиране на специфичните за контекста
предизвикателства пред многостепенното управление
i) Оценка на реформата на регионалното разви- I тримесечие 2019 г.
тие

ОИСР/МРРБ/Местен екип

ii) Препоръки за втория етап на процеса на де- II, III и IV тримесечие на ОИСР/МРРБ/Местен екип
централизация в България и осъществяване на 2019 г.
реформата на регионалното развитие
Стъпка 3: Окончателен синтезиран доклад, I тримесечие 2020 г.
обобщаващ констатациите от стъпки 1 и 2, с
цел да се подкрепи България при укрепването
нейната рамка за многостепенно управление и
провеждането на реформата на регионалното
развитие и децентрализацията за по-устойчиво
и балансирано териториално развитие

ОИСР/МРРБ/Местен екип
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Организация и процес на работата по
Проекта
За да се гарантира, че Проектът се осъществява задълбочено и своевременно, националните органи ще създадат местен екип („Местен
екип“), с който ОИСР ще може да работи и
да се консултира редовно. Националните органи ще определят и национален координатор.
Местният екип ще включва представители на
МРРБ, Министерството на финансите и дирекция „Централно координационно звено“ към
Министерския съвет.
Местният екип ще изпраща на ОИСР съответните документи и данни при поискване, особено за подготовка на отговори на въпросника,
изпратен от ОИСР. Местният екип ще подготви
проучвателните мисии в България, както и ще
оказва подкрепа за работните срещи, организирани в контекста на Проекта.
ОИСР ще изпрати за обратна връзка на
Местния екип проектите на документи/глави от
прегледа на многостепенното управление. ОИСР
ще представи прегледа на многостепенното управление пред Комитета по политиката за регионално развитие на ОИСР. ОИСР ще публикува
прегледа на многостепенното управление като
доклад на ОИСР през първото тримесечие на
2020 г. В края на процеса националните органи
могат да организират международна конференция, в която да се дискутират основните теми
и препоръки от Проекта.
Проучвателният процес предвижда редица
стъпки, които позволяват задълбочен политически диалог между местни политикоправещи,
представители на централната власт и други
ключови участници, които оформят практиките
на многостепенното управление и териториалното развитие в България. През целия работен
процес националните и местните служители
и политикоправещи ще взаимодействат и ком у н и к и рат п ря ко с пол и т и коп ра вещ и т е о т
страните – членки на ОИСР, както по време на
работата на ОИСР, така и по време на тяхното
участие в семинарите или срещите на Комитета
за политика за регионално развитие на ОИСР.
Използвани инструменти на ОИСР
ОИСР ще използва териториалните прегледи
и прегледите на многостепенното управление,
както и базите данни на ОИСР за този Проект,
включително:
● Регионалните база данни на ОИСР предоставят уникален набор от съпоставими
статистически данни и показатели за около
2000 региона в 36 страни. Понастоящем те
обхващат годишни динамични редове за
около 40 показателя за демографски данни, икономически отчети, пазар на труда,
социални и иновационни теми в държавите – членки на ОИСР, и други икономики.
○ h t t p : / / s t a t s . o e c d . o r g / I n d e x .
aspx?DataSetCode=REGION DEMOGR
● О бсерваторията на ОИСР за поднационалните финанси и инвестиции, която съдържа
количествена и качествена информация за:
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○ Реформи на многостепенното управление
и опит на страни – членки на ОИСР, като
Финландия, Италия, Нова Зеландия и др.,
съсредоточавайки се по-специално върху
институционалните и териториалните
измерения.
▪ О ИСР (2017), Реформи в многостепенното управление: Преглед на опита на страните в ОИСР, Издат елство на ОИСР, Париж, http://dx.doi.
org/10.1787/9789264272866-en
○ О тговорности и финанси на поднационалните органи на управление за 101
страни, включително данни за разходите,
инвестициите, приходите и дълга, както и
информация за структурата на разходите
и инвестициите, приходите и основните
характеристики на дълга и фискалните
правила.
▪ ОИСР/UCLG (2016), Поднационалните
органи на управление по света: структура и финанси, http://www.oecd.org/cfe/
regional-policy/sngs-around-the-world.htm
○ Базата данни на ОИСР за поднационалната
структура на управление и финанси в страните от ОИСР, актуализирана ежегодно.
Тази база данни представя сравнителни
данни за страните от ОИСР за общинската и регионалната организация, както
и за разходите, инвестициите, приходите
и дълга на национално и поднационално
ниво.
▪ ОИСР (2018), Поднационалните органи
на управление в страните от ОИСР: ключови данни, http://www.oecd.org/regional/
regional-policy/Subnational-governmentsin-OECD-Countries-Key-Data-2018.pdf
● Препоръка на Съвета на ОИСР за ефективни
публични инвестиции на различните нива на
управление, приета от Съвета на ОИСР през
2014 г. като официален инструмент на ОИСР.
Тя дава насоки за всички нива на управление за по-добро управление на публичните
инвестиции. Нейният Инструментариум
за прилагане съдържа база данни с добри
практики и показатели за наблюдение на
изпълнението и сравнение на страните и
регионите помежду им. Непрекъснато актуализиран, Инструментариумът и свързаните
с него индикатори позволяват сравнение
между страните и улесняват ученето едни
от други.
▪ ОИСР (2014), Препоръка на Съвета за
ефективни публични инвестиции на различните нива на управление, http://www.
oecd.org/gov/regional-policy/PrinciplesPublic-Investment.pdf
▪ О ИСР (2014), Инструментариум за
ефективни публични инвестиции на различните нива на управление, www.oecd.
org/effective-public-investment-toolkit
● ОИСР (2018, предстоящо), Работа по децентрализация: Наръчник за политици
Бюджет
Общият бюджет за дейностите е 330 000 евро.
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Контакти
Дороти Ален Дюпре/Doroth é e Allain-Dupr é
Началник на отдел, Децентрализация, публични инвестиции и поднационално финансиране
Сектор за икономически анализи, статистика
и многостепенно управление
Център за предприемачество, малки и средни
предприятия, региони и градове (CFE)
тел. +33 1 45 24 82 43
ел. поща: dorothee.allain-dupre@oecd.org
Други приложими документи
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството на България (2012), Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) на
Република България за периода 2012 – 2022, София.
Национален център за териториално развитие
на България (2012), Национална концепция за
пространствено развитие за периода 2013 – 2025:
Националното пространство – нашето общо
наследство за бъдещето, Софи я, http://w w w.
bgregio.eu/media/Programirane/NK PR 28012013
Last en.pdf
Национален статистически институт на България (2018), Статистически данни, Регионална
статистика и индикатори за мониторинг, http://
www.nsi.bg/en/content/11262/regional-statistics
Република България, Национална стратегия
за регионално развитие на Република България за
периода 2012 – 2022, http://www.mrrb.government.
bg/docs/310bfbe48ed5017ab7b4e386b01ca437.doc
ОИС Р (2 018 , п р едс т оя що), Възлагане на
отговорности на различните нива на управление – тенденции, предизвикателства и водещи
принципи за политиците.
ОИСР (2017), Децентрализация в Чили: Към посилни общини, Проучвания на многостепенното
управление на ОИСР, Издателство на ОИСР,
Париж, http://dx.doi.org/10.1787/9789264279049-en
ОИСР (2013), Да инвестираме заедно: Да
работим ефективно на различните нива на управление, Издателство на ОИСР, Париж, http://
dx.doi.org/10.1787/9789264197022-en
За повече информация:
www.oecd.org/gov/regional-policy/multilevelgovernance.htm
Дейности, които ще бъдат изпълнени от МРРБ
Дейностите, които ще бъдат изпълнени от
Министерството през следващите месеци и
години, са описани в следната таблица:
Дейност

Период

Участващи
институции

Картиране на сис- II, III и IV МРРБ, НЦТР
темата от стратеги- тримесечие
чески документи за на 2018 г.
регионално развитие
Пр ом я н а н а р ег у- II и III три- МРРБ, НЦТР
латорната рамка за месечие на
регионално развитие 2018 г.
(Закон за регионалното развитие)
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Дейност

Период

Участващи
институции

Изготвяне на регио- I, II, III и IV МРРБ, НЦТР
нални пространстве- тримесечие
ни схеми/планове за на 2019 г.
развитие
Изграж дане на ка- II, III и IV МРРБ, НЦТР
па ц и т е т на рег ио - тримесечие
на лните ст ру к т у ри на 2019 г.
за изпълнение
Изготвяне на социално-икономически
и демографски анализ на регионите в
България

III и IV три- НЦТР, МРРБ
месечие на
2018 г.
I, II, III и IV
тримесечие
на 2019 г.
I, II, III и IV
тримесечие
на 2020 г.
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НАРЕДБА № РД-02-20-1
от 3 април 2019 г.

за техническите изисквания към сградите за
защита от радон
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. техническите изисквания при проектиране и изграждане на нови сгради и при
основен ремонт, реконструкция и обновяване
на съществуващи сгради по отношение предприемането на технически мерки за защита от проникване на радон 222 (радон) във
въздуха на закрити помещения в сградите;
2. класификацията на сградите за защита
от радон и техническите показатели за проектиране на мерките за защита от радон в
нови и в съществуващи сгради;
3. методики за проектиране и изпълнение
на контактната констру к ци я на сградите
със земната основа, както и на присъединителните връзки на подземни съоръжения и
достъпите чрез контактната конструкция, в
т.ч. проектиране и изпълнение на хидроизолация, устойчива на проникване на радон;
4. методики за проектиране и изпълнение
на видовете системи за вентилация за защита
на сградите от радон.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага при проникване на радон в сградите от почвата и/
или от строителните материали.
(2) Изискванията на наредбата се прилагат за:
1. нови жилищни сгради и сгради със
смесено предназначение, както и нови сгради
за обществено обслужване, когато се проектират в райони с установено съдържание
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(концентрация) на радон в закрити помещения съгласно национална база данни от
измервания;
2. съществуващи жилищни и сгради със
смесено предназначение, както и съществуващи сгради за обществено обслужване, в
т.ч. техните основни ремонти, основни обновявания, реконструкции и преустройства,
когато са разположени в райони с установено
съдържание (концентрация) на радон съгласно национална база данни от измервания;
3. производствени сгради, в които радонът
прониква по начините, определени в ал. 1,
като се вземат под внимание и границите
на дозите за професионално облъчени от
радон лица на работните им места съгласно
изискванията на Наредбата за радиационна
защита (ДВ, бр. 16 от 2018 г.).
(3) С ред ног од и ш нат а о б ем на кон центрация на радон в закрити помещения за
различни райони на Република България
се определя въз основа на национална база
данни от измервания.
(4) Наредбата се прилага едновременно с
нормативните актове и техническите спецификации, с които се определят изисквания за
проектиране по реда на Закона за устройство
на територията (ЗУТ), в т.ч. изискванията
към надеждността на конструкциите, безопасността при пожар, енергийната ефективност, санитарно-хигиенните изисквания
и здравословните и безопасни условия на
труд, както и други изисквания, свързани с
безопасността и експлоатационната годност
на строежите.
Чл. 3. Изискванията на наредбата не се
прилагат за:
1. преместваеми обекти по смисъла на ЗУТ;
2. временни строежи по чл. 54 от ЗУТ;
3. стопански постройки със селскостопанско предназначение;
4. жилищни сгради и сгради със смесено предназначение, сгради за обществено
обслужване и производствени сгради или
отделни обекти от тях, в които средногодишно едно лице не пребивава повече от 15
часа седмично;
5. сгради, в които водата от водоснабдителната мрежа е източник на радон;
6. сг ра д и , н а кои т о фу н к ц ион а л но т о
предназначение е свързано с лечебни/рехабилитационни процедури с минерални води,
съдържащи радон;
7. сгради, представл яващи недви ж ими
културни ценности по Закона за културното
наследство, с изключение на случаите, в които
със заданието за проектиране не е предвидено конкретно приложение на наредбата.
Чл. 4. Сгради, планирани за изграждане
или изградени в територии с установено съ-
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държание (концентрация) на радон въз основа
на национална база данни от измервания,
се определят като сгради в райони с потенциална вероятност от проникване на радон.
Чл. 5. Техническите изисквания за нови
и съществуващи сгради, обхванати от наредбата, за предприемането на мерки за защита
от проникване на радон са определени на
база референтно ниво на концентрация на
радон по показател „средногодишна обемна
концентрация на радон във въздуха в закрити
помещения“, C ref, Bq/m 3. Референтното ниво
в Република България се определя съгласно
Наредбата за радиационна защита.
Чл. 6. Всяка стойност на технически я
показател „обемна концентрация на радон
в закрити помещения“ (ОКРЗП) в сгради,
която е по-висока от стойността, определена
за референтно ниво, се счита за неприемлива и подлежи на оценка за предприемане
на технически мерки за защита здравето и
безопасността на обитателите.
Чл. 7. (1) Техническите мерки за защита на сградите от радон се предприемат в
зависимост от района на местонахождение
на сградата, който определя вероятността
от проникване на радон в сградата. Техническите мерки се определят въз основа на
задание за проектиране.
(2) За нови и съществуващи сгради или
отделни обекти в тях, които попадат в райони с установено съдържание на радон
съгласно националните измервания и/или
имат измерена на място ОКР във въздуха в
закрити помещения над референтното ниво,
се предвиждат технически мерки, които осигуряват защита на сградата от радон.
(3) Техническите мерки по ал. 1 са превантивни и коригиращи.
(4) Превантивните мерки за нови сгради
се предприемат на база информация за радоновия индекс на строителната площадка.
(5) Превантивните и/или коригиращите
мерки за съществуващи сгради се определят
на база измерената на място ОКРЗП въз основа на сравнение спрямо референтното ниво.
(6) При п ри ла га не на п рева н т и вн и и
коригиращи мерки се отчитат функционалното предназначение на сградата, режимите
на обитаване и броят на обитателите, техническите възможности за изпълнение на
мерките и икономическата целесъобразност
от прилагането им.
Чл. 8. (1) Проектирането на мерките за
защита от радон за нови сгради с местонахождение в район с установено съдържание
на радон се извършва въз основа на инженерно-геоложки доклад, изготвен в етап на
прединвестиционно проучване. В доклада
се определят:
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1. наличие на източници на радон в района, предвиден за строителство на сградата;
2. геоложки данни за почвата – характеристики на почвата, вертикален геоложки
разрез, газова пропускливост (проницаемост)
на почвата, възмож ност за подкопаване,
дълбочина на подпочвените води и др.;
3. концентрация на радон в почвен газ,
измерена на строителната площадка, съгласно
БДС ISO 11665-11 „Измерване на радиоактивност в околната среда. Въздух: радон 222.
Част 11: Метод за изпитване наличието на
почвен газ с вземане на проби в дълбочина“
и газова пропускливост на почвата на 80 cm
под терена.
(2) Проектирането на мерките за защита
от радон за съществуващи сгради с местонахождение в район с установено съдържание
на радон се извършва след оценка на източниците на радон и оценка на измерената
ОКРЗП в сградата спрямо референтното ниво.
(3) Проектните решения за изпълнение
на мерките за защита на сградите от радон
се отразяват в съответните части на инвестиционния проект в зависимост от вида на
мерките.
(4) Изискванията към проектните решения за изпълнение на мерките за защита
на сградите от радон, както и технологията
и детайлите за изпълнение на мерките се
определят в договора за проектиране или
заданието за проектиране.
(5) Инвест иц ионни я т п роек т съд ържа
списък на техническите спецификации на
строителните продукти, влагани в строежа за
изпълнение на мерките за защита от радон.
Чл. 9. При проек т и рането и изпълнението на мерките за защита от радон на
сгради, свързани с отбраната и сигурността
на страната, се прилагат изискванията на
тази наредба едновременно с изискванията
на нормативните актове, въвеждащи специфични изисквания към такива сгради.
Чл. 10. При проектирането и изпълнението
на мерките за защита от радон в производствени сгради по чл. 2, ал. 2, т. 3 се прилагат
изискванията на тази наредба едновременно
с изиск вани ята на нормативните актове,
въвеж дащ и спец ифи ч ни изиск ва н и я к ъм
такива сгради.
Чл. 11. (1) Строителните продукти, предвидени за влагане в сградите при изпълнение
на мерки за защита от радон, отговарят на
хармонизираните технически спецификации
от обхвата на Регламент (ЕС) № 305/2011 на
Европейския парламент и на Съвета от 9 март
2011 г. за оп редел я не на хармон изи ра н и
условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива
89/106/ЕИО и/или на Наредба № РД-02-20-1
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от 2015 г. за условията и реда за влагане на
строителни продукти в строежите на Република България (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и/или
на националните изисквания за влагането
на строителни продукти в строежите, определени с Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.
(2) Продуктите, материалите, елементите
и съоръженията на системите за вентилация, които не попадат под изискванията на
ал. 1 и за които са определени специфични
изисквания и/или изисквания за екопроектиране, трябва да отговарят на изискванията на приложимите наредби, издадени по
реда на Закона за техническите изисквания
към продуктите, както и на европейските
регламенти и директиви в конкретната продуктова област.
Чл. 12. Контролът при изпълнението на
строителните и монтажните работи, свързани с изпълнението на мерките за защита
на сградите от радон, се осъществява от
лицето, упражняващо строителен надзор, или
от техническия ръководител – за строежите
от пета категория съгласно ЗУТ.
Чл. 13. (1) Контролът и приемането на
мерките за защита на сградите от радон
вк лючва всички строителни и монта жни
работи, които подлежат на закриване.
(2) Завършените строителни и монтажни
работи за изпълнение на мерките за защита
на сградите от радон се приемат и документират съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време
на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.).
Ч л. 14. (1) В тех ни ческ и я паспор т на
сградата се вписват мерките за защита на
сградите от радон, включително изискванията
към основните експлоатационни показатели
на строителните продукти за изпълнение
на такива мерки, както и изискванията за
експлоатация на техническите системи.
(2) Вси чк и тех ни ческ и показатели по
чл. 32, ал. 1, т. 2, които могат да се определят в обхвата на обследването на сградата,
в т.ч. посредством измервания, включително
категорията по въздухоплътност на контактната конструкция, се вписват в техническия
паспорт на сградата.
Чл. 15. Защитата на сградите от радон се
осигурява чрез изпълнение на техническите
изисквания към един или комбинация от
няколко елемента на сградите, проектирани
и изпълнени по следните методики за:
1. Проектиране и изпълнение на контактната конструкция на сграда за защита от
проникване на радон съгласно приложение
№ 1;
2. Проектиране и изпълнение на хидроизолация, устойчива на проникване на радон
съгласно приложение № 2;
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3. Проектиране и изпълнение на системи за вентилация на почвата под сгради за
защита от проникване на радон съгласно
приложение № 3;
4. Проектиране и изпълнение на системи
за вентилация на контактната конструкция
на сгради за защита от проникване на радон
съгласно приложение № 4;
5. Вентилация на кухи пространства в
сгради за защита от проникване на радон
съгласно приложение № 5;
6. Проектиране и изпълнение на мерки
за защита от радон в сгради с контактен
етаж без обитаемо пространство съгласно
приложение № 6;
7. Проектиране и изпълнение на мерки
за защита от радон в сгради с контактен
ета ж с оби таемо п рос т ра нс т во съгласно
приложение № 7;
8. Проектиране и изпълнение на присъединителните връзки и на елементи на подземни инсталации и съоръжения и достъпите
чрез контактната конструкция на сгради за
защита от проникване на радон съгласно
приложение № 8.
Г л а в а

в т о р а

К Л АС ИФИ К А Ц И Я Н А С Г РА Д И Т Е З А
ЗАЩИТА ОТ РА ДОН
Чл. 16. В зависимост от териториалното
разпределение на концентрацията на радон
в Република България, съгласно националната база данни от измервания, сградите се
класифицират като:
1. сгради в райони с ниска потенциална
вероятност от проникване на радон – с измерена средногодишна обемна концентрация
на радон, по-малка или равна на 100 Bq/m 3
за представителна извадка от територията
на района;
2. сгради в райони с умерена потенциална вероятност от проникване на радон – с
измерена средногодишна обемна концентрация на радон в интервала 101 Bq/m 3 < ОКР
≤ 300 Bq/m 3 за представителна извадка от
територията на района;
3. сгради в райони с висока потенциална
вероятност от проникване на радон – с измерена средногодишна обемна концентрация
на радон над 300 Bq/m 3 за представителна
извадка от територията на района.
Чл. 17. (1) Тех ни ческ и я т показател за
нови сгради в зависимост от установената
концентрация на радон е радоновият индекс
на строителната площадка (РИСП). Радоновият индекс на строителната площадка се
определя от проектанта на сградата съгласно
таблица 1 въз основа на измерена обемната
концентрация на радон в почвата (ОКРП),
C s (kBq/m 3).
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Таблица 1
Радонов индекс на строителната площадка
Радонов индекс
на строителната площадка
висок
среден

Обемна концентрация
на радон в почвата
C s (kBq/m3)
C s≥100

C s≥70

C s≥30

30≤C s<100 20≤C s<70 10≤C s<30

нисък

C s<30

C s<20

C s<10

газова
пропускливост
на почвата

ниска

средна

висока

(2) Радоновият индекс на строителната
площадка се определя като висок, среден и
нисък в зависимост от стойността на ОКРП
в границите, в които попада съгласно таблица 1. Показателят „газова пропускливост на
почвата“ се определя чрез експертна оценка
съгласно приложение № 10.
(3) В зависимост от радоновия индекс на
строителната площадка новите сгради се
класифицират като:
1. сгради на строителни площадки с висок
радонов индекс;
2. сгради на строителни площадки със
среден радонов индекс;
3. сгради на строителни площадки с нисък
радонов индекс.
(4) Измерванията на ОКРП се възлагат от
възложителя и се предоставят на проектанта.
Чл. 18. (1) Тех ническ и ят показател за
съществуващи сгради в зависимост от установената концентрация на радон е „обемната
концентрация на радон в закрити помещения“ – C, Bq/m 3.
(2) Всяка сграда по ал. 1 с установена
ОКРЗП над референтното ниво, определено
с Наредбата за радиационна защита, е сграда
с потенциално завишена концентрация на
радон.
(3) Показателят по ал. 1 се установява
чрез измервания по чл. 32, ал. 1, т. 1, които
се извършват на място за конкретна сграда.
(4) Съществуващите сгради с потенциално
завишена концентрация на радон се класифицират в три групи:
1. група А – сгради с измерена на място
обемна концентрация на радон във въздуха в
закрити помещения в границите: 300 Bq/m 3 <
ОКРЗП ≤ 500 Bq/m 3;
2. група Б – сгради с измерена на място
обемна концентрация на радон във въздуха в
закрити помещения в границите: 501 Bq/m 3 <
ОКРЗП ≤ 1000 Bq/m 3;
3. група В – сгради с измерена на място
обемна концентрация на радон във въздуха
в закрити помещения над 1000 Bq/m 3.
Чл. 19. В зависимост от степента на въздухоплътност на контактната конструкция
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новите и съществуващите сгради се класифицират като:
1. сгради в 1-ва категория на въздухоплътност на контактната конструкция със земната
основа: сгради, чиято контактна конструкция значително ограничава конвекцията на
въздуха и намалява пренасянето на радон
чрез дифузия под стойностите, определени
съгласно приложение № 2, чрез: задължително изпълнение на най-малко един слой от
непрекъсната хидроизолация, устойчива на
проникване на радон съгласно приложение
№ 2 и конструкцията е с уплътнени фуги и
уплътнени отвори за сградни инсталации
съгласно приложение № 8;
2. сгради във 2-ра категория на въздухоплътност на контактната конструкция със
земната основа: сгради, чиято контактна
конструкция значително ограничава конвекцията на въздуха чрез хидроизолирана
стоманобетонна конструкция с обща дебелина
не по-малка от 250 mm или конструкция с
поне един слой непрекъсната хидроизолация
с водоуплътнени фуги и уплътнени отвори
за сградни инсталации съгласно приложение № 8;
3. сгради в 3-та категория на въздухоплътност на контактната конструкция със земната
основа: сгради, чиято контактна конструкция
ограничава конвек ци ята на възду ха чрез
уплътнени отвори за сградни инсталации,
но не съдържа слоеве хидроизолация.
Г л а в а

т р е т а

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА
СГРАДИТЕ ОТ РА ДОН
Раздел I
Общи технически изисквания при проектиране на мерки за защита на сградите от радон
Чл. 20. (1) Защитата на сградите от проникване на радон се осъществява с цел недопускане на ОКРЗП над референтното ниво
или осигуряване на минимално отклонение
от референтното ниво.
(2) Защ и тата по а л. 1 се осиг у рява в
инвестиционните проекти на сградите, с
които се проектират технически мерки за
недопускане проникването на радон.
Чл. 21. (1) Сгради с ограждащи конструкции, отделени от земната основа с въздушен
слой, позволяващ свободно движение на въздушните потоци съгласно фиг. 1, се приемат
за защитени от радон.
(2) Циркулацията на въздух през вентилационни отвори в ограждащи стени на кухи
пространства съгласно фиг. 2 или в стените
на технически етажи не се смята за свободно
движение на въздуха по смисъла на ал. 1.
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(3) Сградите, освен тези по ал. 1, са незащитени от проникване на радон, когато
в тях не са приложени специфични мерки
за защита съгласно изискванията на тази
наредба.

Фиг. 1. Отделяне на
сградата от почвата
с колони

Фиг. 2. Отделяне на
сградата от почвата
с кухо пространство

Чл. 22. (1) Техническите мерки за защита
на сградите от радон са:
1. превантивни – предприемат се за защита от проникване на радон в сградите;
2. коригиращи – предприемат се за намаляване концентрацията на проникнал радон
в съществуващи сгради.
(2) Техническите мерки по ал. 1 се проектират и изпълняват като единични мерки
или като комбинация от единични мерки.
Чл. 23. Общите технически изисквания
за проектиране на сгради по отношение на
физико-механичните свойства на почвата за
движение на вода и газове са:
1. максимално ограничаване на контакта
между сградата и почвата;
2. полагане на хидроизолация, устойчива
на проникване на радон и по възможност
в прости форми, с най-малък брой ъгли,
издатини, неравности и фуги;
3. ог раничаване покритието на площи
около сградата, изпълнено от продукти и
материали с ниска пропускливост на газ;
4. изграждане на обратни насипи около
сградата със строителни продукти и материали с висока пропускливост на газ;
5. избягване изграждането на невентилируеми слоеве (като чакъл в дрена ж ни
слоеве) с висока пропускливост на газ под
подовата конструкция на контактен етаж с
почвата, а при невъзможност – прилагане на
изискванията на чл. 31, ал. 2, независимо от
радоновия индекс на строителната площадка.
Чл. 24. Вътрешното разпределение на сградите се проектира така, че да не допринася
за понижаване на налягането в контактния
етаж на сградата със земната основа, където
е възможно да проникне радон. За изпълнение на това условие са приложими следните
изисквания:
1. конструкция на инсталации, инсталационни, въздушни и други шахти и комини,
разположени по периферията на сградата,
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се изграждат за осигуряване на най-малко
3-та категория на въздухоплътност на контактната конструкция на сградата, като се
уплътняват всички входове и отвори в тези
конструкции;
2. при изграждане на шахти, разположени
вертикално по височина на сградата, те се
уплътняват по начин, който осигурява наймалко 3-та категория на въздухоплътност на
контактната конструкция на сградата;
3. при техническа възможност стълбищните пространства на контактния етаж се
отделят от останалите стълбищни пространства чрез уплътнени врати с автоматично
отваряне и затваряне;
4. вратите на контактния етаж се отварят
навътре с изключение на тези, които са по
евакуационните пътища.
Чл. 25. В технически помещения, разположени в контактния етаж, в които по технологични или по други причини се изисква
поддържане на подналягане, се осигурява
пресен въздух в съответствие с нормативните
изисквания, като помещенията се отделят
от другите части на сградата с уплътнена
конструкция най-малко 3-та категория на
въздухоплътност, с уплътнени врати, с автоматично затваряне.
Чл. 26. В зоната на контактния етаж се
осигурява общообменна вентилация съгласно
методиката в приложение № 4.
Чл. 27. При изграждане на подово отопление/охлаждане, което е част от контактната конструкция на сградата със земната
основа, се спазват изискванията на чл. 31,
ал. 2 независимо от радоновия индекс на
строителната площадка.
Раздел II
Технически изисквания за защита от радон
на нови сгради
Чл. 28. За предотвратяване проникването
на радон в нови сгради, планирани в райони
с установена концентрация на радон, се проектират мерки в зависимост от определения
радонов индекс на строителната площадка с
отчитане на следните данни при планирането
на сградата: местоположение на сградата,
площ в контакт с почвата/земната основа,
вътрешно разпределение на пространствата,
кратност на въздухообмена и др.
Чл. 29. (1) Защитата от проникване на радон при проектиране на нови сгради с нисък
радонов индекс на строителната площадка
се осигу рява чрез изпълнение на всички
контактни конструкции от 2-ра категория
на въздухоплътност.
(2) Допуска се изискването по ал. 1 да не
се прилага за сгради с кухи пространства,
при които подовата конструкция над кухото
пространство е изградена от 3-та категория
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на въ зд у хоп л ът нос т, п ри изп ъ л нен ие на
условието по т. 13, буква „а“ съгласно приложение № 5.
Чл. 30. (1) Защитата от проникване на радон в нови сгради със среден радонов индекс
на строителната площадка се осигурява чрез
изпълнение на всички контактни конструкции от 1-ва категория на въздухоплътност.
(2) За сградите по ал. 1 се допуска изпълнение на контактната конструкция от
2-ра категория на въздухоплътност, когато
са изпълнени условията:
1. сградата е с принудителна вентилация,
както е посочено в приложение № 7;
2. пространствата на контактния етаж не
са обитаеми и:
а) контактният етаж е осигурен с обмен
на въздуха, като вентилационната система
е проектирана съгласно приложение № 5 от
т. 4 до 11;
б) таванът на контактния етаж е наймалко 3-та категория на въздухоплътност с
уплътнени отвори за сградни инсталации;
в) всички входове към контактния етаж
са осигурени с уплътнени врати, които се
затварят автоматично.
(3) За сгради с кухи пространства се спазват изискванията в приложение № 5. Когато
таванът на кухите пространства е изпълнен
от 2-ра категория на възду хоплътност на
конструкцията, се допуска отворите, през
които преминават инсталациите на сградата,
да не се уплътняват.
(4) По искане на възложителя защитата
от радон на нови сгради с нисък и среден
радонов индекс на строителната площадка
може да бъде решена както за сграда с висок
радонов индекс на строителната площадка.
Чл. 31. (1) Защитата от проникване на
радон на нови сгради с висок радонов индекс
на строителната площадка се осигурява чрез
изпълнение на всички контактни конструкции от 1-ва категория на въздухоплътност
при условие, че обемната концентрация на
радон в почвата за установяване на радоновия
индекс на строителната площадка е:
1. C s < 200 kBq/m 3 – за ниска пропускливост на почвата;
2. C s < 140 kBq/m 3 – за средна пропускливост на почвата;
3. C s < 60 kBq/m 3 – за висока пропускливост на почвата.
(2) Когато обемната концентрация на радон в почвата за установяване на радоновия
индекс на строителната площадка надвишава
стойностите по ал. 1 в зависимост от пропускливостта на почвата или под сградата
е създадено дренажно ниво с висока пропускливост на газ, или проектът на сградата
п редви ж да ета ж но о т оп ление/ох ла ж да не
като част от контактната конструкция на
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сградата, защитата от проникване на радон
в сградата се осигурява с изпълнението на
една от следните комбинации от мерки:
1. монтаж на система за вентилация на
почвата под сградата в комбинация с изграждане на контактни конструкции от категория
за въздухоплътност съгласно приложение № 3;
2. изпълнение на всички контактни конструкции с вентилационен слой съгласно
приложение № 4.
(3) Комбинациите от мерки по ал. 2 могат
да се изпълнят и при концентрации на радон,
по-ниски от стойностите, посочени в ал. 1,
когато някое от следните обстоятелства може
да бъде прогнозирано на етапа на проучване
или проектиране:
1. допълнителни процеси в контактната конструкция, които могат да нарушат
положената хидроизолация, устойчива на
проникване на радон;
2. очаквано увеличаване на пропускливостта на почвата под сградата в резултат
на отводн яване на повърхностните води,
принудителен спад в нивото на подпочвените води и др.;
3. сградата се намира в район, в който
може да се очаква раздвижване на земната
основа, което да доведе до пукнатини в контактната конструкция (нестабилни склонове,
подкопани област и, незначи т елни земни
трусове от транспорт и др.);
4. целостта на контактните конструкции
на сградата може да бъде нарушена от планирани строителни дейности в непосредствена
близост (при свързано застрояване, при тесни
урегулирани поземлени имоти и др.).
(4) Когато сградата е осигу рена с механична вентилация съгласно приложение
№ 7 или е с необитаем контактен етаж и
удовлетворява изискванията на приложение
№ 6, контактната конструкция може да се изпълни от 2-ра категория на въздухоплътност.
(5) При сгради с кухи пространства се
спазват изискванията от приложение № 5.
Раздел III
Технически изисквания за защита от радон
на съществуващи сгради
Чл. 32. (1) За предотвратяване на проникването и/или за намаляването на концен т ра ц и я т а н а р а дон в с ъ ще с т ву в а щ и
сгради се проектират мерки, които зависят
от спецификата на сградата и нейното местонахождение. Мерките се проектират въз
основа на изходни данни за:
1. подробни измервания, целта на които
е да се определи източникът на радон, дебит на радона, начинът, по който радонът
се разпространява в сградата, и оценка на
измерената ОКРЗП на място в конкретната

ВЕСТНИК

БРОЙ 33

сграда спрямо референтното ниво, определено в Наредбата за радиационна защита;
2. техническите характеристики на сградата, с от читане вли янието на следните
показатели:
а) местоположение на сградата според зоната с радонов потенциал, в която строежът
попада, съгласно националната база данни
от измервания;
б) геоложките, геотехническите и хидрогеоложките данни;
в) състояние на конст ру к ци ята, в т.ч.
контактната, наличие на съществуващата
хидроизолация на контактната конструкция;
г) т ипа на фу н ди ране и фу н дамен т ни
конструкции, дълбочината и материалите
на фундаментите;
д) състоянието на съществуващата хид роизола ц и я, с ъ с т оя н ие т о и с ъ с та ва на
съществуващата настилка;
е) експлоатационното състояние на подземен и полуподземен етаж, състояние на
материалите и продуктите, от които са изградени стените им, влажността на контактните конструкции, наличието на пукнатини
в контактните конструкции, особено при
връзката между пода и стените;
ж) сеизмичната активност на територията;
з) в ложен и т е с т рои т ел н и п род у к т и и
материа ли в тя х, съдържащи естествени
радионуклиди; потенциалната опасност от
облъчване на хората, обитаващи сградата;
и) уплътняването на отворите, през които
преминават инсталациите на сградата;
к) наличие и състояние на системите за
вентилация и други данни, които са от значение за проникване на радон в сградата;
л) въздухоплътност на контактната конструкция на сградата;
м) обитаемите пространства на сградата,
намиращи се в подземен, полуподземен и
първи надземен етаж, режима на присъствие
на хора и др.;
н) техническата възможност на сградата за реализиране на ефективни мерки за
намаляване на концентрацията на радон в
помещенията.
(2) Данните по ал. 1, т. 2 се представят в
обяснителната записка на проекта и включват
обобщена информация най-малко за: състоянието на конструкцията, в т.ч. контактната,
наличие и състояние на съществу ващата
хидроизолация на контактната конструкция,
състоянието и състава на съществуващата
настилка, типа на фундиране и фундаментни конструкции, дълбочина и материали на
фундаментите, състояние на подземен етаж,
полуподземен етаж и първи надземен етаж,
експлоатационното състояние на материалите и продуктите, от които са изградени
стени те на подземни я ета ж, вла ж ност та
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на кон так т ни т е конс т ру к ц ии, на ли чиет о
на пукнатини в контактните конструкции,
особено при връзката между пода и стените,
уплътнението на отворите за сградни инсталации, наличието на окачена по тавана
канализация/дренаж, наличие и състояние
на системите за вентилация и други данни,
които са от значение за оценката на степента
на риска от проникване на радон в сградата.
(3) Измерванията по ал. 1, т. 1 се възлагат
задължително за подземен, полуподземен и
първи надземен етаж на конкретна сграда,
а за всеки следващ етаж след първия – по
желание на възложителя.
(4) Измервания за конкретна сграда се
извършват на място в сградата във всички
случаи, в които се предвиждат превантивни
и коригиращи мерки. Резултатите от измерванията се предоставят от възложителя на
проектанта с оглед изготвяне на задание за
проектиране и/или проектиране на технически мерки за осъществяване на инвестиционните намерения.
(5) Когато мерките за защита от радон
са препоръчани в техническия паспорт на
конк ретна сг ра да, данните по а л. 1, т. 2
могат да се набавят от доклада от обследването, извършено по реда на Наредба № 5
от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (ДВ, бр. 7 от 2007 г.), въз основа на
което са препоръчани мерките, като в този
случай данните са изходни за възлагане на
измервания по ал. 1, т. 1.
(6) Минималният обем идентификационни
данни за съществуваща сграда в експлоатация, характеристиките на строителната
площадка от строителните книжа, когато са
налични, и мерките, предприети срещу гама
облъчване за защита от радон, се систематизират съгласно приложение № 9.
Чл. 33. Проектирането на превантивни и
коригиращи мерки за защита на сграда от
радон се извършва въз основа на задание за
проектиране, изготвено от правоспособни
проектанти при спазване на изискванията
на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране за
съответните ограничения по вид и размер на
предоставяните проектантски услуги.
Чл. 34. Когато данните по чл. 32, ал. 1,
т. 2 не са налични в пълен обем, но са от
съществено значение за изготвянето на задание за проектиране и за проектирането и
изпълнението на технически мерки за защита
на сградата от радон, липсващите данни се
осигуряват от възложителя.
Чл. 35. (1) Проектните решения за изпълнението на коригиращи мерки за намаляване
концентрацията на радон в съществуваща
сграда определят строителните продукти,
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технологията, изпълнението и експлоатацията на мерките за защита от радон.
(2) При проектиране на коригиращи мерки
по ограждащите елементи на съществуваща
сграда се описват елементите на строителните
конструкции, включително техните дебелини
и необходимите физични характеристик и
(коефициент на дифузия, пропускливост на
газ и др.).
(3) При п р о ек т и ра не на кори г и ра щ и
мерки по системите за вентилация в съществуваща сграда се описват техническите
характеристики на проектираните системи
съгласно изискванията на Наредба № 15 от
2005 г. за технически правила и нормативи
за проектиране, изграждане и експлоатация
на обектите и съоръженията за производство,
пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ, бр. 68 от 2005 г.), както и данните,
изиск ващи се от използваната методика
съгласно тази наредба.
Чл. 36. При проектиране на коригиращи
мерки за ограничаване на концентрациите
на радон в съществуващи сгради се отчита
механичното и корозионното състояние на
конст ру к ци ята, как то и изиск вани ята за
надеждност, дълготрайност и ефективност.
Чл. 37. (1) За съществу ващи сг ра ди в
райони с ниска потенциална вероятност от
проникване на радон се прилагат превантивни мерки по желание на възложителя.
В този случай по преценка на проектанта
се прилагат мерките по чл. 38, 39 и 40, като
за всеки конкретен случай се отчитат по
значимост показателите по чл. 32, ал. 1, т. 2.
(2) За съществуващи сгради в райони с
умерена потенциална вероятност от проникване на радон се прилагат превантивни
мерк и. Тех н и ческ и т е решен и я вк л юч ват
комбинация от мерки по чл. 38, 39 и 40
по преценка на проектанта, като за всеки
конкретен случай се отчитат по значимост
показателите по чл. 32, ал. 1, т. 2.
Чл. 38. (1) Всяка съществуваща сграда
независимо от района по чл. 16, за която
с измерване на място е установена обемна
концентрация на радон в закрити помещения
над референтното ниво, се определя като
сграда с потенциално завишена концентрация на радон.
(2) За съществуващи сгради от група „А“
се прилага една или комбинация от следните мерки:
1. уплътняване на местата на проникване на радон от почвата към помещенията,
предимно пукнатини и отвори за сградни
инсталации в контактните конструкции съгласно приложение № 8;
2. увеличаване на кратността на естествения въздухообмен в местата, в които измерванията показват, че по-високата стойност
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на обемна концентрация на радон се дължи
на к ратност на възд у хообмена, по-ниска
от 0,3 h -1; в този случай увеличението на
кратността на естествения въздухообмен се
осигурява чрез създаване на допълнителни
вентилационни отвори, разположени в пониските части на сградата в подземния и
полуподземния етаж, или чрез по-ефективно
решение за вентилация с осигуряване на
надналягане;
3. уплътняване на тавана на контактния
етаж, отдалечен от обитаемото пространство,
или тавана на кухо пространство, осигуряване
на по-голяма кратност на въздухообмена в
тези етажи и уплътняване на врати, които
водят до тях от други части на сградата;
4. инсталиране на системи за вентилация
на почвата, за които не се налага разрушаване/подмяна на пода на контактния етаж;
5. проектиране и изпълнение на принудителна общообменна вентилация с необходимата кратност и въздухообмен или монтиране
на локални децентрализирани вентилационни
агрегати/устройства за осигуряване на пресен
въздух и надналягане.
(3) Ефективността на мерките по ал. 1
може да се оцени с последващо измерване.
В случай че предприетите мерки не са достатъчно ефективни, възложителят може да
предприеме изпълнение на една или комбинация от няколко мерки по чл. 39.
Чл. 39. (1) За съществуващи сгради от
група Б се прилага една или комбинация
от следните мерки:
1. увеличаване на кратността на въздухообмена чрез инсталиране на принудителна
вен т и ла ц и я съгласно п ри ложен ие № 7 в
комбинация с изпълнение на всички контактни конструкции от поне 3-та категория
на въздухоплътност;
2. монтаж на система за вентилация на
почвата под сградата, както е посочено в
приложение № 3, в комбинация с изпълнение на всички контактни конструкции от
поне 3-та категория на въздухоплътност; при
техническа възможност системите за вентилация на почвата се проектират, без да се
извършва подмяна на пода на контактната
повърхност;
3. изменение на контактната конструкция до 1-ва категория на въздухоплътност в
комбинация със система за вентилация на
почвата или с вентилационен слой в контактната конструкция – при сгради с обитаемо
пространство в контактния етаж, където е
необходимо решаване на проблем с влагата или където системата за вентилация на
почвата е неефективна поради ниска газова
пропускливост на почвата;
4. мерки, приложими за кухо пространство,
съгласно приложение № 6 – за сгради с етаж в
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контактната зона без обитаемо пространство
или в комбинация с изграждането на системи за вентилация на почвата, за които не се
налага разрушаване или подмяна на пода;
5. мерки, приложими за кухо пространство
до редуциране на обемната концентрация
на радон в кухото пространство, съгласно
приложение № 5, както и чрез промяна на
повърхността на терена, когато ОКР възпрепятства потока на въздух нагоре от почвата.
(2) Мерк ите по ал. 1 се изпълн яват в
комбинация с уплътняване на пътищата на
проникване на радон в помещенията – пукнатини, отвори за сградни инсталации в
контактната конструкция съгласно приложение № 8.
Чл. 40. (1) При проектиране на коригиращи мерки в съществуващи сгради от група В
се изпълняват мерките в чл. 38 и 39, като се
спазват следните допълнителни изисквания:
1. принудителната вентилация, предназначена за намаляване на обемната концентрация на радон в сградата, не трябва да работи
с кратност на въздухообмена, по-голяма от
1,5 h -1 , и не повече от 8 часа на ден;
2. системата за вентилация на почвата
се изпълнява със смукателно-изпускателни
компоненти с възможно най-голяма ефективна площ; смукателните въздуховоди се
изпълняват с по-голям брой изпускателни
отвори;
3. вентилационното ниво в контактната
конструкция трябва да се изпълни с принудителна вентилация в режим на подналягане.
(2) Когато се предвижда изменение на
контактната конструкция до 1-ва категория за
въздухоплътност, хидроизолацията, устойчива на проникване на радон, се изпълнява по
цялата повърхност, включително под стените.
В случай че това е технически невъзможно
за изпълнение, се оценяват последствията
от нарушаване целостта на изолацията върху ефективността на коригиращите мерки
за защита от радон и върху състоянието
на влажност на стените. В тези случаи се
проектират технически решения съгласно
приложение № 2.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ЗАЩИТА НА СГРАДИ ОТ РАДОН ВСЛЕДСТВИЕ ГАМА-ЛЪЧЕНИЕ ОТ СТРОИТЕЛНИ
МАТЕРИАЛИ
Чл. 41. (1) Защитата на нови и съществуващи сгради от радон вследствие гамалъчение от строителни продукти се постига
чрез продукти, в които съдържанието на
естествени радионуклиди не превишава максимално допустимите стойности на индекса
на специфична активност I, [-], съгласно
приложение № 2 на Наредба № 25 от 2005 г.
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за изискванията за защита на лицата при
хронично облъчване в резултат на производство, търговия и използване на суровини,
продукти и стоки с повишено съдържание на
радионуклиди (ДВ, бр. 64 от 2005 г.).
(2) Когато в строежите на нови сгради
или при основни ремонти, реконструкции и
основни обновявания на съществуващи сгради се влагат строителни продукти, за които
има определени национални изисквания във
връзка с предвидената им употреба, се прилагат изискванията на Наредба № РД-02-20-1
от 2015 г. за условията и реда за влагане на
строителни продукти в строежите на Република България.
Чл. 42. (1) Защитата на съществуващи
сгради със завишена обемна концентрация
на радон в закрити помещения в резултат на
радон, освободен от строителни продукти/
материали и/или от почвата, се осъществява
с коригиращи мерки съгласно тази глава
и по начин, който гарантира, че обемната
концентрация на радон след изпълнението
на мерките не надвишава референтното ниво
от 300 Bq/m 3.
(2) В случаите по ал. 1 измерванията по
чл. 32, ал. 1, т. 1 са задължителни за всеки
подземен, полуподземен и първи надземен
етаж и по желание на възложителя за всеки
следващ етаж от сградата независимо от
източника на радон.
Г л а в а

п е т а

КОНТРОЛ И ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ РА ДОН. ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА МЕРКИТЕ
Чл. 43. (1) Преди и след полагането на
хидроизолация, устойчива на проникване на
радон, се извършва проверка за установяване състоянието на контактната повърхност,
подготовка на повърхността за полагане на
хидроизолацията и гарантиране на непрекъснатостта и целостта на изпълнението на
хидроизолацията съгласно изискванията при
проектирането, изпълнението, контрола и
приемането на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради.
(2) Строителните и монтажните работи
за изграж дане на система за вентилация
на почвата, подлежащи на закриване, се
проверяват за съответствие с проектните
характеристики на системата и за спазване
на технологичните изисквания за монтаж
на производителите на отделните елементи
на системата.
Чл. 44. (1) Ефективността на изпълнените
мерки за защита от радон или за намаляване
на концентрацията му в сграда се проверява
чрез измервания на обемната концентрация
в отделни закрити помещения на сградата,
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вк лючително в обитаемото пространство
на първия надземен етаж при сграда в експлоатация.
(2) Ефективността на мерките за защита
от радон се определя по формулата:
, 

(1)

където:
F е ефективност на мерките (%);
C1 – обемна концентрация на радон в закрити помещения, установена с измервания
на място след изпълнение на мерките (Bq/m 3);
C2 – обемна концентрация на радон в закрити помещения, установена с измервания на
място преди изпълнение на мерките (Bq/m 3).
(3) Ефективността на мерките за намаляване на концентрацията на радон в сградите
се определя съгласно тази глава и не може
да бъде по-малка от 75 %.
Чл. 45. (1) При проектирането на нова
сграда недостъпните елементи на строежа,
които осигуряват защита от проникване на
радон и които е трудно да се възстановят в
случай на повреда, се проектират с възможно
най-голяма надеждност и дълготрайност в
съответствие с проектния експлоатационен
срок на сградата.
(2) Дос т ъп н и т е елемен т и на с т роеж а
на нова сграда, които осигуряват защита
от проникване на радон, се проектират с
осигуряване на възможности за ефективна
поддръжка и периодичен ремонт.
(3) Мерките за защита от радон се проектират така, че елементите на отделните
системи да са устойчиви на въздействието на
химични и биологични корозионни влияния.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Облъчване от радон“ означава облъчване с кратко живеещите продукти на
разпадане на радона.
2. „Потенциално облъчване“ е предполагаемо облъчване, което не е сигурно, че ще
се осъществи, но което може да се получи
в резултат на събитие или поредица от събития с вероятностен характер, без да може
със сигурност да се потвърди.
3. „Референтно ниво“ е нивото по смисъла
на § 1, т. 37 от ДР на Наредбата за радиационна защита.
4. „Референтно ниво на концентрация на
радон в закрити помещения“ – C ref, Bq/m 3 ,
е стойността на средногодишната обемна
концентрация на радон във въздуха в закрити
помещения, определена съгласно Наредбата
за радиационна защита.
5. „Радон“ е радионуклидът Rn-222 и неговите кратко живеещи продукти на разпадане,
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ако е приложимо, съгласно § 1, т. 37 от ДР
на Наредбата за радиационна защита.
6. „Обемна концентрация на радон“ – C,
е отношението на активността на радон към
обема на затворено помещение, в което радонът е дисперсиран. Обемната концентрация
на радон в закрити помещения се измерва
в Бекерел на кубичен метър (Bq/m 3) или
Бекерел на литър (Bq/l).
7. „А ктивност“ (А) е очакваният брой
спонтанни ядрени превръщания в дадено
количество радиоактивно вещество, които
се осъществяват за единица време.
Активността А в даден момент от времето t се определя по формулата:
А(t) = |dN/dt| = λ . N(t),
където: N(t) е броят на атомите на даден
радионуклид в момента t;
λ = 0,693/Т 1/2 е константата на радиоактивно разпадане, а Т 1/2 е периодът на полуразпадане на съответния радионуклид.
Стойностите на периода на полуразпадане (часове, дни или години) за различни
радионуклиди са дадени в приложение № 2.
Специално наименование на единицата за
активност в система SI: Бекерел (Bq).
Активността на дадено количество радиоактивно вещество е 1 Bq, ако за една секунда се осъществява едно спонтанно ядрено
превръщане:
1 Bq = 1 s -1.
8. „Константа на радиоактивно разпадане
на радона“ – λ=0,00756 h -1 (-) е отношението
на средния брой разпаднати атоми радон за
единица време към общия брой на атоми
радон в дадена проба.
9. „Степен на отделяне на радон“ (E) е
плътността на дифузионния поток от радон,
пропорционална на градиента на плътността
съгласно закона на Фик.
E = -D.grad(C), [Bq/(m 2 .h)],
където: D е коефицент на дифузия на радона (m 2 /h), който е числено равен на плътността на дифузионния поток при градиент
на концентрацията, равен на 1;
C – обемна концентрация на радон (Bq/m 3).
10. „Дължина на дифузия“ е дължината
на проникване на радон чрез дифузия в хидроизолацията или почвата при дифузионен
поток, насочен перпендикулярно на хидроизолационната или почвената повърхност,
определена по формулата:
l = (D/λ)1/2 (m),
където: D е коефицентът на дифузия на
радон (m 2 /h);
λ – константата на радиоактивно разпадане на радон (1/h).
11. „Измерване“ е определяне на концентрацията на радон във въздух по стандартизирани методи със средства за измерване,
отговарящи на Закона за измерванията.
12. „Район с установено повишено съдържание (концентрация) на радон“ е територия
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в административен район, в която концентрацията на радон в значителна част от сградите
има вероятност да превиши референтното
ниво за средногодишна обемна концентрация
на радон в закрити помещения, определено
с Наредбата за радиационна защита.
13. „Радонов потенциал на почва“ е параметър, който отчита концентрацията на
радон в дадена почва и условията, които
почвата като специфична среда създава за
пренасяне на радона в почвения газ.
14. „Радонов индекс на строителната площадка“ е радоновият потенциал на почвата
на дълбочина 0,80 m под повърхността на
обикновено оригиналния, немодифициран
терен, установен според специална регулация.
Радоновият индекс на строителната площадка
зависи от обемната концентрация на радон
в почвения газ и от газовата пропускливост
на почвата.
15. „Газова пропускливост на почвата“ е
параметър, характеризиращ възможността
за разпространение на газове в почвата, в
т.ч. на радон. Параметърът се определя чрез
директно измерване или по експертна оценка
на почвата въз основа на измерена обемна
концентрация на радон в почвата или чрез
приложение № 10.
16. „Обемна концентраци я на радон в
почвения газ“ е обемната концентрация на
радон във въздуха в почвата, като въздухът
в почвата е смес от газовете, съдържащи се
в почвата.
17. „Хидроизолация, устойчива на проникване на радон“ е хидроизолация, проектирана и изпълнена съгласно изискванията
на Наредба № РД-02-20-2 от 2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане
на хидроизолационни системи на строежите
(ДВ, бр. 47 от 2016 г.), която ограничава
пренасянето на радон чрез дифузия.
18. „Защита на хидроизолацията“ е допълнителен слой, който защитава хидроизолаци ята от механични въздействи я и
увреждания, включително осигурява антикорозионна защита.
19. „Контактна конструкция“ е онази част
от ограждащата конструкция на сградата, която е в пряк контакт с почвата под сградата.
20. „Пропусклива контактна конструкция“
е конструкция, която не изпълнява условията за 3-та категория на въздухоплътност
съгласно наредбата.
21. „Контактен етаж“ е подземен, полуподземен или част от първи надземен етаж
в кон та к т с почвата. Кон та к т ни я т ета ж
включва контактната конструкция.
22. „Кухо пространство“ е празно пространство, изградено при основите на сградата под подовата конструкция на първия
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надземен етаж, чиято функция не е свързана
с обитаване от хора.
23. „Система за вентилация на почвата“ е
система за вентилация, изградена със специфичен монтаж под подовата конструкция на
контактния етаж, която осигурява неговото
вентилиране и при необходимост променя
разликата в налягането между сградата и
почвата.
24. „Минима лна кратност на възд у хообмен“ е кратността на обмен на въздуха в
почвата, в кухото пространство, във вентилационния слой или във вътрешността на
сградата, с която се осигурява обемна концентрация на радона в закрити помещения,
по-ниска от референтното ниво, определено
на национално ниво с Наредбата за радиационна защита.
25. „Нова сграда“ е всяка новоизградена
сграда, която подлежи на въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ.
26. „Съществуваща сграда“ е сградата,
която е въведена в експлоатация по законово
установения ред и се използва по функционалното си предназначение.
27. „Обитаемо пространство“ е нетният
обем на помещение в сграда, предназначено
за постоянно пребиваване на хора.
§ 2. За целите на тази наредба са използвани следните означения и индекси:
C ref е референтното ниво на концентрация
на радон в закрити помещения (300 Bq/m 3 ,
оп ределено в Наредбата за ра диац ионна
защита);
C – обемната концентрация на радон в
закрити помещения (Bq/m 3);
C s – обемната концентрация на радон в
почвата (Bq/m 3);
C vv – обемната концентрация на радон във
вентилационния слой (Bq/m 3);
C к – обемната концентрация на радон в
кухото пространство (Bq/m 3);
C р – обемната концентрация на радон в
контактен етаж без обитаемо пространство
(Bq/m 3);
C b – обемната концентрация на радон в
контактен етаж с обитаемо пространство
(Bq/m 3);
n – кратността на въздухообмена (h -1);
h – височината на вентилационното ниво/
слой или кухо пространство (m);
α – коефициентът на сигурност (-);
β – коефициентът, изразяващ дифузионните характеристики на конструкцията под
вентилационния слой (m/h);
A – площта, през която се пренася радон
(m 2);
A p – хоризонталната площ на контактния
етаж в контакт с почвата (m 2);
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A s – площта на стените на подземен етаж
в контакт с почвата (m 2);
E – степента на отделяне/проникване на
радон (еманация) [Bq/(m 2 .h)];
E ref – максималната степен на отделяне
на радон [Bq/(m 2 .h)];
J – дебитът на отделяне на радон (Bq/h);
V – обемът на пространство от сградата
(m 3);
Q ie – дебитът на въздушния поток, доставен до или отнет от пространство в сградата
(m 3/h);
D – коефициентът на дифузия на радона в
изолацията/изолационния слой (m 2 /h);
l – дължината на дифузия на радон в хидроизолация или почва (m);
d – дебелината на хидроизолация (m);
λ – константата на радиоактивно разпадане на радона – 0,00756 h -1.
Забележка. Означенията и индексите, които
не са цитирани в § 2, са съгласно съответните
формули, в които са употребени.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. До определянето на районите с концентрация на радон въз основа на национална база данни от измервания радоновият
индекс на строителната площадка за нови
сгради и обемната концентрация на радон
в закрити помещения в съществуващи сгради се определя съгласно БДС ISO 11665-11
„Измерване на радиоактивност в околната
среда. Въздух: радон 222. Част 11: Метод за
изпитване наличието на почвен газ с вземане
на проби в дълбочина“.
§ 4. (1) Наредбата се прилага за инвестиционни проекти, за които производството
по одобряване на инвестиционен проект и
производството по издаване на разрешение
за строеж започва след влизането є в сила.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване
на разрешение за строеж се счита датата
на внасяне на инвестиционния проект за
одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на
съгласуван идеен инвестиционен проект от
съответния орган, компетентен за неговото
одобряване.
(3) Наредбата не се прилага за сгради, за
които производството по въвеждането им в
експлоатация е започнало преди влизането
є в сила. За започнато производство по
въвеждане в експлоатация се счита датата
на внасяне на искане пред компетентния
орган съгласно Закона за уст ройст во на
територията.
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(4) Наредбата не се прилага за сгради,
които са в процес на изпълнение на СМР
по издадено разрешение за строеж преди
влизането є в сила.
§ 5. Тази наредба се издава на основание
§ 18, ал. 1 от заключителните разпоредби
на Закона за устройство на територията във
връзка с чл. 169, ал. 1 от ЗУТ.
§ 6. Наредбата влиза в сила три месеца
след обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Петя Аврамова
Приложение № 1
към чл. 15, т. 1
Методика за проектиране и изпълнение на
контактната конструкция на сграда за защита
от проникване на радон
1. Конст ру к циите в контактната зона се
проектират от издръжлив, с достатъчна якост
некрехък материал, създаващ подходяща основа
за хидроизолация, устойчива на проникване на
радон, в който могат да се изпълнят уплътнени
отвори за сградни инсталации.
2. Равнинността на основата трябва да се
съобрази с вида на използваната хидроизолация.
Ако равнинността не може да бъде постигната
с бетоновата основа, повърхността се изравнява
с покритие от фина замазка с дебелина от 10
до 25 mm. Ъглите и ръбовете се коригират в
зависимост от вида на използваната изолация.
3. Контактните конструкции се проектират
и изпълняват така, че да се ограничи конвективен въздушен поток от почвата. Контактните
конструкции не трябва да имат отвори, които
преминават през цялата дебелина на конструкцията, както и неуплътнени фуги.
4. Когато не се изисква изменение на контактните конструкции за постигане на по-високи
категории за въздухоплътност в съществуващи
сгради, не е необходимо съществуващите конструкции да отговарят на изискванията в т. 1
и 3. В случаите, когато е необходимо такова
изменение и ремонтът на контактната конструкция е икономически нецелесъобразен (например дървени подове върху легло от клинкер,
силно повредени плочи, поставени върху легло
от чакъл-пясък, ронливи и силно натрошени
бетонни плочи), конструкцията трябва да бъде
отстранена и заменена с нова, която отговаря
на изискванията, посочени в т. 1 и 2.
5. Всички пукнатини в контактните конструкции трябва да бъдат поправени, преди да
се положи хидроизолацията, устойчива на проникване на радон. Уплътняването се извършва
след отстраняване на причините за появяване
на пукнатините. Преди уплътняване пукнатината трябва да бъде разширена, почистена (за
предпочитане със сгъстен въздух) и попълнена
с подходящо лепило.
6. Строителни елементи, керамични и бетонови кухи тела с вертикално ориентирани

ВЕСТНИК

БРОЙ 33

отвори могат да бъдат използвани за стени на
подземни етажи, стени при цокъла на сградата
и стени на кухи пространства, ако тези отвори
са прекъснати на ниво таван над всеки подземен
етаж или на нивото на пода на първия етаж.
7. Бетонът за настилки се изпълнява с минимална дебелина от 100 mm, с армировъчна
мрежа 200 mm/200 mm. Допуска се бетонoвата
настилка да се изпълни с фибри.
8. Бетонът за настилки се свързва с ивичните
фундаменти или фундаментите под колони по
един от следните начини:
а) когато бетоновата настилка завършва в
основата в точката на свързване на бетона за
настилки с фундамента, се изпълнява улей,
който се запълва с гъвкав уплътнител; технологията на свързване трябва да бъде избрана
в зависимост от вида на гъвкавия уплътнител;
б) когато бетоновата настилка е над основите,
тя се армира в зоната на контакт с основата с
горна и долна армировка;
в) когато сградата се фундира върху тънка
бетонова плоча, служеща и за настилка, под
носещите стени се изпълняват ивични основи.
9. При ивични основи, по-високи от 400 mm,
изградени под вътрешните преградни стени, се
препоръчва да се изпълнят отвори в основите с
диаметър 50 до 110 mm на разстояние 2 до 3 m.
Отворите се разполагат възможно най-близо до
бетоновата настилка.

Приложение № 2
към чл. 15, т. 2, чл. 19, т. 1, чл. 40, ал. 2
Методика за проектиране и изпълнение на хидроизолация, устойчива на проникване на радон
1. Хидроизолация, устойчива на проникване
на радон (хидроизолацията), се проектира така,
че да отговаря на изискванията на Наредба
№ РД-02-20-2 от 2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации
и х идроизолационни системи на ст роеж ите
(ДВ, бр. 47 от 2016 г.) (Наредба № РД-02-20-2
от 2016 г.) и да е устойчива на хидрофизични,
механични и корозионни напрежения.
2. Хидроизолацията се проектира и изпълнява така, че да формира цялостен и непрекъснат изолационен слой по цялата площ на
контактната зона. Целостта се постига чрез
изпълнението на уплътнени фуги и уплътнени
отвори за сградни инсталации, за които се разработват детайли на проектно решение така,
че да се осигури газоплътност и водоплътност
при експлоатацията. Не се допуска фугиране с
полимерни мембрани със самозалепващи ленти.
3. Новата хоризонтална хидроизолация на
контактния етаж, поставена между стените в
помещенията на съществуваща сграда, трябва
да бъде плътно свързана със съществуващата
изолация в контактната зона „подстени“. Когато
в контактната зона „подстени“ хидроизолацията
не е изпълнена във фуга под стените или ако
съществуващата хидроизолация е нарушена,
проникването на радон през стените и фугите
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между пода и стените се ограничава по един
от следните начини:
a) в контактната зона „подстени“ подовата
хидроизолация се изпълнява в срязана фуга под
стената; фугата се запълва след полагането на
хидроизолацията; хидроизолацията под стената
се свързва плътно с хидроизолацията на пода;
б) в контактната зона „подстени“ от циментова смес се изпълнява заоблен откос (холкер)
с катет най-малко 100 mm; подовата хидроизолация се задига плътно по него до стената;
стените се обработват със запечатващ разтвор
за уплътняване на порите;
в) поставят се вентилационни дрена ж ни
тръби по периметъра на съществуващите стени
до дренажния слой под бетона за настилки; в
контактната зона „подстени“ от циментова смес
се изпълнява заоблен откос (холкер) с катет
най-малко 100 mm; подовата хидроизолация се
задига плътно по него до стената над нивото
на завършен под;
г) поставя се вентилационен слой в подовата конструкция под хидроизолацията; в контактната зона „подстени“ от циментова смес
се изпълнява заоблен откос (холкер) с катет
най-малко 100 mm; подовата хидроизолация се
задига плътно по него до стената над нивото
на завършен под.
4. Плътното свързване на хидроизолацията
към стените, без да се приложи някой от начините по т. 3, може да бъде много неефективно и
не се препоръчва особено при стени, изпълнени
от строителни продукти с големи пори (като
каменна зидария и отломки зидария или стени,
направени от блокове с вертикални отвори).
Ефективността на хидроизолацията в такива
случаи е значително намалена с пренасянето
на радон през стените и фугите между пода и
стените.
5. Непрекъснатостта и целостта на хидроизолацията, устойчива на проникване на радон,
се контролират, инспектират и приемат съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 2016 г. Начините
за приемането и измерването на завършените
хидроизолации се описват в инвестиционния
проект.
6. Изискванията към основата за изпълнение
на хидроизолацията, устойчива на проникване
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на радон, са съгласно изискванията на Наредба
№ РД-02-20-2 от 2016 г. и специфичните изисквания на производителя на хидроизолацията.
7. Общата минимална дебелина на хидроизолацията, устойчива на проникване на радон,
се определя по формулата:

 α .l .λ .C s 
 ,m ,
d min ≥ l .arcsinh
 Emax 

(2.1)

където:
d min e общата минимална дебелина на хидроизолацията, устойчива на проникване на
радон (m);
l – дълбочината на проникване на радон в
хидроизолацията чрез дифузия (m);
α – коефициентът на сигурност (-);
λ – константата на радиоактивно разпадане
на радон (h -1) (λ = 0,00756 h -1);
C s – обемната концентрация на радон в почвата (Bq/m 3);
E max – максималната степен на отделяне на
радон от повърхността на хидроизолация, устойчива на проникване на радон, с обща дебелина
d (m) (Bq/m 2 .h);
arcsinh – хиперболичната функция (хиперболичен аркуссинус).
8. Дълбочината на проникване на радон в
хидроизолацията чрез дифузия – l, m, се определя по формулата:
1/ 2

D
l = 
λ

, m ,

(2.2)

където:
D е коефициентът на дифузия на радон в
хидроизолационния слой (m 2/h).
Коефициентът на дифузия на радон в хидроизолационния слой се избира от декларацията
за експлоатационни показатели на строителния
продукт или от техническата спецификация на
производителя.
9. Коефициентът на сигурност α е безразмерна
величина, която:
а) за вертикална контактна конструкция в
пропусклива почва или насип, запълнен с пропусклив материал, е със стойност α = 1;
б) за случаи извън този по точка „а“ стойността на α се определя съгласно таблица 1.
Таблица 1

Коефициент на сигурност α
Газова
пропускливост на
почвата

При хидроизолация,
устойчива на проникване
на радон

При хидроизолация, устойчива на проникване
на радон, в комбинация с вентилационен слой
или в комбинация със система за вентилиране
на почвата

без система за вентилация

с механична вентилация

с естествена вентилация

Ниска

2,1

1,0

1,5

Средна

3,0

1,0

2,0

Висока
7,0
1,0
4,0
10. Максималната степен на отделяне на радон от повърхността на най-горния слой хидроизолация в общата дебелина на хидроизолацията, устойчива на проникване на радон – E max, се определя
по формулата:
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Cd .Vk . n
, Bq/m 2 .h ,
Ak + As

(2.3)

където:
Emax е максималната степен на отделяне на радон от повърхността на хидроизолация, устойчива
на проникване на радон, с обща дебелина d (m)
(Bq/m 2.h);
V k – нетният обем на контактния етаж, m 3;
n – кратността на въздухообмена в контактния
етаж (h-1);
Ak – хоризонталната площ на контактния етаж
в контакт с почвата, m 2;
As – площта на сутеренните стени на контактния етаж в контакт с почвата (m 2);
Сd – обемната концентрация на радон, проникнал чрез дифузия в хидроизолация, устойчива
на проникване на радон, с обща дебелина d (m).
За целите на изчисляване на Emax се приема, че
тази концентрация е 10 % от референтното ниво
Cref (Bq/m 3):
Сd = 0,10. Cref, (Bq/m 3),	
(2.4)
където:
Cref (Bq/m 3) е референтното ниво на средногодишната обемна концентрация на радон във
въздуха в закрити помещения, определено в Наредбата за радиационна защита.
11. За правилното определяне на дебелината
на хидроизолацията, устойчива на проникване на
радон, d (m) се извършва проверка чрез изпълнение на проверочното условие:
E < Emax,
(Bq/m 2.h),
(2.5)
където:
Е е степента на отделяне на радон от повърхността на хидроизолация, устойчива на проникване на радон, с обща минимална дебелина dmin
(m) (Bq/m 2.h);
Emax – максималната степен на отделяне на радон от повърхността на хидроизолация, устойчива
на проникване на радон, с обща минимална дебелина dmin (m) (Bq/m 2.h), определена по формула (3);
12. Степента на отделяне на радон от повърхността на хидроизолация, устойчива на проникване
на радон, с обща минимална дебелина dmin (m) се
определя по формулата:



1
2

E = α .l.λ.Cs 
 , Bq/m .h ,
 sinh(d min / l ) 

(2.6)

където:
E e степента на отделяне на радон от повърхността на хидроизолация, устойчива на проникване на
радон, с обща минимална дебелина dmin (m) (Bq/m2.h)
α – коефициентът на сигурност (-);
l – дълбочината на проникване на радон в
хидроизолацията, устойчива на радон, чрез дифузия (m);
λ – константата на радиоактивно разпадане на
радон (h-1) (λ = 0,00756 h-1);
Cs – обемната концентрация на радон в почвата (kBq/m 3);
dmin – общата минимална дебелина на хидроизолацията, устойчива на проникване на радон (m);
sinh – хиперболичната функция (хиперболичен
синус).
13. Когато общата дебелина на хидроизолацията
d (m), устойчива на проникване на радон, не може
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да се постигне с един хидроизолационен слой
за изпълнение на условието по т. 10, се допуска
необходимата минимална дебелина dmin (m) да се
постигне от няколко отделни слоя хидроизолация
с различна дебелина и с близки по стойности
коефициенти на дифузия. В този случай броят на
хидроизолационните слоеве, видът и дебелината
на всеки един от тях се проектират и изпълняват
така, че да е изпълнено условието:
n

∑(E . A )
i =1

i

i

n

∑A
i =1

≤ Emax ,

(2.7)

i

където:
Еi e степента на отделяне на радон от повърхността на i-тия конкретен слой хидроизолация,
включен в общата дебелина на хидроизолацията;
Emax – максималната степен на отделяне на
радон от повърхността на хидроизолация, устойчива на проникване на радон, с обща минимална
дебелина dmin (m) (Bq/m 2.h), определена по формула (2.3);
∑ Ai – сумата от площите на „n“ броя отделни
хидроизолационни слоеве, включени в общата
дебелина на хидроизолацията, устойчива на проникване на радон (m 2);
(Ei.Ai) – сумата от произведението на отделните
„n“ броя хидроизолационни слоеве и съответстващата им степен на отделяне на радон Ei (Bq/h)
при i = 1 ÷ n.
14. В случай че условието E < Emax не може да
бъде изпълнено само с определена дебелина на
хидроизолация, устойчива на проникване на радон,
се допуска подход за намаляване на коефициента
на сигурност α чрез проектиране и изграждане
на система за вентилация на почвата в съответствие с приложение № 3 или чрез допълване на
контактната конструкция с вентилационен слой
в съответствие с приложение № 4.
15. Хоризонталната хидроизолация, устойчива
на проникване на радон, се защитава от повреди
преди полагане на следващите подови слоеве чрез
покриване с предпазен геотекстил, с пластмасови
панели, с бетонен слой или по друг подходящ начин.
16. Вертикалната хидроизолация, устойчива на
проникване на радон, се защитава от механични
повреди по време на обратния насип чрез подпорна
стена или с помощта на защитен геотекстил, защитни панели, пластмасови мембрани, гофрирани
платна или пластмасови мембрани с вдлъбнатини,
които дават възможност за извеждане на радона.
17. В местата на работни фуги хидроизолацията
трябва да бъде защитена срещу експлоатационни
влияния чрез използване на временни защити
или конструкция.
18. Не се допуска използването на пластмасови
гофрирани мембрани за изпълнение на хидроизолация, устойчива на проникване на радон, както
и не се допуска използването на битумни мембрани с метални вложки като единствен продукт
за изпълнение на хидроизолация, устойчива на
проникване на радон.
19. Въздушните прослойки между топлинната
изолация, изпълнена по периметъра на основите
на сградата, се прекъсват съгласно фиг. 2.1.
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Фиг. 2.1. Прекъсване на въздушните прослойки между топлинната изолация
по периметъра и основите на сграда

Приложение № 3
към чл. 15, т. 3, чл. 31, ал. 2, т. 1,
чл. 39, ал. 1, т. 2
Методика за проектиране и изпълнение на
системи за вентилация на почвата под сгради
за защита от проникване на радон
1. Общи положения
Системи те за вен т и лаци я на почвата са
п редназначени да осиг у ряват въ зд у хообмен
между почвата и околната среда. Системите
за вентилация на почвата се проектират така,
че да се създаде подналягане в почвения слой
под сградата.
Приложими са 4 варианта на системи за
вентилация:
а) чрез вертикален смукателен въздуховод,
който е свързан към въздуховоди в дренажен
слой на почвата или към въздуховоди, положени
в канали на съществуващи подове; въздуховодът
изхвърля въздуха над покрива на сградата; когато
това е невъзможно, въздуховодът се монтира
на фасада на сградата и изхвърля въздуха на
безопасно място, далече от отвори на фасадата;
въздуховодите в дренажния слой или в каналите
на подовата плоча представляват перфорирани
тръби от пластмаса, керамика, цимент (фиг. 3.2);
б) ч рез ра донов сон да ж , п редс та вл я ва щ
сондажен отвор в съществуващ под, в който
е поставен перфориран въздуховод (фиг. 3.1.);
перфорираният въздуховод може да се изпълни от следните продукти и материали: твърди
пластмасови тръби, метални тръби с пластмасова
облицовка или тръби от неръждаема стомана;
радоновият сондаж се прилага, когато има техническа възможност да се изпълни като изкоп
в контактната повърхност на сградата или от
външната є страна;
в) чрез радонова шах та, представл яваща
свободно въздушно пространство с обем от
най-малко 10 dm 3, предназначена за събиране на
радон (фиг. 3.3); радоновата шахта се разполага
под подовата конструкция на всяко помещение
в контактния етаж на сградата; шахтата може

да се изпълни от следните материали: пластмаса, бетон или добре изпечени плътни тухли,
иззидани с разместени вертикални фуги без хоросан; смукателната вентилация задължително
се проектира механична;
г) чрез радонов кладенец за изпускане на
радон, представляващ сухата част на кладенец,
разположен или директно под сградата, или близо
до сградата, който има пропусклива конструкция, позволяваща да бъде извлечен въздухът от
прилежащата почва; това решение е относително
рядко приложимо; смукателната вентилация
задължително се проектира механична.
2. Технически изисквания към системите за
вентилация на почвата:
2.1. Системите за вентилация на почвата под
сгради се проектират, както следва:
а) като смукателна вентилационна инсталация за извличане на газ радон и отвеждането
му в околната среда;
б) като смукателна вентилационна инсталация за извличане на газ радон и отвеждането
му в околната среда, като изсмуканият въздух
се компенсира с подаване на пресен въздух в
почвата.
Системите по т. 2.1, букви „а“ и „б“ могат да
бъдат изпълнени както посредством естествена
смукателна вентилация, така и посредством
механична смукателна или общообменна вентилация.
2.2. Изисквания към отделните елементи на
смукателната инсталация:
2.2.1. Изисквания към отделните елементи
на смукателната инсталация на нови сгради:
а) смукателният въздуховод и шахтата за
изпускане на радон под нова сграда се проектират в единен непрекъснат дренажен слой с
минимална дебелина от 150 mm, изпълнен от
чакъл (естествен или изкуствен) обикновено с
фракция от 16/32; основата на дренажния слой
се изпълнява с наклон към дренажната шахта;
дренажният слой трябва да бъде осигурен против наводняване за ефективно функциониране
на системата за вентилация; за отвеждане на
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конденза се предвиж дат тръби в дренажния
слой, които се изпълняват с наклон 1 % към
дренажната шахта;
б) при изпълнение на бетонови строителни
и монтажни работи повърхността на дренажния слой се защитава от проникване на бетон
посредством геотекстил, изолационна хартия
или друг подходящ строителен продукт;
в) смукателни въздуховоди се поставят във
всяка зона, ограничена от ивични фундаменти;
разстоянието меж д у успоредно поставените
въздуховоди е от 2 m до 4 m;
г) при естествена смукателна вентилация
диаметърът на въздуховодите, положени в почвата, e от 80 mm до 100 mm, а при механична
смукателна вентилация – от 50 mm до 70 mm;
д) диаметърът на вентилационния сондаж е
между 50 mm и 70 mm за механична вентилация
и 100 mm при естествена вентилация; механичната смукателна вентилация на газа в почвата
чрез сондаж се допуска само ако подовете са
поне от 3-та категория на въздухоплътност и
при условие, че повърхностният слой на почвата
е с висока газопропускливост;
е) ра донови т е сон да ж и се обед и н я ват в
колек тор; колек торните сон да ж и и тех ните
дължини се проектират така, че поне един или
два сондажа се намират под всяко обитаемо
пространство в зависимост от неговия размер,
като на всеки метър дължина на сондажа се
определя следната площ:
– до 5 m 2 в случай, че подът не е въздухоплътен и почвата е с висока газова пропускливост;
– от 5 до 10 m 2 в случай, че подът или не
е въздухоплътен и почвата е със средна газопропускливост, или подът е най-малко от 3-та
категория на въздухоплътност и почвата е със
средна газова пропускливост;
– от 10 до 15 m 2 в случай, че подът е поне от
3-та категория на въздухоплътност и почвата е
с ниска газова пропускливост;
ж) радоновите шахти се разполагат във всяка
зона, ограничена от ивичните фундаменти; те
трябва да се намират в дренажния слой в центъра на всяка зона, така че почвеният газ да
може да преминава през цялата им ефективна
повърхност; една шахта обхваща подова площ
от 50 m 2; шахтата не се поставя в почва с ниска
газопропускливост; почвеният газ от шахтата
се отвежда посредством смукателен вентилатор
за ниско налягане.
2.2.2. Изисквания при проектиране на смукателна вентилация на съществуващи сгради:
При съществуващи сгради могат да се прилагат всички изисквания, валидни за нови сгради,
доколкото са приложими в конкретния случай.
Допълнително се препоръчва:
а) поставянето на смукателен възду ховод
по периметъра на помещението, така че да се
получи възможно най-голямо подналягане под
мястото на връзката между пода и стената; смукателният въздуховод се поставя в канали под
съществуващите подове, на най-малко 150 mm
под дъното на пода и с широчина най-малко
300 mm на канала; въздуховодът в канала се
покрива с чакъл;
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б) мон т и ра нет о на ра донови ша х т и под
съществуващи сгради е подходящо само когато съществуващият под е от най-малко 3-та
категория на въздухоплътност и почвата е с
висока степен на газопропускливост; когато
при съществуващи сгради не може да се осъществи частично разрушаване на пода, шахтата
трябва да се разположи в близост до ивичния
фундамент; тогава следва да се отчита по-ниска
ефективност и възможност за замръзване на
земната основа под фундаментите;
в) съществуващ воден кладенец може да се
използва като радонов кладенец за извличане
на газ от почвата при еднофамилни жилищни
сгради при следните условия:
– кладенецът е разположен директно в сградата или на не повече от 3 m от нея и почвата е с
висока или средна степен на газопропускливост;
– конструкцията на кладенеца в контакт с
почвата е гаозпропусклива;
– водното ниво в к ладенеца е най-малко
0,5 m под нивото на пода на сградата през
цялата година.
3. Допуска се да се комбинират различни
вентилационни системи за една сграда. Изборът
зависи от газовата пропускливост на почвата,
въздухоплътността на подовата конструкция,
основите на сградата. Във всек и конкретен
случай се взема под внимание опасността от
замръзване на земната основа.
4. Когато не е възможно да се вентилира
всяко самостоятелно пространство под подовата
конструкция, заобиколено от ивични фундаменти, се препоръчва да се свържат отделните
пространства с въздуховоди, пресичайки ивичните фундаменти под вътрешните стени, както е
посочено в приложение № 1, т. 9. Разстоянието
между вентилационните отвори при съществуващи сгради е по преценка на проектанта.
5. Естествената вентилация на почвата се
проектира, като се отчита въздействието на
вя т ъра, га зоп роп уск л и вос т та на поч вата и
температурният градиент. Естествената смукателна вентилация осигурява между 3 Ра и
5 Ра подналягане в почвата под контактната
повърхност. Вертикален въздуховод с диаметър
миним у м 200 mm, завършващ с дефлектор,
защитава площ около 50 m 2 . Не се препоръчва
смукателна вентилация само по периферните
стени на сградата.
6. В случаите, когато не е възможно да се
изпълни естествена смукателна вентилация,
трябва да се проектира механична смукателна
вентилация за извличане на почвения въздух.
Всяка естествена смукателна вентилация трябва
да дава възможност за допълнително монтиране на смукателен вентилатор за повишаване
на ефективността на системата. Смукателният
вентилаторът се разполага в най-високата точка
на въздуховода. Когато е необходимо, се монтира и шумозаглушител. Контактна повърхност
с площ 100 – 120 m 2 се защитава посредством
вентилатор, ниско налягане, с дебит на въздуха
200 – 250 m 3/h.
7. Напорът на смукателния вентилатор се
избира в зависимост от линейните и местните
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съп ро т ивлени я на въ зд у ховодната м режа и
загубата на налягане в почвата. Смукателният
вентилатор се избира и като се отчитат факторите влажност и запрашеност на въздуха. Препоръчително е вентилаторът да е с регулиране
на оборотите.
8. За въздуховоди се използват пластмасови
тръби от поливинилхлорид (PVC), полиетилен
(PE) и ли полип ропи лен (PP) с к ръгло и ли
правоъгълно сечение. Съединенията на въздуховодите, преминаващи през вътрешността на
сградата, се изпълняват уплътнени. Смукателните въздуховоди се полагат с наклон, така че
кондензът да изтича обратно към почвата или
се предвижда дренажна шахта в най-ниската
точка (например шахта за събиране на вода
или връзка към канализационната система).
9. Диаметърът на смукателния въздуховод
се оразмерява в зависимост от дебита на транспортирания въздух. За механична смукателна
вентилация са достатъчни диаметри от 80 mm
до 125 mm. За естествена смукателна вентилация се избират диаметри от 150 mm до 200 mm.
Възд у ховоди те се п роек т и рат с минима лен
брой колена и хоризонтални участъци. Не се
допуска използването въздухопропускащи шахти или димоотводи. В сгради с голяма площ
се проектират няколко отделни смукателни
вентилационни инста лации. При по-големи
инсталации на отделните клонове се поставят
регулиращи клапи.
10. Отворите за засмукване на пресен въздух и отворите за изхвърляне на отработения
възд у х се проектират по правилата за разполагане и за осигуряване на минималните
препоръчителни разстояния съгласно БДС EN
13779 от приложение № 28 на Наредба № 15
от 2005 г. за технически правила и нормативи
за проектиране, изграж дане и експлоатация
на обектите и съоръженията за производство,
пренос и разпределение на топлинна енергия
(ДВ, бр. 68 от 2005 г.).
11. При механично вентилиране на почвения въздух не се препоръчва вентилационните
отвори, които служат за осигуряване на приток
на външен въздух към нивото под подовата
конструкция, да се разполагат по периметъра
или по сутеренните стени. Това допринася за
значително охлаждане на пода и загуба на налягане. При естествена смукателна вентилация
в изключителни случаи тези вентилационни
отвори могат да се предвидят само когато удовлетворяват следните условия:
а) отворите са разположени възможно найотдалечено от местата на засмукване на въздух;
б) местоположението на вентилационните
отвори е такова, че не води до създаването на
надналягане в нивото под подовата конструкция;
в) площта на вентилационните отвори за
пресен въздух е по-малка от площта на смукателните отвори;
г) вентилационните отвори са защитени с
решетка срещу котки, птици и гризачи;
д) засм у к а н и я т въ зд у х с е изх върл я на д
покрива на сградата посредством вертикален
въздуховод;
е) изискванията за топлинна защита са изпълнени.
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12. При подаване на въздух от вътрешността
на сградата към нивото под подовата конструкция се предвиждат възвратни клапи с цел да не
постъпва въздух от почвата към вътрешността
на сградата. Този случай е възможен, когато в
сградата функционира нагнетателна вентилация, която поддържа надналягане в обитаемите
помещения.
13. При механична смукателна вентилация
е необходимо да се намалят отрицателните
ефекти, като охлаждане на пода и основите,
изсушаване на подпочвения слой, увеличаване
кратността на въздухообмен. Това се постига с
периодична работа на вентилатора.
14. Механична смукателна вентилация на
почвата се проектира така, че да не нарушава
горивния процес на котли или да не предизвиква
задименост на помещенията, където пребивават
хора, както и вредно въздействие върху тяхното
здраве. Когато е необходимо, въздухът за горене
се доставя с въздуховод до котела. При възникване на вероятност от поява на експлозивно
опасни газове в почвата се препоръчва избор
на друга вентилационна система.
15. Хоризонталната контактна конструкция
над вентилируемия слой се изпълнява, както
следва:
а) от 3-та категория на въздухоплътност – за
системи за механична смукателна вентилация на
почвата, инсталирани в съществуващи сгради,
с изключение на случаите, посочени в чл. 38,
ал. 2, т. 3;
б) от 1-ва категория на въздухоплътност – във
всички случаи извън тези, обхванати от буква
„а“, когато хидроизолацията, устойчива на проникване на радон, е проектирана в съответствие
с приложение № 2, като се използват по-ниски
стойности на коефициента на сигурност α в
зависимост от вида на вентилацията.

Фиг. 3.1. Пренасяне на радон във външните стени
чрез мрежа от перфорирани тръби, поставени в
дренажното ниво, и недопускане на проникване
на радон през топлинна изолация
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Фиг. 3.2. Понижаване на налягането чрез
системи с перфорирани тръби

Фиг. 3.3. Сглобяеми радонови шахти

Приложение № 4
към чл. 15, т. 4
Методика за проектиране и изпълнение на системи за вентилация на контактната конструкция
на сгради за защита от проникване на радон
С ис т ем и за вен т и ла ц и я на кон та к т ната
конструкция се проектират при спазване на
следните правила:
1. Начини за вентилация на земния слой
под контактната повърхност:
1.1. Естествена смукателна вентилация с
въздуховоди и дефлектор и приток на въздух се
осигурява със или без въздуховоди през почвата,
в зависимост от нейната газова пропускливост.
1.2. Механична смукателна вентилация с
въздуховоди и вентилатор, като:
а) приток на въздух се осигурява със или
без въздуховоди през почвата, в зависимост от
нейната газова пропускливост;
б) приток на възду х се осигу рява с вентилатор и възд у ховоди от вът решност та на
сградата, снабдени с възвратни клапи; в този
случай се предприемат мерки за осигуряване
на надналягане в сградата.
2. В земния слой под контактната конструкция се поддържа подналягане в сравнение с
налягането на въздуха в помещенията.
3. По цялата площ на контактната конструкция се изпълнява вентилационен слой, който
позволява свободна циркулация на въздуха.
4. Вентилационният слой се проектира така,
че да не позволява образуването на конденз.
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При поява на конденз се предприемат мерки
за неговото събиране и отвеждане.
5. Изисквания към естествената смукателна
вентилация:
5.1. При естествена смукателна вентилация
вентилационните отвори в стените по периметъра на сградата могат да бъдат използвани по
изключение, но само ако са изпълнени следните
условия:
а) отворите са разположени, колкото е възможно по-далеч от вертикалните въздуховоди;
б) разположението и конструкцията на вентилационните отвори е такава, че налягането,
създадено от вятъра, не води до свръхналягане
във вентилационния слой в близост до вентилационните отвори;
в) общото напречно сечение на вентилационните отвори е по-малко от площта на отворите,
отвеждащи въздуха от вентилационния слой;
г) вентилационните отвори да са защитени
с вентилационна решетка от птици, котки и
гризачи.
6. Изисквания към механичната смукателна
вентилация
6.1. Механична смукателна вентилация се
проектира, когато е приложимо някое от следните условия:
а) ефективната височина на вентилационния слой е по-малка от 20 mm и има площ,
по-голяма от 8 m 2 ;
б) ефективната височина на вентилационния
слой е от 20 mm и 50 mm и има площ, по-голяма от 30 m 2 ;
в) не е възможно чрез естествена вентилация
да се постигне вентилиране на цялата площ на
вентилационния слой.
6.2. При механична вентилация не се препоръчва да има отвори по периметъра на сутеренните стени, които да служат за снабдяване
с външен въздух на вентилационния слой. Това
може да предизвика значително охлаждане на
конструкцията на сградата и загуба на налягане.
7. Когато не е възможно инсталацията да
се реализира посредством въздуховодна мрежа
през вътрешността на сградата, се проектира
механична смукателна вентилация с отвеждане на въздуха на външна стена по периметъра
на сградата или в непосредствена близост до
сградата, в рамките на имота, по такъв начин,
че да се предотврати обратно връщане на отработения въздух от почвата към вътрешността
на сградата.
8. За създаване на вентилационни слоеве
се използват пластмасови мембрани с вдлъбнатини при отчитане на техните механични
характеристики.
9. Кратност та на възду хообмена в i-тото
помещение се изчислява:

ni =

Qie −1 
,h ,
Vi

(4.1)

където:
V i е обемът на въздуха в помещението (m 3);
Q ie – дебитът на въздушния поток (m 3/h).
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Дебитът на въздушния поток Q ie или кратността на въздухообмена n се отчитат от инвестиционния проект по част „Отопление, вентилация и
климатизация“ (ОВК) или по приложение № 9,
а когато няма данни, се отчита от таблица 10.5
от Методиката за изчисляване на отоплителен
товар на сгради към чл. 198 от Наредба № 15
от 2005 г. за технически правила и нормативи
за проектиране, изграж дане и експлоатация
на обектите и съоръженията за производство,
пренос и разпределение на топлинна енергия
(ДВ, бр. 68 от 2005 г.).
10. При нови сгради проектирането на вентилационен слой в комбинация с хидроизолация,
устойчива на проникване на радон, се извършва
в зависимост от взаимното положение на вентилационния слой и хидроизолацията.
11. Вентилационният слой за нови сгради,
който е част от контактната конструкция от
следния вид: основи, конструкция на сграда
от 3-та категория на въздухоплътност, вентилационен слой, хидроизолация, устойчива на
проникване на радон, вътрешни довършителни
работи, се проектира, както следва:
а) в съответствие с т. 1 до 10 се проектира
система за смукателна вентилация на вентилационни я слой със съответна кратност на
въздухообмена;
б) обемната концент раци я на ра дон във
вентилационния слой в i-тото помещение C vv,i ,
съответстваща на проектната кратност на въздухообмен, се изчислява:

Cvv ,i = β .

α .Cs

nvv ,i .hvv ,i

, h −1 , Bq / m3 ,

(4.2)

където:
nvv,i е кратността на въздухообмена във вентилационния слой (h -1); препоръчителна стойност
nvv,i = 6 h -1;
C vv,i – обемната концентрация на радон във
вентилационния слой в i-тото помещение;
α – коефициентът на сигурност на хидроизолацията, устойчива на проникване на радон,
съгласно приложение № 2 (-);
C s – обемната концентрация на радон в почвата, използвана за определяне на радоновия
индекс на строителната площадка (Bq/m 3);
hvv,i – височината на вентилационния слой/
ниво (m);
β – коефициентът, който изразява дифузионните характеристики на конструкцията под
вентилационния слой; когато няма други данни,
се приема β = 0,002 m 3/h;
в) видът на хидроизолацията, устойчива на
проникване на радон, се проектира в съответствие с приложение № 2, като в уравнения
(1) и (6) от приложение № 2 показателят C s
се заменя с C vv и коефициентът α се отчита
от таблица 1 на приложение № 2 с намалена
стойност в зависимост от това, дали методът
на вентилация е принудителен, или естествен.
Хидроизолацията, устойчива на проникване
на радон, и отворите за сградни инсталации
се изпълняват съгласно изискванията от приложение № 2 и приложение № 8;
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г) препоръчва се промяна на кратността във
вентилационния слой в случай, че при правилно
оразмерена хидроизолация контролно измерване
(препоръчително) установи по-висока обемна
концентрация на радон във вентилационния
слой от изчислената по методиката.
12. Вентилационният слой за нови сгради,
който е част от следния вид контактна конст ру к ц и я: основи и конст ру к ц и я на сг ра да
от 1-ва и 2-ра категория на въздухоплътност,
вентилационен слой и конструкция на сграда
от 3-та категория на въздухоплътност и вътрешни довършителни работи, се проектира,
както следва:
а) степента на отделяне на радон от повърхността на конструкции от 1-ва или 2-ра
категория на въздухоплътност се изчислява в
съответствие с приложение № 2;
б) системата за смукателна вентилация и
кратността на въздухообмен във вентилационен
слой в i-тото помещение nvv,i се проектира при
изпълнение на следното условие:
n

nvv ,i ≥

∑ ( E .A )
i =1

j

j i

Cref .Vvv ,i

, h −1 ,

(4.3)

където:
A ji е площта на j-тата контактна конструкция (m 2);
E ji – степента на отделяне на радон от j-тата
контактна конструкция [Bq/(m 2 .h)];
V vv,i – обемът на въздуха във вентилационния
слой (m 3);
nvv,i – кратността на въздухобмена във вентилационния слой (h -1);
C ref – референтното ниво на ОКР на радон
в закрити помещения (Bq/m 3).
В случай че със заданието за проектиране
е зададена стойност на ОКР, по-ниска от референтното ниво, в знаменателя в дясната страна
на неравенство (3) вместо C ref се замества със
стойността от заданието за проектиране. Препоръчва се изчисленията да се извършват със
стойност на ОКР, по-ниска от референтното
ниво.
13. За вентилационен слой, който е част от
следния тип контактна конструкция: основа,
вертикален вентилационен слой с дебелина до
100 mm, отворен в горната част към външния
въздух; хидроизолация, устойчива на проникване на радон; констру к ци я на сградата от
1-ва категория на въздухоплътност, хидроизолацията, устойчива на проникване на радон,
се проектира съгласно приложение № 2, като
се приема коефициентът на сигурност α = 1.
Ако отвореният вентилационен слой има дебелина, по-голяма от 100 mm, е достатъчно да се
изпълни контактна конструкция на сградата от
2-ра категория на въздухоплътност.
14. За съществуващи сгради проектирането
на вентилационен слой в комбинация с хидроизолация, устойчива на проникване на радон,
се извършва в зависимост от взаимното положение на вентилационния слой и изолацията.
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15. Вентилационният слой, създаден около
контак тните конст ру к ции на съществу ващи
сгради, се проектира на базата на установена
чрез измерване на място обемна концентрация на радон. Степента на отделяне на радон
във вентилационния слой Evv се определя по
уравнението:
Evv= E ji .A k (Bq/h),
(4.4)
където:
E ji е степента на отделяне на радон от i-тата
контактна конструкция [Bq/(m 2 .h)];
A ki – площта на i-тата контактна конструкция (m 2);

Evv = J i

∆pvv
, Bq / h ,
∆pi

(4.5)

където:
Δp vv (Pa) е подналягането в помещението,
изчислено на база дебит на въздушния поток
Q ie или кратност на въздухообмена n, отчетени
от инвестиционния проект по част ОВК или по
приложение № 9, а когато няма данни, се отчита
от таблица 10.5 от Методиката за изчисляване
на отоплителен товар на сгради към чл. 198
от Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане
и експлоатация на обектите и съоръженията
за производство, пренос и разпределение на
топлинна енергия;
Δp i – подналягането във вътрешността на помещението в момента на измерване на степента
на проникване на радон с дебит Ji (обикновено
от 1 до 3 Pa);
J i – дебит ът на радона, проник на л в i -т о т о
помещение (Bq/h), определен чрез измервания
или изчислен по уравнението:
Ji = C i . n i . V i (Bq/h),
(4.6)
където:
C i е ОКР в i-тото помещение на съществуваща сграда, установена чрез измерване на
място (Bq/m 3);
n i – кратността на въздухообмена в i-тото
помещение (h -1);
Vi – обемът на i -тото помещение (m 3).
16. Вентилационният слой за съществуващи
сгради, който е част от следния вид контактна
конструкция: основа, конструкция на сградата,
без значение от категорията є на въздухоплътност, вентилационен слой, хидроизолация, устойчива на проникване на радон и вътрешни
довършителни работи, се проек тира, как то
следва:
а) системата за вентилация на вентилационния слой и съответната кратност на въздухообмена се проектират в съответствие с т. 1
до 9 от настоящото приложение;
б) ОКР във вентилационния слой – в i-тото
помещение C vv,i , съответстваща на кратността
на въздухообмен, се определя от уравнението:

Cvv ,i =

Evv ,i

nvv ,i .Vvv ,i

където:

, Bq / m3 ,

(4.7)
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nvv,i e кратността на въздухообмена във вентилационния слой (h -1);
V vv,i – обемът на въздух във вентилационния
слой (m 3);
Е vv,i – степента на отдел яне на радон във
вентилационния слой, определена по уравнение
(4), (Bq/h);
в) хидроизолацията, устойчива на проникване на радон, се проектира в съответствие с
приложение № 2, като във формули (2.1) и (2.6)
от приложение № 2 показателят C s се заменя
със C vv и коефициентът α се отчита от таблица 1
за намалената стойност в зависимост от вида
на смукателната вентилация. Хидроизолацията, устойчива на радон, и отворите за сградни
инсталации се изпълняват съгласно приложение
№ 2 и приложение № 8.
17. За вентилационен слой в i-тото помещение на съществуващи сгради, който е част от
следния вид контактна конструкция: основа и
конструкция на сградата без значение на категория на въздухоплътност, вентилационен слой
и конструкция на сградата от 3-та категория
на въздухоплътност, довършителни вътрешни
работи; системата за вентилация и кратността
на въздухообмен nvv,i се проектират съгласно
т. 1 до т. 9 от настоящото приложение при
изпълнение на условието:

nvv ,i ≥

Evv ,i

Cref .Vvv ,i

, h −1 ,

(h -1)

(4.8)

където:
Еvv,i е степента на отделяне на радон във
вентилационния слой, определена по уравнение
(4), (Bq/h);
V vv,i – обемът на въздуха във вентилационния
слой (m 3);
C ref – референтното ниво на ОКР на радон
в закрити помещения (Bq/m 3).
В случай че със заданието за проектиране
е зададена стойност на ОКР, по-ниска от референтното ниво, в знаменателя в дясната страна
на неравенство (4.8) вместо C ref се замества със
стойността от заданието за проектиране. Препоръчва се изчисленията да се извършват със
стойност на ОКР, по-ниска от референтното ниво.
18. За вентилационен слой, който е част от
следния тип контактна конструкция: основа и
вертикален вентилационен слой с дебелина до
100 mm, отворен в горната част към външния
въздух, хидроизолация, устойчива на проникване на радон, конструкция на сградата от 1-ва
категория на въздухоплътност, хидроизолацията
се проектира съгласно приложение № 2 от т. 7
до т. 12 при условие, че коефициентът α = 1.
Ако отвореният вентилационен слой има дебелина повече от 100 mm, е достатъчно да се
изпълни контактна конструкция на сградата от
2-ра категория на въздухоплътност.
19. Налягането във въздушни прослойки се
понижава, както е показано на фиг. 4.1.
20. Налягането под контактната конструкция
посредством естествена или механична вентилация се понижава, както е показано на фиг. 4.2.
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Фиг. 4.1. Понижаване на налягането във въздушни прослойки. Въздушна прослойка
над хидроизолация, устойчива на проникване на радон

Приложение № 5
към чл. 15, т. 5, чл. 29, ал. 2, чл. 30, ал. 2, т. 2,
буква „а“ и ал. 3, чл. 31, ал. 5, чл. 39, ал. 1, т. 5

Фиг. 4.2. Понижаване на налягането под
контактната конструкция посредством
естествена или механична вентилация

Фиг. 4.3. Понижаване на налягането под
контактната конструкция

Методика за вентилация на кухи пространства
в сгради за защита от проникване на радон
1. Достъпът до кухото пространство се предвижда по периферията на сградата.
2. Броят, размерите и местоположението на
отворите за вентилация в ограждащите стени
и вътрешните стени на кухото пространство
трябва да бъдат проектирани по такъв начин,
че да се осигури целогодишно вентилация на
кухото пространство.
3. Отворите за вентилация се разполагат
така, че кухото пространство да е защитено от
проникване на вода.
4. На отворите за вентилация се монтират
защитни решетки.
5. В кухото пространство се поддържа подналягане и пространството се вентилира по един
от следните начини:
5.1. С изпълнение на вертикален въздуховод,
както е показано на фиг. 5.2, с добре уплътнени
части в местата на съединяването им. Системата за вентилация може да се изпълни като
естествена вентилация с дефлектор или като
механична смукателна вентилация със смукателен вентилатор. При необходимост се предвижда
шумозаглушител.
5.2. С изпълнение на хоризонтално разположени отвори на срещуположни стени, със смукателни вентилатори, монтирани на срещуположна
стена, както е показано на фиг. 5.1, за осигуряване
на подналягане в кухото пространство. В този
случай отворите за вентилация се предвиждат
с площ 1 до 1,5 % от площта на контактната
повърхност, а препоръчителната кратност на
въздухообмена в кухото пространство е 1,5.
6. Не се допуска приток на въздух от кухото
пространството към помещения в сградата.
7. Кратността на въздухообмен в кухото пространство np се изчислява по формулата:
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nk =
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Qk ,(h-1),
Vk

(5.1)

където:
Q k е дебитът на въздушния поток, постъпващ
в кухото пространство (m 3/h);
V k – обемът на кухото пространство (m 3).
8. Обемната концентрация на радона Ck в
кухо пространство на нови сгради, когато се
предвижда ограничаване на притока на радон
от почвата, се изчислява по формулата:
n

Ck =

∑ ( E .A )
i =1

k

k i

nk .Vk

, Bq / m3 ,

(5.2)

където:
E k е степента на отделяне на радон от обработена при строителството повърхност на
терена при кухото пространство [Bq/(m 2 .h)];
A k – площта на терена при к у хото пространство (m 2);
n k – кратността на въздухообмена в кухото
пространство, определена по формула (1);
V k – обемът на кухото пространство (m 3);
i=1÷n – броят на слоевете строителни продукти/материали, с които е обработена повърхността на терена при кухото пространство.
9. Когато не се предвижда повърхността на
терена при кухото пространство на нови сгради
да бъде защитена с хидроизолация, устойчива
на проникване на радон, но е предвидена смукателна вентилация на кухото пространство със
съответната кратност на въздухообмен, обемната
концентрация на радон в кухото пространство
C k се изчислява по формулата:

Ck = λ .

Cs
, Bq / m3,
nk .
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1-ва или 2-ра категория на въздухоплътност с
непрекъснат хидроизолационен слой съгласно
приложение № 2. В тези случаи коефициентът
на сигурност се приема α = 1. Отворите за
сградни инсталации се изпълняват съгласно
приложение № 8.
12. При контактна конструкция от 1-ва и
2-ра категория на въздухоплътност хидроизолацията се предвижда устойчива на проникване
на радон. В тези случаи хидроизолацията се
проектира в съответствие с приложение № 2,
като във формули (2.1) и (2.6) от същото приложение показателят C s се заменя: за съществуващи сгради – с измерената или изчислена
стойност на C k в кухото пространство; за нови
сгради – с изчислената стойност на C k в кухото
пространство.

(5.3)

където:
λ е константа на радиоактивно разпадане
на радона (λ = 0,00756 h -1);
C s – измерената за целите на проектирането обемна концентрация на радон в почвата
(Bq/m 3);
n k – кратността на въздухообмена в кухото
пространство, изчислена по формула (1).
10. Обемната концентрация на радон в кухи
пространства на съществуващи сгради се установява чрез измерване на място. Допуска
се обемната концентрация на радон в кухото
пространство на съществуваща сграда да се
изчисли по т. 10 или 11, когато в сградата са
изпълнени коригиращи мерки и е необходимо да се оцени ефективността на мерките по
чл. 44, ал. 2.
11. Подовата конс т ру к ц и я та на д к у хо т о
пространство на нови сгради се изпълнява,
както следва:
а) от 3-та категория на възду хоплътност,
ако измерената ОКР в кухото пространство е
три пъти по-малка от референтното ниво на
ОКР – С ref (Bq/m 3);
б) при неизпълнение на условието по т. 13,
буква „а“ подовата конструкция над ку хото
прост ранство се проектира и изпълн ява от

Фиг. 5.1. Вентилация на кухото пространство
със система със смукателен вентилатор,
разположен на срещуположна стена

Фиг. 5.2. Вентилация на кухо пространство
със система с вертикален въздуховод и
смукателен вентилатор
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Приложение № 6
към чл. 15, т. 6, чл. 31,
ал. 4 и чл. 39, ал. 1, т. 4
Методика за проектиране и изпълнение на
мерки за защита от радон в сгради с контактен
етаж без обитаемо пространство
В сградите с контактен етаж без обитаемо
пространство се проектират следните мерки за
защита от радон:
1. Във всички необитаеми пространства на
контактния етаж се осигу рява целогодишно
смукателна вентилация.
2. Контактните конструкции на нови сгради
се изпълняват най-малко от 2-ра категория на
въздухоплътност, а на съществуващи сгради
се допуска изпълнение от 3-та категория на
въздухоплътност.
3. В необитаемото пространство на контактния етаж се поддържа подналягане и пространството се вентилира по един от следните начини:
3.1. С изпълнение на вертикален въздуховод с
добре уплътнени части в местата на съединяването им. Системата за вентилация в този случай
може да се изпълни като система с естествена
вентилация с дефлектор над покрива или като
механична система за смукателна вентилация
със смукателен вентилатор. При необходимост
се предвижда шумозаглушител.
3.2. С изп ъ лнение на хоризон та лно разположени отвори на срещуположни стени и
смукателни вентилатори, монтирани на срещуположна стена за осигуряване на подналягане в
необитаемото пространство на контактния етаж.
Препоръчителната кратност на въздухообмена
в необитаемото пространство на контактния
етаж е 1,5.
4. На отворите за вентилация се монтират
защитни решетки.
5. Не се допуска обратен приток на въздух
от необитаемото пространството към обитаеми
пространства в сградата.
6. При система с естествена см у кателна
вентилация на необитаемото пространство се
предвижда възможност за монтиране на смукателен вентилатор за повишаване на ефективността на инсталацията.
7. Кратността на въздухообмен в необитаемото пространство на контактния етаж n p се
изчислява по формулата:

np =

Qp
Vp

,(h-1),

(6.1)

където:
Q р е дебитът на въздушния поток, постъпващ
в необитаемото пространство (m 3/h);
Vp – обемът на необитаемото пространство (m3).
8. Обемната концентрация на радон Cp в контактен етаж без обитаемото пространство при
предвидени мерки за ограничаване на притока
на радон от почвата се изчислява по формулата:
n

Cp =

∑ ( E .A )
i =1

p

n p .V p

p i

, Bq / m3 ,

(6.2)
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където:
E p е степента на отделяне на радон от повърхността на контактния етаж без обитаемо
пространство [Bq/(m 2 .h)];
A p – площта на контактния етаж без обитаемо пространство (m 2);
n p – кратността на въздухообмена в контактния етаж, определена по формула (1);
Vp – обемът на контактния етаж без обитаемо
пространство (m 3);
i=1÷n – броят на помещенията на контактния етаж.
9. Когато не се предви ж да повърхност та
на пода на контактен етаж на нови сгради да
бъде защитена с хидроизолация, устойчива на
проникване на радон, но е предвидена смукателна вентилация на пространството със съответната кратност на въздухообмен, обемната
концентрация на радон в контактния етаж C p
се изчислява по формулата:

C p = λ.

Cs
, Bq / m3 ,
np .

(6.3)

където:
λ е константата на радиоактивно разпадане
на радона (λ = 0,00756 h -1);
C s – измерената за целите на проектирането
на нова сграда обемна концентрация на радон
в почвата под нова сграда (Bq/m 3);
n p – кратност та на възд у хообмена в контактния етаж без обитаемото пространство,
изчислена по формула (6.1).
10. За механична вентилация на контактния
етаж се препоръчва да се използват системи с
рекуператор, ако кратността на въздухообмен
в контактния етаж е по-голяма от 1 h -1.
11. Конструкцията на тавана на контактния етаж се изпълнява от 3-та категория на
възду хоплътност в комбинаци я със система
за вентилация на почвата или с нагнетателна
вентилация на обитаемите пространства, или
със смукателна вентилация в необитаемите
пространства на контактния етаж, или с вентилационен слой в контактната конструкция.
12. При контактна конструкция от 1-ва и 2-ра
категория на въздухоплътност се предвижда
хидроизолация, устойчива на проникване на
радон. В тези случаи хидроизолацията се проектира в съответствие с приложение № 2, като
във формули (2.1) и (2.6) от същото приложение
показателят C s се заменя: с измерената стойност
на C р в контактния етаж – за съществуващи
сгради; с изчислената стойност на C р в контактния етаж – за нови сгради. Коефициентът
на сигурност α в посочените случаи се приема
с намалена стойност в зависимост от вида на
вентилационната система.
13. Входът към контактния етаж се изолира
от следващи над него етажи на сградата с уплътнени врати, които се затварят автоматично,
като местоположението на вратата е съобразено
с пътя за евакуация на сградата.
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Приложение № 7
към чл. 15, т. 7, чл. 30, ал. 2, т. 1,
чл. 31, ал. 4, чл. 39, ал. 1, т. 1
Методика за проектиране и изпълнение на мерки
за защита от радон в сгради с контактен етаж с
обитаемо пространство
В сградите с контактен етаж с обитаемо
пространство се проектират следните мерки за
защита от радон:
1. Във всички помещения на контактния етаж се
осигурява целогодишно нагнетателна вентилация.
2. Контактните конструкции на нови сгради
се изпълняват от най-малко 2-ра категория на
въздухоплътност.
3. Допуска се контактните конструкции за
съществуващи сгради да се изпълнят от 3-та
категория на въздухоплътност.
4. За нови сгради се предвижда проектиране и
изграждане на механична нагнетателна вентилация
във всяко помещение, осигуряваща надналягане
в контактния етаж при изпълнение на следните
условия:
4.1. Степента на отделяне на радон от контактната конструкция се изчислява съгласно
приложение № 2.
4.2. Най-малката кратност на въздухообмен в
i-тото закрито помещение на контактния етаж на
нова сграда се определя по формула (1) така, че
обемната концентрация на радон да не надвишава
обемната концентрация C d на радон, проникнал
чрез дифузия в хидроизолация, устойчива на проникване на радон, с обща дебелина d (m).
n

nmin ≥

∑ ( E .A )
i =1

b

Cd .Vb

b i

, h −1 ,

(7.1)

където:
Ab е площта на i-тата контактна конструкция на
обитаемото пространство в контактния етаж (m 2);
Eb – степента на отделяне на радон от повърхността на i-тата контактна конструкция на обитаемото пространство в контактния етаж [Bq/(m 2h)];
V b – нетният обем на i-тото закрито помещение
в контактния етаж с обитаемо пространство (m 3).
4.3. В обитаемите помещения се предвижда
механична нагнетателна вентилация, която се
компенсира през смукателната вентилация в
санитарни възли (бани и тоалетни).
4.4. За нови сгради, а за съществуващи при
техническа възможност, се проектира механична
общообменна смукателно-нагнетателна система за
вентилация с рекуператор (фиг. 7.2) при спазване
на изискванията за ефективност на рекуперацията
на топлина съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за
енергийна ефективност на сгради (ДВ, бр. 5 от
2005 г.). На входа на външния въздух се предвижда
филтър с висок клас на филтрация на въздуха.
5. За съществуващи сгради се предвижда механична нагнетателна вентилация, осигуряваща
надналягане във всички обитаеми пространства
в контактния етаж, в които е измерена ОКР, поголяма от референтното ниво 300 Bq/m 3.
5.1. Проектирането и изпълнението на механична система за вентилация на обитаем контактен
етаж за съществуваща сграда се извършва въз
основа на резултатите от измерване на ОКР на
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място в сградата при кратност на въздухообмена
nm, (h-1) преди предприемане на мярката за проектиране на вентилационна система. Кратността на
въздухообмен ns (h-1) в този случай се изчислява
с приближение по уравнение 7.2, като кратността на въздухообмена преди мярката се взема от
приложение № 9.
n

nb ≈

∑ ( C .n )
i =1

b

Cref

m i

, h −1 ,

(7.2)

където:
Cb е измерената ОКР в i-тото закрито помещение на контактния етаж с обитаемо пространство
(Bq/m 3);
nm – кратността на въздухообмена в i-тото закрито помещение на контактния етаж с обитаемо
пространство, установена по време на измерванията на Cb , (h-1);
nb – кратносттта на въздухообмен, която е необходимо да се осигури от механичната вентилация
след изпълнение на мярката (h-1);
Cref – референтното ниво на обемна концентрация на радон в закрити помещения (Bq/m 3).
5.2. Когато със заданието за проектиране се
предвижда да се постигне по-ниска стойност на
ОКР от референтната стойност, уравнение 7.2 се
изчислява със стойността от заданието за проектиране вместо с референтната стойност.
5.3. В обитаемите помещения на съществуващи
сгради се предвижда механична нагнетателна вентилация, която се компенсира през смукателната
вентилация в бани и тоалетни.
5.4. За нови сгради, а за съществуващи при
техническа възможност, се проектира механична
общообменна смукателно-нагнетателна система
за вентилация с рекуператор при спазване на
изискванията за ефективност на рекуперацията
на топлина (фиг. 7.2) съгласно Наредба № 7 от
2004 г. за енергийна ефективност на сгради. На
входа на външния въздух се предвижда филтър с
висок клас на филтрация на въздуха.
5.5. Допуска се проектиране на микровентилация с шлицове в дограмата за хоризонтално
проветряване на обитаемите пространства, когато не е възможно изпълнението на механична
вентилация.
6. Отворите за засмукване на пресен въздух
и отворите за изхвърляне на отработения въздух
се проектират по правилата за разполагане и за
осигуряване на минималните препоръчителни
разстояния между отворите съгласно БДС EN
13779 от приложение № 28 на Наредба № 15 от
2005 г. за технически правила и нормативи за
проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и
разпределение на топлинна енергия (ДВ, бр. 68
от 2005 г.).
7. Напорът на вентилатора се избира в зависимост от линейните и местните съпротивления
на въздуховодната мрежа, както и загубата на
налягане в почвата. Вентилаторите се избират с
отчитане на факторите влажност и запрашеност
на въздуха. Избират се вентилатори с автоматично
регулиране на оборотите.
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Фиг. 7.2. Система за общообменна
вентилация с рекуперация на топлина

Приложение № 8
към чл. 15, т. 8, чл. 19, т. 1 и 2,
чл. 38, ал. 2, т. 1, чл. 39, ал. 2
Методика за проектиране и изпълнение на присъединителните връзки, на елементи на подземни
инсталации и съоръжения и достъпите чрез
контактната конструкция на сгради за защита
от проникване на радон
1. Присъединителните връзки на съоръженията
към нова сграда се проектират по такъв начин,
че броят на отворите за сградни инсталации в
контактните конструкции да е минимален.
2. Отворите за сградни инсталации през хидроизолация, устойчива на проникване на радон,
се изпълняват с втулка за разширяване с фиксираща яка. Пространството между втулката за
разширяване и тръбата или кабела се уплътнява
с материал, който осигурява висока плътност
на връзката (трайно гъвкав уплътнител, гумени
профили и др.). Хидроизолацията се уплътнява
с яката на втулката чрез залепване, заваряване,
открит огън или притискане между свободната
и фиксиращата яка или др.
3. В местата, където не е възможно да се постави втулка за разширяване с фиксираща яка,
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се използва втулка за разширяване без яка, като
хидроизолацията се прикрепва плътно към нея,
както следва:
a) с помощта на яка от изолация, поставена
на втулката за разширяване;
б) чрез прекъсване на хидроизолацията на
втулката за разширяване, запечатване на шева
между хидроизолацията и втулката с постоянно
гъвкав уплътнител и припокриване на шева със
самозалепваща лента.
4. При съществуващи сгради, когато конструктивните решения позволяват, се изпълняват
прорези за отвори за сградни инсталации в съответствие с т. 2 и 3. В тези случаи се използва
надлъжно разделена втулка за разширяване, ако
мерките за защита от радон не включват промяна в системите за вентилация. Пространството
между втулката и конструкцията се запълва или
инжектира с бетонова смес.
5. Отворите за сградни инсталации през конструкция, изпълнена от водонепропусклив бетон,
се изпълняват с помощта на втулка за разширяване, снабдена с разширителни ленти и фиксираща
яка, която се монтира в конструкцията по такъв
начин, че бетонът обхваща яката от двете страни,
както е показано на фиг. 8.1. и фиг. 8.2.
6. Помещенията, в които са разположени
инсталационните и ревизионните шахти, трябва
да се изпълняват най-малко от 2-ра категория
на въздухоплътност. Шахтите се изпълняват с
уплътнен капак.
7. Помещенията, в които са разположени инсталационните и ревизионните шахти, при които
не може да бъде осигурено плътно затваряне, се
изпълняват от 1-ва категория на въздухоплътност
на конструкцията.
8. Помещенията, в които проходимите и непроходимите колектори са свързани към сградата, се
изпълняват от 1-ва категория на въздухоплътност
с уплътнени отвори в съответствие с т. 2 и 3. Входът на колекторите през такава конструкция се
изпълнява с уплътнени врати, които се затварят
автоматично. Вратите се монтират така, че да се
отварят срещу потока на постъпващия въздух.
9. Подземни съоръжения се свързват към
сградата, както е посочено в т. 8.

Фиг. 8.1. Въздухоплътност на отвори за сградни инсталации
без дилатационно движение
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Фиг. 8.2. Въздухоплътност на отвори за сградни инсталации с дилатационно движение

Приложение № 9
към чл. 15, т. 9 и чл. 32, ал. 6
Идентификационни данни за съществуваща сграда в експлоатация за защита от радон
Тип на сградата
Адрес (пощ. код, град, улица, номер)
Кадастрален план и кадастрален номер
Собственик
Адрес на собственика
Телефон
e-mail
Характеристики на сградата
□ без мазе

□ с частично мазе

Брой на подземни етажи: ░ ░
□ нова сграда

□ с мазе

Брой на етажи над терена: ░ ░
□ реконструкция/
преустройство

□ съществуваща сграда

Площ в контакт с почвата A p: ░ ░ ░ ░
Площ на сутеренни стени в контакт с почвата A s: ░ ░ ░ ░
Преобладаваща категория по въздухоплътност на контактната конструкция:
□ 1. □ 2. □ 3. □ много пропусклива
Преобладаващ метод на вентилация: □ естествена □ механична
Въздухоплътност на сградната обвивка:
□ висока (топлинно изолирани външни стени и покрив; прозорци със стъклопакет с рамка от поливинилхлорид (PVC) или алуминий)
□ средна (частично топлинно изолирани ограждащи конструкции (стени, покрив, под); неподменени
прозорци с дървена рамка двуслойно остъкляване, слепени или др.
□ ниска (топлинно неизолирани ограждащи повърхности, единично остъклени прозорци и външни врати)
Източник на радон: □ почва □ строителни продукти/материали □ вода
Характеристики на строителната площадка съгласно строителните книжа на сградата, когато са
налични.
Радонов индекс на строителната площадка:
□ нисък
□ среден
Стойност на ОКР: ░ ░ ░

□ висок
Газопропускливост на почвата: ░ ░

Радонов индекс на строителната площадка, установен от: ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░
Мерки, предприети срещу гама-облъчване от строителни продукти/материали:
□ не □ да тип: ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░
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Хидроизолация, устойчива на проникване на радон □ не □ да
Вид и търговско наименование на хидроизолацията:
Видове и търговско наименование на топлинната изолация за
ограждащи конструкции на сградата:

С Т Р. 4 9
: ░ ░ ░ ░ ░ ░
: ░ ░ ░ ░ ░ ░

□ Хидроизолация под стени

□ Хидроизолация на
□ Топлинна изолация върху стени
подова конструкция
Система за вентилация на почвата □ не
□ смукателен
□ радонов
□ радонова шахта
□ радонов кладенец
въздуховод
сондаж
□ Разположени в слой чакъл
□ Разположени в почвата
Вентилация на въздуха в почвата:
□ естествена
□ естествена
□ постоянна
□ периодична
изхвърляне на фасада
изхвърляне над покрив
механична
механична
Вентилационен слой □ не
Дебелина на слоя:
□ Създаден чрез профилирани мембрани
Вентилация на въздуха:
□ естествена, изхвърляне на фасада
□ постоянна механична

□ Създаден с други средства
□ естествена, изхвърляне над покрив
□ периодична механична

Вентилационна инсталация в сградата (FVI) □ не
Кратност на
□ централна
въздухообмена: ░ ░ ░
□ Вентилация за надналягане
□ Общообменна
механична вентилация
(надналягане =
подналягане)

□ локална
□ Вентилация за подналягане

ОКР в обитаемите помещенията са, както следва:

ОКР, установени от: ..........................................................................................................................................
разрешение №: ......................................................................................................................................................
ОКР в сградата удовлетворява/не удовлетворява референтно ниво съгласно Наредбата за радиационна защита:
Подпис на лицето, документирало изходните данни: …...........

Приложение № 10
към чл. 17, ал. 2

Определяне на газова пропускливост (проницаемост) на строителните почви по експертна оценка
1. За сгради със застроена площ, по-малка или равна на 800 m2 , се извършват следните дейности:
1.1. Вземат се най-малко две проби от различни места на площадката.
1.2. Дълбочината и начинът на пробовземане са, както следва: до 0,8 m под фундамента с пробовземач или ръчно.
1.3. Характеризиране на почвата:
Почвата се характеризира по наличие на фракция, по-малка от 0,063 mm (финозърнеста фракция)
съгласно таблица 10.1 и по степен на водонасищане (Sr) съгласно таблица 10.2, като двата показателя
се сравняват:
Таблица 10.1
Процентно съдържание на фракция <0,0063 mm*
Газова пропускливост на почвата

> 65 %
ниска

от 65 % до 15 %
средна

<15 %
висока

* Процентното съдържание на фракция < 0,0063 mm се определя съгласно БДС EN ISO 14688-1 „Геотехнически изследвания и изпитвания. Идентификация и класификация на почви. Част 1: Идентификация и
описание“ и БДС EN ISO 14688-2 „Геотехнически изследвания и изпитвания. Идентификация и класификация на почви. Част 2: Принципи за класификация“
Таблица 10.2
Стойност на степента на водонасищане, Sr*

0,80 – 1

0,50 – 0,80

<0,50

Газова пропускливост на почвата

ниска

средна

висока

* Степента на водонасищане се определя съгласно БДС EN ISO 17892-1:2015 „Геотехнически изследвания и
изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 1: Определяне съдържанието на вода (ISO 17892-1:2014)“
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За крайното определяне на газовата пропускливост на почвата се приема по-ниската
характеристика при сравнението на резултатите
от таблици 10.1 и 10.2.
П р и м е р : Ако съгласно таблица 10.1 газовата
пропускливост е определена „средна“, а съгласно
таблица 10.2 – „ниска“, то газовата пропускливост
се характеризира като „ниска“.
2. За сгради със застроена площ, по-голяма
от 800 m2:
2.1. Броят на пробите се определя съгласно
1.1 и се увеличава с по една проба на всеки
1000 m 2 застроена площ при хомогенност на
почвата, като се прилага характеризирането за
газова пропускливост по т. 1.3.
2.2. При нехомогенност в площно отношение
цялата площ на площадката се разделя на хомогенни участъци, за всеки от които се прилага
характеризирането за газова пропускливост по
т. 1.3.
2.3. Дълбочината и начинът на пробовземане
са, както следва: до 0,8 m под фундамента с пробовземач или ръчно при строителство до 3 етажа
включително и до 1,0 m при сгради над 3 етажа.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
(обн., ДВ, бр. 100 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 19
и 84 от 2017 г. и бр. 15 от 2018 г.)
§ 1. Създава се чл. 38а:
„Чл. 38а. (1) Становище за съответствие
с изискванията на правилата и нормите за
пожарна безопасност на обект или решение
за отказ за издаване на такова становище
може да бъде издавано като вътрешна административна услуга на компетентния административен орган при условията и по реда,
регламентирани в специален закон.
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(2) В становището и решението по ал. 1
се установява съответствието на обекта със:
1. строително-техническ ите правила и
норми за пожарна безопасност, приложими
за обекта в зависимост от датата на въвеждането му в експлоатация; за обекти, които
съответстват изц яло на изиск вани ята на
Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване
на безопасност при пожар, се установява
съответствието с тези изисквания;
2. правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатаци я на обек тите,
действащи към момента на извършване на
проверката.“
§ 2. В доп ъ лни т елни т е разпоредби се
създава § 1а:
„§ 1а. За н у ж ди те на п лани рането на
дей нос т та по д ърж а вен п ро т и вопож арен
контрол, воденето на дневниците по чл. 21 и
чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 3, отчитането на друга
информация за извършена дейност, както и
за събиране на допълнителна информация,
свързана с пожарната безопасност на обектите
и строежите, в ГДПБЗН – МВР, се създава
и експлоатира Интегрирана система за управление (ИСУ – ПБЗН). Правилата за функционирането и използването є се определят
със заповед на директора на ГДПБЗН – МВР.“
§ 3. Точка 3 от забележките в приложение
№ 23 към чл. 30, ал. 3 се заличава.
Преходна разпоредба
§ 4. Започналите производства по издаване
на становища за съответствие с изискванията
на правилата и нормите за пожарна безопасност на обект или решения за отказ за
издаване на такива становища се довършват
по досегашния ред.
Министър:
Младен Маринов
2858
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 494
от 20 март 2019 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Луковицата-3“,
разположена в землището на с. Грохотно, община
Девин, област Смолян
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 33 от протокол № 48 от заседанието на Министерския съвет на 5.12.2018 г. разрешавам на
„ДС СТРОЙ ГРУП“ – ЕООД, гр. Смолян – титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 203856400, със седалище и адрес на
управление – гр. Смолян 4900, област Смолян,
бул. България № 3, ап. 308, да извърши за своя
сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Луковицата-3“,
разположена в землището на с. Грохотно, община
Девин, област Смолян, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,31 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Луковицата-3“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.

Х (m)
4492165
4492100

Y (m)
8585670
8585740

№
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
2825

Х (m)
4491790
4491705
4491440
4491320
4491450
4491290
4491355
4491700
4491700
4491760
4491860
4492075

Y (m)
8585525
8585315
8585320
8585175
8585110
8584635
8584550
8584640
8585000
8585290
8585430
8585570

РАЗРЕШЕНИЕ № 497
от 20 март 2019 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Сашево-2“,
разположена в землището на с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, област Велико
Търново
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 32 от протокол № 48 от заседанието на Министерския съвет на 5.12.2018 г. разрешавам на
„ЕВРОСТРОЙ В.Т. КОМЕРС“ – ЕООД, гр. Полски
Тръмбеш – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията с ЕИК 204354895, със седалище и
адрес на управление – област Велико Търново, гр.
Полски Тръмбеш 5180, ул. Александър Стамболийски № 3, да извърши за своя сметка проучване на
строителни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства,
в площ „Сашево-2“, разположена в землището на
с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш,
област Велико Търново, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е шест месеца.
2. Размерът на площта е 0,75 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
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Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Сашево-2“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
2824

Х (m)
4695740
4695630
4695580
4695600
4695540
4695650
4695450
4695120
4694600
4694450
4694850
4694930
4694850
4694650
4694280
4694130
4693900
4693900
4694120
4694280
4694650
4694780
4694680
4694300
4694300
4694450
4694690
4694820
4694950
4695180
4695500
4695700
4695760
4695800
4695960
4695950
4695750

Y (m)
9458320
9458450
9458420
9458300
9458000
9457400
9457360
9457600
9457270
9457500
9457680
9457800
9458080
9458210
9457920
9458000
9458000
9457870
9457800
9457700
9458050
9457850
9457730
9457550
9457250
9457130
9457150
9457290
9457350
9457400
9457220
9457250
9457420
9457770
9457920
9458000
9458200

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-161
от 21 март 2019 г.
На основание чл. 24а, ал. 1 от ЗСПЗЗ, чл. 47б,
ал. 1 и 2 и чл. 47е от ППЗСПЗЗ и във връзка
с одобрен доклад № 93-2075 от 21.03.2019 г. от
министъра на земеделието, храните и горите
нареждам:

ВЕСТНИК
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1. Откривам процедура за провеждане на търг
за отдаване под наем или аренда на земеделски
земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в
страната за стопанската 2019/2020 г. с начална
тръжна цена съгласно приложенията.
2. Търговете да се проведат от областните
дирекции „Земеделие“ на тръжни сесии, с тайно
наддаване, при условията и по реда, определени
в чл. 47ж и следващите от ППЗСПЗЗ.
3. Дирек тори те на област ни те дирек ции
„Земеделие“ да издадат заповед за провеждане
на търга (тръжните сесии) с приложена информация за всички свободни имоти от държавния
поземлен фонд – обект на търга, на територията
на съответната област.
4. Началната тръжна цена за предоставяне на
земеделски земи от ДПФ под наем или аренда
и размерът на депозита за участие в търга са,
както следва:
4.1. Началната тръжна цена за отглеждане
на едногодишни полски култури за срок до 10
стопански   години по общини за съответната
област е посочена в приложение № 1 – графа 1,
представляващо неразделна част от заповедта.
Размерът на депозита за участие в търга е 20 %
от началната тръжна цена, умножена по площта
на имота.
4.2. Началната тръжна цена за отглеждане на
многогодишни фуражни култури – житни, бобови
и техните смеси, за срок до 5 стопански  години
по общини за съответната област е посочена в
приложение № 1 – графа 1, представляващо неразделна част от заповедта. Размерът на депозита
за участие в търга е 20 % от началната тръжна
цена, умножена по площта на имота.
4.3. Началната тръжна цена за създаване и
отглеждане на трайни насаждения е посочена
по периоди в приложение № 2, представляващо
неразделна част от заповедта. Размерът на депозита за участие в търга е 10 лв./дка.
4.4. Началната тръжна цена за отглеждане на
съществуващи трайни насаждения е съгласно
приложение № 3, представляващо неразделна част
от заповедта. Размерът на депозита за участие в
търга е 10 лв./дка.
4.5. Началната тръжна цена за ползване на
ливади, пасища и мери за срок 1 стопанска година по реда на чл. 37и, ал. 13 и 14 от ЗСПЗЗ
е посочена в приложение № 1 – графи 2 и 3,
представляващо неразделна част от заповедта.
Размерът на депозита за участие в търга е 20 %
от началната тръжна цена, умножена по площта
на имота.
4.6. В случай че земите от ДПФ са поливни,
началната тръжна цена по т. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 и 4.5
се коригира с коефициент за поливност: за Северна България – 1,2, и за Южна България – 1,5.
4.7. Сключването на договор за наем или аренда
за ползване на обявените по този ред земеделски
земи от ДПФ не гарантира подпомагане на земеделските производители по схемите и мерките
на Общата селскостопанска политика.
5. Одобрявам образците на документите за
участие в търга: заявление – оферта по чл. 47з,
ал. 1, т. 1 от ППЗСПЗЗ; декларации по чл. 47з,
ал. 1, т. 6 и 9 от ППЗСПЗЗ; проекти на договори
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ДЪРЖАВЕН

за наем или аренда по чл. 47м, ал. 1 от ППЗСПЗЗ
и проект на договор за наем по чл. 37и, ал. 13
и 14 от ЗСПЗЗ.
6. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и да се публикува в един централен
ежедневник.
7. Настоящата заповед да се доведе до знанието на директорите на областните дирекции
„Земеделие“ за изпълнение.
8. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Вергиния Кръстева – зам.-министър на
земеделието, храните и горите.
Министър:
Р. Порожанов
Приложение № 1
Начални тръжни цени за стопанската
2019 – 2020 г.

Област/
община

БЛАГОЕВГРАД
Гърмен
Гоце Делчев
Кресна
Сатовча
Якоруда
Хаджиди
мово
Разлог
Струмяни
Сандански
Белица
Банско
Симитли
Благоевград
Петрич
БУРГАС
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Малко
Търново
Несебър
Поморие
Приморско
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе

Едногодишни
полски култури
и многогодишПасища,
н и ф у р а ж н и Ливади,
мери
култури – жит- лв./дка
лв./дка
н и, бобови и
техните смеси,
лв./дка
1
2
3

35
35
28
28
41

11
8
8
9
11

7
7
7
7
9

41
35
35
35
35
35
28
35
46

8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
7
7
11
7
7
7
7
8

35
41
46
51

11
8
8
8

7
7
7
7

35
35
35
35
35
35
35

8
8
8
8
8
8
9

7
7
7
7
7
9
8

35

8

7

ВЕСТНИК

Област/
община

Царево
ВАРНА
Провадия
Аксаково
Вълчи дол
Долни
чифлик
Ветрино
Дългопол
Суворово
Аврен
Девня
Бяла
Варна
Белослав
ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
Велико
Търново
Златарица
Лясковец
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стражица
Сухиндол
Горна
Оряховица
Елена
Павликени
ВИДИН
Видин
Димово
Брегово
Кула
Ново село
Грамада
Макреш
Бойница
Белоградчик
Чупрене
Ружинци
ВРАЦА
Враца
Бяла Слатина
Борован
Оряхово

С Т Р. 5 3   
Едногодишни
полски култури
и многогодишПасища,
н и ф у р а ж н и Ливади,
мери
култури – жит- лв./дка
лв./дка
н и, бобови и
техните смеси,
лв./дка
1
2
3
35
8
7
51
51
56

8
8
8

8
7
8

46
56
56
46
46
56
46
51
46

8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
9
7
7
8
7
8
7
7

46
46
46

11
8
8

8
7
7

46
56
46
46

8
8
8
8

8
7
7
7

46
41
46

8
9
11

8
8
7

46
51
46
46
46
46
46
46
46
46
46

8
10
8
8
10
8
9
8
8
8
9

7
9
7
7
7
7
7
7
7
7
10

51

8

9

56
61

8
8

7
7

66

8

7
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Област/
община

Мизия
Мездра
Криводол
Роман
Козлодуй
Хайредин
ГАБРОВО
Габрово
Севлиево
Дряново
Трявна
ДОБРИЧ
Добрич
Добричка
Генерал
Тошево
Крушари
Балчик
Шабла
Каварна
Тервел
КЪРДЖАЛИ
Ардино
Джебел
Кирково
Крумовград
Кърджали
Момчилград
Черноочене
КЮСТЕНДИЛ
Кюстендил
Кочериново
Рила
Невестино
Трекляно
Сапарева
баня
Дупница
Бобов дол
Бобошево
ЛОВЕЧ
Ловеч
Летница
Луковит
Угърчин

ДЪРЖАВЕН
Едногодишни
полски култури
и многогодишПасища,
н и ф у р а ж н и Ливади,
мери
култури – жит- лв./дка
лв./дка
н и, бобови и
техните смеси,
лв./дка
1
2
3
51
8
7
46
8
7
46
10
7
46
8
7
61
8
7
46
8
7
28
28
30
30

8
8
8
8

7
7
7
7

61
66

8
8

7
7

71
61
61
61
76
61

8
8
8
8
8
8

7
7
7
7
7
9

28
28
25
25
28
25
28

8
8
8
8
8
8
8

7
7
8
8
7
7
7

35
35
35
30
30

8
8
8
8
8

7
7
7
7
7

30
30
30
30

8
8
8
8

7
7
7
7

46
35
46
41

8
8
10
9

7
8
7
7

ВЕСТНИК

Област/
община

Априлци
Троян
Тетевен
Ябланица
МОНТАНА
Берковица
Вършец
Монтана
Бойчиновци
Брусарци
Якимово
Вълчедръм
Георги
Дамяново
Лом
Медковец
Чипровци
ПЕРНИК
Брезник
Земен
Ковачевци
Перник
Радомир
Трън
ПЛЕВЕН
Белене
Гулянци
Долна
Митрополия
Долни
Дъбник
Искър
Кнежа
Левски
Никопол
Пордим
Плевен
Червен бряг
ПЛОВДИВ
Асеновград
Брезово
Калояново
Карлово
„Марица“
Пловдив
Куклен

БРОЙ 33
Едногодишни
полски култури
и многогодишПасища,
н и ф у р а ж н и Ливади,
мери
култури – жит- лв./дка
лв./дка
н и, бобови и
техните смеси,
лв./дка
1
2
3
35
8
7
35
8
7
35
8
7
35
8
7
35
30
41
46
46
51
51

9
9
11
8
8
8
8

8
8
7
7
7
7
7

30
56
51
30

11
8
8
8

8
8
7
7

41
28
28
28
28
28

8
8
8
8
8
8

7
7
7
7
7
7

46
46

8
8

7
7

51

11

10

51
51
46
51
46
51
46
51

8
8
8
9
8
8
8
8

7
7
7
7
7
7
7
7

56
41
41
35
41
41
41

8
8
8
8
8
8
8

7
7
7
8
7
7
7
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Област/
община

Първомай
Раковски
„Родопи“
Садово
Съединение
Стамболийски
Кричим
Перущица
Хисаря
Лъки
Сопот
РАЗГРАД
Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Разград
Самуил
Цар Калоян
РУСЕ
Борово
Бяла
Ценово
Две могили
Иваново
Сливо поле
Ветово
Русе
ПАЗАРДЖИК
Батак
Белово
Брацигово
Велинград
Лесичово
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Ракитово
Септември
Стрелча
Сърница
СИЛИСТРА
Алфатар
Главиница

ДЪРЖАВЕН
Едногодишни
полски култури
и многогодишПасища,
н и ф у р а ж н и Ливади,
мери
култури – жит- лв./дка
лв./дка
н и, бобови и
техните смеси,
лв./дка
1
2
3
41
8
7
41
8
7
41
8
8
41
8
7
46
8
7
51
41
41
35
35
35

8
8
8
8
8
8

7
7
7
9
7
7

66
66
66
66
66
66
61

8
8
8
8
8
8
8

7
8
7
8
8
7
7

56
66
66
56
56
66
56
61

8
8
8
8
8
8
8
8

7
7
9
7
9
7
9
7

25
30
30
30
30
41
30
30
35
35
30
30

9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
7
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7

56

8

7

56

8

7

ВЕСТНИК

Област/
община

Дулово
Кайнарджа
Силистра
Ситово
Тутракан
СЛИВЕН
Сливен
Твърдица
Нова Загора
Котел
СМОЛЯН
Баните
Борино
Девин
Доспат
Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Смолян
Чепеларе
СОФИЯГРАД
СОФИЯ
ОБЛАСТ
Пирдоп
Сливница
Своге
Самоков
Правец
Костинброд
Костенец
Копривщица
Ихтиман
Етрополе
Елин Пелин
Драгоман
Горна
Малина
Годеч
Ботевград
Божурище
Антон
Долна баня
Златица
Мирково
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Едногодишни
полски култури
и многогодишПасища,
н и ф у р а ж н и Ливади,
мери
култури – жит- лв./дка
лв./дка
н и, бобови и
техните смеси,
лв./дка
1
2
3
56
8
7
61
8
7
66
8
7
56
8
7
56
8
7
41
25
46
35

8
8
8
9

8
7
7
9

35
30
30
35
30
30
30
35
30
35

8
8
9
8
8
8
8
8
8
8

7
8
7
7
7
7
7
8
8
7

41

9

7

30
30
30
30
30
30
30
35
20
30
35
30

8
8
8
8
8
8
8
9
8
8
8
8

7
7
7
7
7
7
7
8
7
7
7
7

30
30
30
30
30
30
30

8
8
8
8
8
8
8

7
8
7
7
7
7
7

30

8

11

С Т Р.
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Област/
община

Чавдар
Челопеч
СТАРА
ЗАГОРА
Стара Загора
Братя
Даскалови
Гурково
Гълъбово
Казанлък
Мъглиж
Николаево
Раднево
Чирпан
Павел баня
Опан
ТЪРГОВИЩЕ
Търговище
Попово
Опака
Омуртаг
Антоново
ХАСКОВО
Любимец
Маджарово
Минерални
бани
Симеоновград
Свиленград
Тополовград
Ивайловград
Хасково
Харманли
Димитровград
Стамболово
ШУМЕН
Венец
Върбица
Велики
Преслав
Каспичан
Каолиново
Никола
Козлево

ДЪРЖАВЕН
Едногодишни
полски култури
и многогодишПасища,
н и ф у р а ж н и Ливади,
мери
култури – жит- лв./дка
лв./дка
н и, бобови и
техните смеси,
лв./дка
1
2
3
35
8
7
30
8
7

46

8

7

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
7
7
8
7
7
7
7
7
7

46
46
46
46
46

8
8
8
9
8

7
7
7
8
7

30
30

8
8

7
7

30

8

8

30
41
30
30
41
41

8
8
8
9
8
8

7
7
7
7
7
8

35
30

8
8

7
9

41
41

8
9

7
8

41
41
41

9
8
8

7
7
7

56

8

7

ВЕСТНИК

Област/
община
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Едногодишни
полски култури
и многогодишПасища,
н и ф у р а ж н и Ливади,
мери
култури – жит- лв./дка
лв./дка
н и, бобови и
техните смеси,
лв./дка
1
2
3

Нови пазар

51

8

7

Смядово

46

8

7

Хитрино

46

8

7

Шумен

46

8

8

Болярово

41

9

8

Елхово

41

8

8

Стралджа

41

8

7

„Тунджа“

46

8

7

Ямбол

46

8

7

ЯМБОЛ

Приложение № 2
Начална тръжна цена за създаване и отглеждане на трайни насаждения по периоди
Трайни
насаждения

Гратисен
период,
години

Период на плододаване
години

лв./дка

4 – 7

49

8 – 20

74

за останалия
период на
плододаване

49

5 – 7

41

4

за останалия
период на
плододаване

61

Ягодоплодни
култури

2

за периода
на плододаване

56

Етеричномаслени култ у ри –
роза, мента, лавандула, шипка
и др.

3

за периода
на плододаване

37

Ку л т и в и р а н и
билки – срок
на предоставяне – 5 години

1

2 – 5

26

Аспержи – срок
на предоставяне – 15 години

3

4 – 12

58

13 – 15

37

Лозови наса ждения

Овощни насаждени я – семкови, костилкови,
черупкови

3

Продължителността на периода на плододаване за отделните видове трайни насаждения се
определя от приложенията към чл. 5 от Наредбата
за базисните цени на трайните насаждения (загл.
изм., ДВ, бр. 107 от 2000 г.).
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Приложение № 3

Начална тръжна цена за отглеждане на съществуващи трайни насаждения
Трайни насаждения
1. Лозови насаждения
2. Овощни насаждения
(семкови, костилкови, черупкови)
3. Етеричномаслени култури
(роза, мента, лавандула, шипка и др.)
2898

Цена
лв./дка
49

37

ЗАПОВЕД № РД-18-196
от 28 март 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение
№ 6289 от 22.10.2014 г. на Aдминистративния
съд – София-град, постановено по адм. дело
№ 12165/2013 г., и Решение № 2209 от 26.02.2015 г.
на Върховния административен съд на Република Българи я, постановено по а дм. дело
№ 15775/2014 г., одобрявам кадастралната карта и
кадастралните регистри за сграда с идентификатор 68134.2095.2032.5, район „Витоша“, 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.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-197
от 28 март 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Баново, община Суворово, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 28.02.2018 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
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.

2833

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-198
от 28 март 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Изгрев, община Суворово, област Варна.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 28.02.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
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.
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2834

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-199
от 28 март 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
урбанизираната територия в землището на с. Калиманци (без територията, за която кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
Заповед № РД-18-03-3 от 17.12.2010 г. на началника
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна), община Суворово, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 28.02.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
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.

2835

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-200
от 28 март 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Левски, община Суворово, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 28.02.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
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.

2836

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-201
от 28 март 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Просечен, община Суворово, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 28.02.2018 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
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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.

2837

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-202
от 28 март 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Чернево, община Суворово, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 28.02.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
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.

2838

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-203
от 2 април 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Радишево, община Плевен, област Плевен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 27.09.2018 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.

2839

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-204
от 2 април 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Алдомировци, община Сливница, област София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.03.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

2840

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-205
от 2 април 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Извор и с. Бахалин, община Сливница, област
София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.03.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

2841

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-14
от 2 април 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 във връзка
с чл. 53б, ал. 1 и 2 ЗКИР, заявление вх. № 0115715/15.01.2018 г. на Община Ботевград и приложените към него документи и материали,
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-0220-5 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 гр. Ботевград, EK ATTE 05815, община
Ботевград, одобрени със Заповед № РД-18-49
от 14.10.2011 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 05815.3.105:
площ: 16 539 кв. м, за местен път, собственост
на Община Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.404:
площ: 1153 кв. м, нива, собственост на Марин
Томов Пенков, съгласно н.а. № 52, том III, рег.
917, дело № 1216 от 13.11.1998 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.405:
площ: 822 кв. м, нива, собственост на Милка и
Величко Василеви Петрови, съгласно решение
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 28А от
24.02.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.408:
площ: 561 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на Красимира Илиева Гочева-Гергова,
съгласно н.а. № 101, том 5, рег. 1410, дело № 619
от 7.07.2015 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.409:
площ: 1617 кв. м, незастроен имот за жилищни
нужди, собственост на Владислав Маринов Колчаков, съгласно н.а. № 195 том, рег. 589, дело № 264
от 10.04.2013 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.410:
площ: 1066 кв. м, нива, собственост на Веселина
Николова Сиракова, съгласно н.а. № 176, том III,
рег. 4020, дело № 822 от 20.10.1999 г.;
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поземлен имот с идентификатор 05815.5.411:
площ: 1566 кв. м, за вилна сграда, собственост
на Мила Георгиева Вълкова, съгласно н.а. № 195,
том I, рег. 296, дело № 98 от 16.02.2016 г. на
СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.412:
площ: 1378 кв. м, за вилна сграда, собственост на
Вяра Иванова Божкова, съгласно н.а. № 8, том 16,
рег. 9, дело № 3 от 8.01.2017 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.413:
площ: 565 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на „В.И.Н. Брадърс“ – ЕООД, съгласно н.а. № 131, том V, рег. 1464, дело № 650
от 10.07.2015 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.414:
площ: 94 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.415:
площ: 312 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.416:
площ: 2786 кв. м, нива, собственост на Цветана
Тодорова Диловска, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 21Р от 11.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.417:
площ: 2084 кв. м, нива, собственост на Софрания Нинова Цекова, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 21Р от 11.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.418:
площ: 839 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.419:
площ: 2084 кв. м, нива, собственост на Доно
Йорданов Христов, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 26А от 24.02.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.420:
площ: 2068 кв. м, нива, собственост на Параскева
Петрова Илчева, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 17Р от 31.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.421:
площ: 1006 кв. м, нива, собственост на Параскева
Николова Цагарска, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 18Р от 31.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.422:
площ: 1192 кв. м, нива, собственост на Йото Тодоров Нецов, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 13Р от 31.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.423:
площ: 239 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на Галя Павлинова Василева, съгласно н.а. № 173, том, VI рег. 1589, дело № 525
от 26.05.2017 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.424:
площ: 2123 кв. м, нива, собственост на Маргарита Василева Йорданова, Петко Василев Василев
съгласно н.а. № 52, том 1, рег. 800, дело № 54 от
9.03.2001 г., Мирослав Василев Маринов, Радослав
Василев Маринов съгласно н.а. № 48, том 1, рег.
785, дело № 50 от 9.03.2001 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.425:
площ: 1892 кв. м, нива, собственост на Пламен
Даков Петков, Петя Йорданова Петкова, съгласно н.а. № 158, том VII, рег. 1972, дело № 990 от
10.11.2011 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.426:
площ: 1163 кв. м, лозе, собственост на Васил Наков Вековски, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 56Р от 9.01.1997 г.;
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поземлен имот с идентификатор 05815.5.427:
площ: 581 кв. м, лозе, собственост на Георги
Наков Вековски, съгласно н.а. № 17, том IV, дело
№ 1320 от 26.10.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.428:
площ: 581 кв. м, лозе, собственост на Георги
Наков Вековски, съгласно н.а. № 84, том I, от
16.05.2000 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.429:
площ: 2405 кв. м, нива, собственост на Христена
Коцева Иванова, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 41А от 26.02.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.430:
площ: 1350 кв. м, ливада, собственост на Лиляна
Танчева Илийкова, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 52Р от 8.08.1996 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.431:
площ: 1282 кв. м, ниско застрояване (до 10 m);
поземлен имот с идентификатор 05815.5.432:
площ: 1874 кв. м, нива, собственост на Танчо
Томов Петров, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 21Р от 11.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.433:
площ: 1400 кв. м, нива, собственост на Мария
Георгиева Минева, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 10799 от 22.05.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.434:
площ: 1209 кв. м, ливада, собственост на Симеон
Иванов Симеонов, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 35Р от 20.10.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.435:
площ: 729 кв. м, нива, собственост на Росен Иванов Пацов, съгласно н.а. № 132, том VI, рег. 1807,
дело № 853 от 20.08.2014 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.436:
площ: 733 кв. м, нива, собственост на Росен Иванов Пацов, съгласно н.а. № 132, том VI, рег. 1807,
дело № 853 от 20.08.2014 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.437:
площ: 1790 кв. м, нива, собственост на Иван
Божков Василев, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 56Р от 9.01.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.438:
площ: 921 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на Станислав Георгиев Пилев, съгласно н.а. № 156, том I, рег. 2461, дело № 152
от 7.08.2007 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.439:
площ: 946 кв. м, ливада, собственост на Иван
Георгиев Пацов, съгласно н.а. № 184, том II, дело
№ 427 от 13.09.2000 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.440:
площ: 1980 кв. м, нива, собственост на Павел
Георгиев Цанов, съгласно н.а. № 62, том IV, дело
№ 1383 от 10.10.1996 г., н.а. № 183, том II, дело № 426
от 13.09.2000 г. и Иван Георгиев Пацов, съгласно
н.а. № 62, том IV, дело № 1383 от 10.10.1996 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.441:
площ: 2000 кв. м, нива, собственост на Снежана
Григорова Иванова, съгласно н.а. № 96, том I, рег.
1524, дело № 85 от 28.04.2004 г. и Нинко Василев
Нинов, съгласно н.а. № 26, том III, рег. 687, дело
№ 478 от 28.04.2004 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.442:
площ: 630 кв. м, ливада, собственост на Марин
Иванов Клюнков, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 31Р от 20.09.1995 г.;
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поземлен имот с идентификатор 05815.5.443:
площ: 698 кв. м, ливада, собственост на Мария
Кръстева Петкова, съгласно н.а. № 48 том V, рег.
1424, дело № 681 от 17.09.2012 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.444:
площ: 2282 кв. м, нива, собственост на Василка
Василева Христова Шунтова, съгласно решение
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 25А от
24.02.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.445:
площ: 3291 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Николай Иванов Николов, съгласно н.а.
№ 195, том V, рег. 1587, дело № 732 от 17.07.2014 г.
на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.446:
площ: 826 кв. м, нива, собственост на Манчо
Петков Цанов, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 2592-А от 28.11.2005 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.447:
площ: 882 кв. м, нива, собственост на Иван Петков Цанов, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 4Р от 28.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.448:
площ: 781 кв. м, нива, собственост на Йона Петкова Стаменова, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 20Р от 11.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.449:
площ: 858 кв. м, нива, собственост на Георги
Петков Цанов, решение на ПК по чл. 14, ал. 1,
т. 1 ЗСПЗЗ № 28Р от 15.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.450:
площ: 945 кв. м, нива, собственост на Александър
Иванов Александров, съгласно решение на ПК
по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 58Р от 20.01.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.451:
площ: 888 кв. м, нива, собственост на Александър
Иванов Александров, съгласно н.а. № 17, том I,
рег. 136, дело № 21 от 24.03.2000 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.452:
площ: 1222 кв. м, нива, собственост на Цветко
Иванов Войкински и Иванка, съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 4Р от
28.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.453:
площ: 524 кв. м, нива, собственост на Кирил
Георгиев Цанов, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 56Р от 21.02.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.454:
площ: 744 кв. м, нива, собственост на Георги
Цанов Драганов, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 57Р от 10.01.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.455:
площ: 1228 кв. м, нива, собственост на Драган
Цанов Драганов, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 45А от 26.02.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.456:
площ: 2862 кв. м, нива, собственост на Преслав
Ценов Проданов, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 3Р от 28.08.1995 г.
и Николай Колев Попов, съгласно н.а. № 131,
том XI, рег. 2929, дело № 1427 от 6.10.2016 г. на
СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.457:
площ: 1855 кв. м, нива, собственост на: Христо
Иванов Данчев, Марина Христова Йотовска,
Камелия Христова Йотовска-Петкова, съгласно
н.а. № 7, том I, рег. 205, дело № 7 от 12.10.1998 г.;
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поземлен имот с идентификатор 05815.5.458:
площ: 1018 кв. м, нива, собственост на Стамен
Коцев Бенчовски, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 21Р от 11.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.459:
площ: 805 кв. м, нива, собственост на Велчо
Димитров Коцев, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 14Р от 31.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.460:
площ: 609 кв. м, нива, собственост на Драган
Цанов Драганов, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 45А от 26.02.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.461:
площ: 1576 кв. м, нива, собственост на Димитър
Ценов Димитров, съгласно н.а. № 35, том V, рег.
1458, дело № 923 от 8.11.2002 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.462:
площ: 382 кв. м, нива, собственост на Мария
Петрова Микова, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 21Р от 11.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.463:
площ: 381 кв. м, лозе, собственост на Параскева
Петрова Илчева, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 17Р от 31.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.464:
площ: 687 кв. м, нива, собственост на Стефан
Коцев Стамболиев, решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 1Р от 25.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.465:
площ: 726 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.466:
площ: 926 кв. м, нива, собственост на Мария
Георгиева Минева, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 10799 от 22.05.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.467:
площ: 1104 кв. м, нива, собственост на Цветослава
Георгиева Борисова, Борис Георгиев Гергинов,
съгласно н.а. № 25, том, рег. 334, дело № 147 от
7.03.2013 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.468:
площ: 767 кв. м, лозе, собственост на Радка Иванова Тоновска, съгласно н.а. № 147, том II, дело
№ 988 от 14.08.1998 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.469:
площ: 556 кв. м, лозе, собственост на Цано Войнов
Цанов, съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1,
т. 1 ЗСПЗЗ № 6Р от 30.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.470:
площ: 1097 кв. м, лозе, собственост на Снежанка
Георгиева Атанасова, Валентина Георгиева Добрева, съгласно н.а. № 6, том VII, рег. 1668, дело
№ 1082 от 28.09.2009 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.471:
площ: 1345 кв. м, нива, собственост на Мария
Тодорова Бонева, съгласно договор за делба № 37,
том II, рег. 1954 от 5.10.2004 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.472:
площ: 1351 кв. м, лозе;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.473:
площ: 1626 кв. м, нива, собственост на Любчо
Марков Василев, съгласно н.а. № 131, том I, рег.
206, дело № 81 от 14.02.2013 г. на СВ – Ботев
град, н.а. № 40, том III, рег. 869, дело № 508 от
11.05.2005 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.474:
площ: 1099 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
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ственост на Любчо Марков Василев, съгласно н.а.
№ 40, том III, рег. 869, дело № 508 от 11.05.2005 г.
на СВ – Ботевград, н.а. № 131, том I, рег. 206,
дело № 81 от 14.02.2013 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.475:
площ: 1175 кв. м, нива, собственост на Мона и
Димитър Христов Мантовски, съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 56А от
27.02.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.476:
площ: 717 кв. м, лозе, собственост на Иванка
Григорова Петкова, съгласно н.а. № 27, том II, рег.
340, дело № 198 от 6.03.2009 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.477:
площ: 454 кв. м, нива, собственост на Мария
Илиева Цакова, съгласно н.а. № 200, дело № 1294
от 23.10.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.478:
площ: 639 кв. м, нива, собственост на Георги Симеонов Цаков, съгласно н.а. № 99 от 8.06.2000 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.479:
площ: 959 кв. м, нива, собственост на Манчо
Цветков Манчев, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 57Р от 10.01.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.480:
площ: 466 кв. м, лозе, собственост на: Тодор
Иванов Ганински, Гена Стойнова Бончева, Цона
Пеева Стамболиева, Теодора Тодорова Палашева,
Пенка Димитрова Михайлова, Павлин Тодоров
Ганински и Соня Димитрова Коцева, съгласно
н.а. № 46, том IV, дело № 1364 от 31.10.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.481:
площ: 886 кв. м, лозе, собственост на Златьо
Иванов Златев, съгласно договор за делба № 794,
том II от 9.10.1998 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.482:
площ: 1243 кв. м, лозе, собственост на Иван Тодоров Евтимов, Тодор Иванов Евтимов и Димитър
Иванов Евтимов, съгласно н.а. № 138, том I, дело
№ 223 от 19.02.1996 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.483:
площ: 1321 кв. м, лозе, собственост на Витьо Маринов Найденов и Мая Витева Цанова, съгласно
н.а. № 196, рег. 1582, дело № 175 от 16.08.2004 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.484:
площ: 1654 кв. м, нива, собственост на Панчо
Атанасов Пенков, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 44А от 26.02.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.485:
площ: 1418 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.486:
площ: 1269 кв. м, лозе, собственост на Параскева
Кръстева Недкова, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 16Р от 31.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.487:
площ: 4141 кв. м, лозе, собственост на Пена
Георгиева Петкова, съгласно н.а. № 182, том II,
дело № 471 от 28.03.1997 г., Нако Петков Наков,
съгласно н.а. № 158, том V, рег. 1932, дело № 1068
от 21.10.2003 г. на СВ – Ботевград, н.а. № 88,
том III, рег. 713, дело № 526 от 28.06.2001 г. на
СВ – Ботевград, Гергана Димитрова Накова,
съгласно н.а. № 88, том III, рег. 713, дело № 526
от 28.06.2001 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.488:
площ: 539 кв. м, лозе, собственост на Никола
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Гетов Цолов, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 1138-А от 9.01.2007 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.489:
площ: 451 кв. м, лозе, собственост на Драган
Цанов Мачуклийски, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 1192-А от 9.01.2007 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.490:
площ: 425 кв. м, лозе, собственост на Цветан
Симеонов Стоянов, съгласно н.а. № 56, том I,
рег. 522, дело № 53 от 24.02.2004 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.491:
площ: 1445 кв. м, нива, собственост на Радка
Христова Канджакова и Дарина Найденова Захариева, съгласно н.а. № 99, том IV, рег. 895, дело
№ 1770 от 29.08.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.492:
площ: 1323 кв. м, лозе, собственост на Мариана
Павлова Обретенова, съгласно договор за делба
№ 80, том II, рег. 2728, дело № 276 от 2.12.2002 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.493:
площ: 1323 кв. м, лозе, собственост на Сашка
Павлова Николова, съгласно договор за делба
№ 80, том II, рег. 2728, дело № 276 от 2.12.2002 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.494:
площ: 954 кв. м, нива, собственост на Цено Христов Ценев, съгласно договор за делба № 160,
том I, рег. 588 от 18.08.2000 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.495:
площ: 838 кв. м, нива, собственост на Веселка
Янкова Илиева, съгласно н.а. № 126, том IV, рег.
936, дело № 1539 от 24.11.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.496:
площ: 2096 кв. м, нива, собственост на Димитър
Вичев Мишев, съгласно н.а. № 54, том II, рег.
452, дело № 325 от 9.06.1999 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.497:
площ: 1540 кв. м, за вилна сграда, собственост на
Красимир Николов Николов, съгласно н.а. № 130,
том X, рег. 2630, дело № 2214 от 11.11.2008 г. на
СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.498:
площ: 1779 кв. м, нива, собственост на Георги
Пеев Гергов, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 23Р от 14.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.499:
площ: 1731 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на Христо Димитров Френгов, съгласно н.а. № 168, том 3, рег. 4738, дело № 519
от 17.11.2005 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.500:
площ: 2022 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Георги Лазаров Гетов, съгласно н.а.
№ 021, том II, рег. 1859, дело № 201 от 26.05.2005 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.501:
площ: 877 кв. м, нива, собственост на Иван Георгиев Танчев, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 57Р от 10.01.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.502:
площ: 841 кв. м, нива, собственост на Мария
Иванова Василева, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 56Р от 9.01.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.503:
площ: 1547 кв. м, нива, собственост на Георги
Наков Коцев, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 50А от 26.02.1997 г.;
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поземлен имот с идентификатор 05815.5.504:
площ: 875 кв. м, нива, собственост на Георги
Наков Коцев, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 56Р от 9.01.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.505:
площ: 852 кв. м, нива, собственост на Маргарита
Василева Петкова, съгласно н.а. № 139, том IV,
дело № 1508 от 20.11.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.506:
площ: 1444 кв. м, нива, собственост на Лако Лазаров Лалов, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 60Р от 17.07.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.507:
площ: 1409 кв. м, нива, собственост на Георги
Минов Йошовски, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 21Р от 11.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.509:
площ: 2840 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на Христо Димитров Френгов и Георги Димитров Френгов, съгласно н.а. № 7, том
1, рег. 95, дело № 2 от 18.01.2006 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.510:
площ: 2110 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.511:
площ: 2915 кв. м, нива, собственост на н-ци на
Коцо Христов Дивановски, съгласно решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № Б1 от 6.06.2000 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.512:
площ: 2834 кв. м, нива, собственост на: Димитър
Симеонов Ларгов, съгласно н.а. № 56, том I, рег.
882, дело № 55 от 24.02.2006 г., Цветина Димитрова Ларгова-Стефанова, съгласно н.а. № 186,
том XII, рег. 882, дело № 2717 от 19.12.2007 г. на
СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.513:
площ: 1645 кв. м, нива, собственост на Марин
Христов Маринов, съгласно договор за делба
№ 64, том II, рег. 1821 от 1.09.2004 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.514:
площ: 2069 кв. м, нива, собственост на: Мария
Николова Бенчева, съгласно договор за делба
№ 125, том I от 17.11.1995 г. и Николай Георгиев
Гетов, съгласно н.а. № 39, том I, дело № 135 от
6.02.1996 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.515:
площ: 2632 кв. м, нива, собственост на Людмила
Иванова Балтова, съгласно н.а. № 55, том II, рег.
449, дело № 285 от 5.07.2000 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.516:
площ: 1826 кв. м, нива, собственост на Рада
Велчева Дивановска, съгласно решение на ПК
по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № Б1 от 3.05.1999 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.517:
площ: 2016 кв. м, нива, собственост на Искра
Костадинова Тодорова и Диана Стоянова Йорданова, съгласно н.а. № 99, рег. 1232, дело № 88
от 20.04.2006 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.518:
площ: 1088 кв. м, нива, собственост на Росица
Петрова Митева, съгласно н.а. № 1, том IV, рег.
840, дело № 677 от 18.04.2007 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.519:
площ: 2785 кв. м, нива, собственост на Ангел
Петков Тотев, съгласно н.а. № 70, том III, рег.
2750, дело № 359 от 5.12.2005 г. и н.а. № 159, том
13, рег. 3548 от 2.12.2016 г. на СВ – Ботевград;
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поземлен имот с идентификатор 05815.5.520:
площ: 2001 кв. м, нива, собственост на: Юлия
Тихомирова Вушовска, Преслава Кунчева Микова, Ивайло Кунчев Тодоров и Яна Тихомирова
Партениева, съгласно н.а. № 127, том I, рег. 1355,
дело № 126 от 14.06.2002 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.521:
площ: 3738 кв. м, нива, собственост на Стою
Цветков Кожухаров, съгласно решение на ПК
по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 6Р от 30.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.522:
площ: 1147 кв. м, нива, собственост на Здравко
Каменов Василев и Евелина Славеева Василева,
съгласно н.а. № 167, том V, рег. 1341, дело № 1092
от 14.06.2007г. на СВ – Ботевград,;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.523:
площ: 1130 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.524:
площ: 2456 кв. м, нива, собственост на Иванка
Коцева Грънчарова, Атанас Коцев Иванов и Георги Коцев Иванов, съгласно н.а. № 63, том IV,
дело № 1400 от 8.11.1995 г;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.525:
площ: 1135 кв. м, нива, собственост на Лазар
Иванов Ралчев, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 23А от 24.02.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.526:
площ: 610 кв. м, нива, собственост на Никола
Клюнков и Мария Клюнкова, съгласно решение
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 18Р от
19.12.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.527:
площ: 620 кв. м, нива, собственост на Цека Микова
Пациркова, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 17Р от 31.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.528:
площ: 577 кв. м, нива, собственост на Мария
Николова Бенчева, съгласно договор за делба
№ 125, том I от 17.11.2006 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.529:
площ: 608 кв. м, нива, собственост на Драган
Цанов Мачуклийски, съгласно решение на ПК
по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 38Р от 7.11.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.530:
площ: 627 кв. м, нива, собственост на Динка
Христова Маринова, съгласно договор за делба
№ 64, том II, рег. 1821 от 1.09.2004 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.531:
площ: 2054 кв. м, нива, собственост на Никола
Петков Николов, съгласно договор за делба № 92,
том II, рег. 1594 от 2.12.2002 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.532:
площ: 1101 кв. м, за вилна сграда, собственост
на Гергана Маринова Нталлис, съгласно н.а.
№ 139, рег. 651, дело № 387 от 13.04.2005 г. на
СВ – Ботевград, и н.а. № 140, рег. 652, дело № 388
от 13.04.2005 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.533:
площ: 1618 кв. м, нива, собственост на Параскева
Маринова Петкова, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 12Р от 31.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.534:
площ: 555 кв. м, нива, собственост на Мико Генчев
Йошовски, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 56Р от 9.01.1997 г.;
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поземлен имот с идентификатор 05815.5.535:
площ: 589 кв. м, нива, собственост на Иванка
Микова Дишева, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 18Р от 31.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.536:
площ: 1247 кв. м, нива, собственост на Никола
Бенчев Първанов, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 24Р от 14.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.537:
площ: 684 кв. м, нива, собственост на Илия Атанасов Михайлов, съгласно н.а. № 104, том II, рег.
1010, дело № 743 от 14.06.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.539:
площ: 1133 кв. м, нива, собственост на Камен
Василев Илиев, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 11Р от 31.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.540:
площ: 1621 кв. м, лозе, собственост на Лазар
Петков Македонски, съгласно решение на ПК
по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 31Р от 20.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.541:
площ: 1445 кв. м, нива, собственост на Роза Стоянова Горчева и Марияна Стоянова Велева, съгласно н.а. № 89, том II, дело № 512 от 17.05.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.542:
площ: 1648 кв. м, нива, собственост на Николай
Георгиев Гетов, съгласно н.а. № 59, том V, дело
№ 1782 от 29.12.1996 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.543:
площ: 781 кв. м, нива, собственост на Андрей
Георгиев Тодоров, съгласно решение на ПК по
чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 17 от 22.07.1999 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.544:
площ: 2035 кв. м, нива, собственост на Пею Цеков
Шопов, съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1,
т. 1 ЗСПЗЗ № 54Р от 18.10.1996 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.545:
площ: 1655 кв. м, нива, собственост на Иванка
Георгиева Сариева, Николай Георгиев Сариев
и Христо Георгиев Сариев, съгласно съдебноразделителен протокол № 52, том I, рег. 742 от
9.04.2015 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.546:
площ: 1326 кв. м, нива, собственост на Янко
Иванов Янев, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5Р от 28.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.547:
площ: 807 кв. м, нива, собственост на Стамен
Христов Тодоров, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № В1 от 3.05.1999 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.548:
площ: 1549 кв. м, нива, собственост на Генка
Иванова Янева-Василева, съгласно решение на ПК
по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 21Р от 11.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.550:
площ: 3743 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.551:
площ: 141 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.552:
площ: 596 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.553:
площ: 4407 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
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поземлен имот с идентификатор 05815.5.554:
площ: 1267 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.555:
площ: 1528 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.556:
площ: 351 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Георги Петков
Цанов, съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1,
т. 1 ЗСПЗЗ № 28Р от 15.09.1995 г., Манчо Петков
Цанов, съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1,
т. 1 ЗСПЗЗ № 2592-А от 28.11.2005 г., Йона Петкова Стаменова, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 20Р от 11.09.1995 г. и
Иван Петков Цанов, съгласно решение на ПК
по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 4Р от 28.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.1407:
площ: 587 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на Вера Маринова Маринова, съгласно н.а. № 10, том IX, рег. 2485, дело № 1294
от 26.11.2014 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.307.739:
площ: 671 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.307.740:
площ: 3561 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.307.751:
площ: 969 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на Румен Николов Манев, съгласно
н.а. № 179, том III, дело № 1086 от 26.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.307.777:
площ: 683 кв. м, за второстепенна улица;
поземлен имот с идентификатор 05815.307.778:
площ: 1173 кв. м, за второстепенна улица;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.1406:
площ: 1014 кв. м, нива, собственост на Петър
Василев Петров, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 27А от 24.02.1997 г.;
сграда с идентификатор 05815.5.404.1: площ:
9 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.404.2: площ:
5 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.405.1: площ:
10 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.410.1: площ:
15 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.424.1: площ:
43 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.426.1: площ:
7 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.427.1: площ:
18 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.428.1: площ:
25 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.428.2: площ:
14 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.439.1: площ:
23 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.441.1: площ:
26 кв. м, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 05815.5.449.1: площ:
17 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
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сграда с идентификатор 05815.5.456.1: площ:
34 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.457.1: площ:
13 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.457.2: площ:
10 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.458.1: площ:
12 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.460.1: площ:
43 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.472.1: площ:
33 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.472.2: площ:
19 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.472.3: площ:
2 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.474.1: площ:
207 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.475.1: площ:
42 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.478.1: площ:
32 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.482.1: площ:
37 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.483.1: площ:
10 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.483.2: площ:
20 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.487.1: площ:
54 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.487.2: площ:
15 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.487.3: площ:
223 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.495.1: площ:
15 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.496.1: площ:
40 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Красимир Николов Николов;
сграда с идентификатор 05815.5.497.1: площ:
29 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.499.1: площ:
156 к в. м, ж и лищ на сг ра да – еднофами лна,
собственост на Христо Димитров Френгов, съгласно н.а. № 168, том 3, рег. 4738, дело № 519
от 17.11.2005 г.;
сграда с идентификатор 05815.5.500.1: площ:
138 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.515.1: площ:
13 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.515.2: площ:
10 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.515.3: площ:
10 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.515.4: площ:
2 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.515.5: площ:
5 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.515.6: площ:
39 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.515.7: площ:
15 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.516.1: площ:
29 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.516.2: площ:
10 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
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сграда с идентификатор 05815.5.518.1: площ:
10 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.518.2: площ:
14 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.519.1: площ:
22 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.519.2: площ:
11 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.519.3: площ:
4 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.520.1: площ:
20 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.520.2: площ:
6 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.520.3: площ:
11 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.522.1: площ:
15 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.523.1: площ:
20 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.523.2: площ:
10 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.524.1: площ:
13 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.524.2: площ:
6 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.524.3: площ:
4 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.533.1: площ:
18 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.533.2: площ:
20 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.536.1: площ:
6 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.537.1: площ:
29 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.537.2: площ:
5 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.537.3: площ:
4 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.537.4: площ:
4 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.540.1: площ:
24 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.540.2: площ:
2 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.541.1: площ:
22 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.541.2: площ:
5 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.541.3: площ:
4 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.546.1: площ:
3 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.547.1: площ:
31 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.547.2: площ:
30 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.547.3: площ:
2 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.547.4: площ:
8 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.307.740.1: площ:
13 кв. м, друг вид сграда за обитаване;
сграда с идентификатор 05815.307.751.1: площ:
103 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб-
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ственост на Румен Николов Манев, съгласно н.а.
№ 2, том I, рег. 316, дело № 230 от 23.03.2001 г.
на СВ – Ботевград.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 05815.5.407,
нива, собственост на Стоянка Димитрова Нед
кова, съгласно решение на ПК № 198, том II,
рег. 540 от 6.03.2019 г. на СВ – Ботевград, данни
преди промяната: площ: 703 кв. м, данни след
промяната: площ: 675 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 05815.3.102:
площ: 17 270 кв. м, за местен път, собственост
на Община Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.5:
площ: 1617 кв. м, незастроен имот за жилищни
нужди, собственост на Владислав Маринов Колчаков, съгласно н.а. № 195, том ІІ, рег. 589, дело
№ 264 от 10.04.2013 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.6:
площ: 1011 кв. м, нива, собственост на Веселина
Николова Сиракова, съгласно н.а. № 176, том III,
рег. 4020, дело № 822 от 20.10.1999 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.7:
площ: 1487 кв. м, за вилна сграда, собственост на
Васил Георгиев Колов, съгласно решение на ПК
по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № Б1 от 3.05.1999 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.8:
площ: 232 кв. м, нива, собственост на Галя Павлинова Василева, съгласно н.а. № 173, том VI, рег.
1589, дело № 525 от 26.05.2017 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.11:
площ: 1089 кв. м, нива, собственост на Милка и
Величко Василеви Петрови, съгласно решение
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 28А от
24.02.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.12:
площ: 631 кв. м, нива, собственост на Петър
Василев Петров, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 27А от 24.02.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.13:
площ: 1268 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.14:
площ: 2084 кв. м, нива, собственост на Софрания Нинова Цекова, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 21Р от 11.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.15:
площ: 2786 кв. м, нива, собственост на Цветана
Тодорова Диловска, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 21Р от 11.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.16:
площ: 2123 кв. м, нива, собственост на Маргарита
Василева Йорданова и Петко Василев Василев,
съгласно н.а. № 52, том 1, рег. 800, дело № 54 от
9.03.2001 г., Мирослав Василев Маринов и Радослав
Василев Маринов, съгласно н.а. № 48, том 1, рег.
785, дело № 50 от 9.03.2001 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.17:
площ: 1342 кв. м, за вилна сграда, собственост на
Вяра Иванова Божкова, съгласно н.а. № 8, том 1,
рег. 9, дело № 3 от 8.01.2016 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.18:
площ: 153 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
съгласно документ № 346 от 3.11.2008 г.;
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поземлен имот с идентификатор 05815.5.19:
площ: 2068 кв. м, нива, собственост на Параскева
Петрова Илчева, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 17Р от 31.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.20:
площ: 1006 кв. м, нива, собственост на Павлинка
Чикова Тасева и Илия Чиков Илчев, съгласно н.а.
№ 93, том II, дело № 527 от 23.04.1996 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.21:
площ: 1109 кв. м, нива, собственост на Йото Тодоров Нецов, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 13Р от 31.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.22:
площ: 2123 кв. м, нива, собственост на Петя
Йорданова Петкова и Пламен Даков Петков, съгласно н.а. № 158, том VII, рег. 1972, дело № 990
от 10.11.2011 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.23:
площ: 1280 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на Тихомир Иванов Лалов, съгласно
н.а. № 144, том II, дело № 552 от 4.04.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.24:
площ: 1105 кв. м, ливада, собственост на Симеон
Иванов Симеонов, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 35Р от 20.10.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.25:
площ: 1805 кв. м, нива, собственост на Танчо
Томов Петров, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 21Р от 11.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.26:
площ: 1398 кв. м, нива, собственост на Мария
Георгиева Минева, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 10799 от 22.05.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.27:
площ: 642 кв. м, нива, собственост на Росен Иванов Пацов, съгласно н.а. № 132, том VI, рег. 1807,
дело № 853 от 20.08.2014 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.28:
площ: 643 кв. м, нива, собственост на Росен Иванов Пацов, съгласно н.а. № 132, том VI, рег. 1807,
дело № 853 от 20.08.2014 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.29:
площ: 1154 кв. м, лозе, собственост на Васил
Наков Вековски, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 56Р от 9.01.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.30:
площ: 578 кв. м, лозе, собственост на Георги
Наков Вековски, съгласно н.а. № 17, том IV, дело
№ 1320 от 26.10.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.31:
площ: 579 кв. м, лозе, собственост на Нако Стаменов Вековски, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 13Р от 31.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.32:
площ: 2077 кв. м, нива, собственост на Христена
Коцева Иванова, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 41А от 26.02.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.33:
площ: 1769 кв. м, нива, собственост на Иван
Божков Василев, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 56Р от 9.01.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.34:
площ: 817 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на Станислав Георгиев Пилев, съгласно н.а. № 156, том I, рег. 2461, дело № 152
от 7.08.2007 г.;
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поземлен имот с идентификатор 05815.5.35:
площ: 921 кв. м, ливада, собственост на Иван
Георгиев Пацов, съгласно н.а. № 184, том II, дело
№ 427 от 13.09.2000 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.36:
площ: 1973 кв. м, нива, собственост на Павел
Георгиев Цанов и Иван Георгиев Пацов, съгласно
н.а. № 62, том IV, дело № 1383 от 10.10.1996 г.,
Павел Георгиев Цанов, съгласно н.а. № 183, том
II, дело № 426 от 13.09.2000 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.39:
площ: 522 кв. м, ливада, собственост на Василка
Методиева Нешкоска, съгласно н.а. № 186, том
XIII, рег. 3277, дело № 1008 от 17.08.2018 г. на
СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.40:
площ: 553 кв. м, ливада, собственост на Мария
Кръстева Петкова, съгласно н.а. № 48, том VІ, рег.
1424, дело № 681 от 17.09.2012 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.41:
площ: 2169 кв. м, нива, собственост на Василка
Василева Христова Шунтова, съгласно решение
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 25А от
24.02.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.42:
площ: 881 кв. м, нива, собственост на Манчо
Петков Цанов, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 2592-А от 28.11.2005 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.44:
площ: 943 кв. м, нива, собственост на Георги
Петков Цанов, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 28Р от 15.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.45:
площ: 836 кв. м, нива, собственост на Йона Пет
кова Стаменова, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 20Р от 11.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.46:
площ: 937 кв. м, нива, собственост на Иван Пет
ков Цанов, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 4Р от 28.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.48:
площ: 143 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
съгласно документ № 346 от 3.11.2008 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.49:
площ: 925 кв. м, нива, собственост на Александър
Иванов Александров, съгласно решение на ПК
по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 58Р от 20.01.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.50:
площ: 876 кв. м, нива, собственост на Александър
Иванов Александров, съгласно н.а. № 17, том I,
рег. 136, дело № 21 от 24.03.2000 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.51:
площ: 874 кв. м, нива, собственост на Цветко
Иванов Войкински и Иванка, съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 4Р от
28.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.52:
площ: 504 кв. м, нива, собственост на Кирил
Георгиев Цанов, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 56Р от 21.02.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.55:
площ: 2417 кв. м, нива, собственост на Николай
Колев Попов, съгласно н.а. № 131, том XI, рег.
2929, дело № 1427 от 6.10.2016 г. на СВ – Ботевград,
Преслав Ценов Проданов, съгласно решение на ПК
по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 3Р от 28.08.1995 г.;
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поземлен имот с идентификатор 05815.5.56:
площ: 857 кв. м, нива, собственост на Стамен
Коцев Бенчовски, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 21Р от 11.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.57:
площ: 706 кв. м, нива, собственост на Велчо
Димитров Коцев, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 14Р от 31.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.58:
площ: 2000 кв. м, нива, собственост на Доно
Йорданов Христов, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 26А от 24.02.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.59:
площ: 493 кв. м, нива, собственост на Драган
Цанов Драганов, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 45А от 26.02.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.60:
площ: 944 кв. м, нива, собственост на Георги
Цанов Драганов, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 57Р от 10.01.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.62:
площ: 1737 кв. м, нива, собственост на Христо
Иванов Данчев, Марина Христова Йотовска и
Камелия Христова Йотовска-Петкова, съгласно
н.а. № 7, том I, рег. 205, дело № 7 от 12.10.1998 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.63:
площ: 725 кв. м, нива, собственост на Димитър
Ценов Димитров, съгласно н.а. № 35, том V, рег.
1458, дело № 923 от 8.11.2002 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.64:
площ: 656 кв. м, нива, собственост на Димитър
Ценов Димитров, съгласно н.а. № 35, том V, рег.
1458, дело № 923 от 8.11.2002 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.65:
площ: 378 кв. м, нива, собственост на Мария
Петрова Микова, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 21Р от 11.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.66:
площ: 380 кв. м, лозе, собственост на Параскева
Петрова Илчева, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 17Р от 31.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.67:
площ: 624 кв. м, нива, собственост на Стефан
Коцев Стамболиев, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 1Р от 25.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.68:
площ: 400 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.69:
площ: 922 кв. м, нива, собственост на Мария
Георгиева Минева, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 10799 от 22.05.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.70:
площ: 1104 кв. м, нива, собственост на Цветослава
Георгиева Борисова и Борис Георгиев Гергинов,
съгласно н.а. № 25, том ІІ, рег. 334, дело № 147
от 7.03.2013 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.71:
площ: 134 кв. м, нива, собственост на Даниел
Добринов Тоновски, съгласно договор за продажба № 151, том IX, рег. 2703 от 22.12.2014 г. на
СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.72:
площ: 586 кв. м, лозе, собственост на Радка Иванова Тоновска, съгласно н.а. № 147, том II, дело
№ 988 от 14.08.1998 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.73:
площ: 553 кв. м, лозе, собственост на Цано Войнов
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Цанов, съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1,
т. 1 ЗСПЗЗ № 6Р от 30.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.74:
площ: 1097 кв. м, лозе, собственост на Снежанка Георгиева Атанасова и Валентина Георгиева
Добрева, съгласно н.а. № 6, том VII, рег. 1668,
дело № 1082 от 28.09.2009 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.75:
площ: 1203 кв. м, нива, собственост на Анелия
Цветанова Бонева-Димитрова, съгласно н.а. № 32,
том XIV, рег. 3689, дело № 1584 от 18.12.2017 г.
на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.76:
площ: 1336 кв. м, лозе, собственост на Милчо Мит
ков Цеков, съгласно н.а. № 66, том VI, рег. 1622,
дело № 1184 от 28.07.2006 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.80:
площ: 461 кв. м, лозе, собственост на Кристина
Василева Семкова, съгласно н.а. № 133, том III,
рег. 3654 от 23.09.1999 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.81:
площ: 386 кв. м, нива, собственост на Панайот
Димитров Иванов и Даринка Павлова Иванова,
съгласно н.а. № 181, том IV, рег. 1016, дело № 288
от 26.03.2018 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.82:
площ: 597 кв. м, нива, собственост на Панайот
Димитров Иванов и Даринка Павлова Иванова,
съгласно н.а. № 181, том IV, рег. 1016, дело № 288
от 26.03.2018 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.83:
площ: 779 кв. м, нива, собственост на Манчо
Цветков Манчев, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 57Р от 10.01.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.84:
площ: 414 кв. м, лозе, собственост на Пею Бончев
Войкински, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 21Р от 11.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.85:
площ: 732 кв. м, лозе, собственост на Златьо
Иванов Златев, съгласно договор за делба на
земеделски имот с нотариално заверени подписи
№ 794, том II от 9.10.1998 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.86:
площ: 1055 кв. м, лозе, собственост на Цона Димитрова Евтимова, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 23Р от 14.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.87:
площ: 1046 кв. м, лозе, собственост на Витьо Маринов Найденов и Мая Витева Цанова, съгласно
н.а. № 196, рег. 1582, дело № 175 от 16.08.2004 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.88:
площ: 1485 кв. м, нива, собственост на Панчо
Атанасов Пенков, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т .1 ЗСПЗЗ № 44А от 26.02.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.89:
площ: 1049 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.90:
площ: 790 кв. м, нива, собственост на Цено Христов Ценев, съгласно договор за делба № 160, том
I от 18.08.2000 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.91:
площ: 771 кв. м, нива, собственост на Янко Пет-
ков Янев, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 17Р от 31.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.92:
площ: 1250 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
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собственост на Нако Петков Наков, съгласно
н.а. № 198, том III, рег. 2725, дело № 218 от
21.01.2003 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.93:
площ: 724 кв. м, нива, собственост на Александър
Иванов Митровски, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 59Р от 3.02.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.94:
площ: 317 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.95:
площ: 1100 кв. м, лозе, собственост на Параскева
Кръстева Недкова, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 16Р от 31.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.96:
площ: 2206 кв. м, лозе, собственост на Пена
Георгиева Петкова, съгласно н.а. № 182, том II,
дело № 471 от 28.03.1997 г., Нако Петков Наков и
Гергана Димитрова Накова, съгласно н.а. № 150,
том I, рег. 1253, дело № 142 от 28.06.2001 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.97:
площ: 456 кв. м, лозе, собственост на Никола
Гетов Цолов, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 1138-А от 9.01.2007 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.98:
площ: 336 кв. м, лозе, собственост на Драган
Цанов Мачуклийски, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 1192-А от 9.01.2007 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.99:
площ: 379 кв. м, лозе, собственост на Цветан
Симеонов Стоянов, съгласно н.а. № 56, том I,
рег. 522, дело № 53 от 24.02.2004 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.100:
площ: 1116 кв. м, нива, собственост на Дарина
Найденова Захариева и Радка Христова Канджакова, съгласно н.а. № 99, том IV, рег. 895, дело
№ 1770 от 29.08.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.101:
площ: 1396 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.102:
площ: 3068 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.104:
площ: 1599 кв. м, нива, собственост на Георги
Пеев Гергов, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 23Р от 14.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.106:
площ: 1832 кв. м, нива, собственост на Димитър
Вичев Мишев, съгласно н.а. № 54, том II, рег. 452,
дело № 325 от 9.06.1999 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.107:
площ: 1731 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на Христо Димитров Френгов, съгласно н.а. № 168, том 3, рег. 4738, дело № 519
от 17.11.2005 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.108:
площ: 2041 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Георги Лазаров Гетов, съгласно н.а.
№ 021, том II, рег. 1859, дело № 201 от 26.05.2005 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.109:
площ: 39 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.110:
площ: 877 кв. м, нива, собственост на Атанас
Иванов Танчев, Надежда Атанасова Танчева и
Валентин Иванов Танчев, съгласно н.а. № 125
от 3.04.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.111:
площ: 841 кв. м, нива, собственост на Мария
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Иванова Василева, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 56Р от 9.01.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.112:
площ: 1547 кв. м, нива, собственост на Георги
Наков Коцев, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 50А от 26.02.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.113:
площ: 875 кв. м, нива, собственост на Георги
Наков Коцев, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 56Р от 9.01.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.114:
площ: 852 кв. м, нива, собственост на Иванка
Василева Цанова, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 21Р от 11.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.115:
площ: 1444 кв. м, нива, собственост на Лако Лазаров Лалов, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 60Р от 17.07.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.116:
площ: 1409 кв. м, нива, собственост на Георги
Минов Йошовски, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 21Р от 11.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.117:
площ: 2834 кв. м, нива, собственост на Димитър
Симеонов Ларгов, съгласно н.а. № 56, том I, рег.
882, дело № 55 от 24.02.2006 г., Цветина Димитрова Ларгова-Стефанова, съгласно н.а. № 186,
том XII, рег. 882, дело № 2717 от 19.12.2007 г. на
СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.118:
площ: 1645 кв. м, нива, собственост на Марин
Христов Маринов, съгласно договор за делба
№ 64, том II, рег. 1821 от 1.09.2004 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.119:
площ: 2069 кв. м, нива, собственост на Мария
Николова Бенчева, съгласно договор за делба
№ 125, том I от 17.11.1995 г., и Николай Георгиев
Гетов, съгласно н.а. № 39, том I, дело № 135 от
6.02.1996 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.121:
площ: 2009 кв. м, нива, собственост на Искра
Костадинова Тодорова и Диана Стоянова Йорданова, съгласно н.а. № 99, рег. 1232, дело № 88
от 20.04.2006 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.122:
площ: 768 кв. м, нива, собственост на Росица
Петрова Митева, съгласно н.а. № 1, том IV, рег.
840, дело № 677 от 18.04.2007 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.123:
площ: 869 кв. м, нива, собственост на Ангел
Петков Тотев, съгласно н.а. № 159, том 13, рег.
3548 от 2.12.2016 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.124:
площ: 1798 кв. м, нива, собственост на Ангел
Петков Тотев, съгласно н.а. № 70, том III, рег.
2750, дело № 359 от 5.12.2005 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.125:
площ: 1772 кв. м, нива, собственост на Юлия
Тихомирова Вушовска, Ивайло Кунчев Тодоров,
Преслава Кунчева Микова и Яна Тихомирова
Партениева, съгласно н.а. № 178, том II, рег. 679,
дело № 420 от 14.06.2002 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.126:
площ: 3135 кв. м, нива, собственост на Стою
Цветков Кожухаров, съгласно решение на ПК
по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 6Р от 30.08.1995 г.;
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поземлен имот с идентификатор 05815.5.127:
площ: 1055 кв. м, нива, собственост на Здравко
Каменов Василев и Евелина Славеева Василева,
съгласно н.а. № 167, том V, рег. 1341, дело № 1092
от 14.06.2007 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.128:
площ: 984 кв. м, нива, собственост на Камен Василев Илиев, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 11Р от 31.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.129:
площ: 958 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.130:
площ: 2118 кв. м, нива, собственост на Коцо
Иванов Грънчаров, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 16Р от 31.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.133:
площ: 960 кв. м, нива, собственост на Лазар Иванов Ралчев, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 23А от 24.02.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.134:
площ: 1076 кв. м, нива, собственост на Никола
Бенчев Първанов, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 24Р от 14.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.135:
площ: 526 кв. м, нива, собственост на Никола
Клюнков и Мария Клюнкова, съгласно решение
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 18Р от
19.12.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.136:
площ: 525 кв. м, нива, собственост на Иванка
Микова Дишева, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 18Р от 31.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.137:
площ: 527 кв. м, нива, собственост на Мико Генчев
Йошовски, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 56Р от 9.01.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.138:
площ: 525 кв. м, нива, собственост на Цека Микова
Пациркова, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 17Р от 31.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.139:
площ: 489 кв. м, нива, собственост на Мария
Николова Бенчева, съгласно договор за делба на
земеделски имот с нотариално заверени подписи
№ 125, том I от 17.11.2006 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.140:
площ: 554 кв. м, нива, собственост на Драган
Цанов Мачуклийски, съгласно решение на ПК
по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 38Р от 7.11.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.141:
площ: 541 кв. м, нива, собственост на Динка
Христова Маринова, съгласно договор за делба на
земеделски имот с нотариално заверени подписи
№ 64, том II, рег. 1821 от 1.09.2004 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.142:
площ: 1813 кв. м, нива, собственост на Никола
Петков Николов, съгласно договор за делба на
земеделски имот с нотариално заверени подписи
№ 92, том II, рег. 1594 от 2.12.2002 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.145:
площ: 1337 кв. м, нива, собственост на Параскева
Маринова Петкова, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 12Р от 31.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.146:
площ: 140 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.147:
площ: 1225 кв. м, лозе, собственост на Лазар
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Петков Македонски, съгласно решение на ПК
по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 31Р от 20.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.148:
площ: 1233 кв. м, нива, собственост на Роза Стоянова Горчева и Марияна Стоянова Велева, съгласно
н.а. № 89, том II, дело № 512 от 17.05.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.149:
площ: 1372 кв. м, нива, собственост на Николай
Георгиев Гетов, съгласно н.а. № 59, том V, дело
№ 1782 от 29.12.1996 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.150:
площ: 1966 кв. м, нива, собственост на Пею Цеков
Шопов, съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1,
т. 1 ЗСПЗЗ № 54Р от 18.10.1996 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.151:
площ: 1513 кв. м, нива, собственост на Иванка
Георгиева Сариева, Николай Георгиев Сариев и
Христо Георгиев Сариев, съгласно съдебно-разделителен протокол относно земеделски земи № 52,
том I, рег. 742 от 9.04.2015 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.152:
площ: 1169 кв. м, нива, собственост на Янко
Иванов Янев, съгласно решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5Р от 28.08.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.153:
площ: 1564 кв. м, нива, собственост на Генка
Иванова Янева Василева, съгласно решение на ПК
по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 21Р от 11.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.160:
площ: 3323 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.161:
площ: 734 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.170:
площ: 1280 кв. м, ливада, собственост на Лиляна
Танчева Илийкова, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 52Р от 8.08.1996 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.171:
площ: 765 кв. м, нива, собственост на Андрей
Георгиев Тодоров, съгласно решение на ПК по
чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 17 от 22.07.1999 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.173:
площ: 803 кв. м, нива, собственост на Стамен
Христов Тодоров, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № В1 от 3.05.1999 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.174:
площ: 1093 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.175:
площ: 1377 кв. м, за вилна сграда, собственост
на Красимир Николов Николов, съгласно акт за
собственост № 130, том X, рег. 2630, дело № 2214
от 11.11.2008 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.176:
площ: 918 кв. м, нива, собственост на Драган
Цанов Драганов, съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 45А от 26.02.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.177:
площ: 883 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.178:
площ: 2832 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на Христо Димитров Френгов и
Георги Димитров Френгов, съгласно н.а. № 7,
том 1, рег. 95, дело № 2 от 18.01.2006 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.181:
площ: 202 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.182:
площ: 5642 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
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поземлен имот с идентификатор 05815.5.183:
площ: 851 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.184:
площ: 2500 кв. м, нива, собственост на Людмила
Иванова Балтова, съгласно н.а. № 104, том I, рег.
2002, дело № 172 от 5.07.2000 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.185:
площ: 1824 кв. м, нива, собственост на Рада
Велчева Дивановска, съгласно решение на ПК
по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № Б1 от 3.05.1999 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.186:
площ: 1173 кв. м, нива, собственост на Мона и
Димитър Христов Мантовски, съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 56А от
27.02.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.188:
площ: 1862 кв. м, нива, собственост на Снежана
Григорова Иванова, съгласно н.а. № 96, том I, рег.
1524, дело № 85 от 28.04.2004 г., и Нинко Василев
Нинов, съгласно н.а. № 26, том III, рег. 687, дело
№ 478 от 28.04.2004 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.189:
площ: 296 кв. м, лозе, собственост на Румен
Николов Манев, съгласно н.а. № 179, том 3, дело
№ 1086 от 26.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.190:
площ: 1015 кв. м, нива, собственост на Марин
Томов Пенков, съгласно н.а. № 92, том I, рег.
730, дело № 92 от 13.11.1998 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.191:
площ: 1943 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.192:
площ: 2914 кв. м, нива, собственост на н-ци на
Коцо Христов Дивановски, съгласно решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № Б1 от 6.06.2000 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.193:
площ: 3004 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Николай Иванов Николов, съгласно н.а.
№ 195, том V, рег. 1587, дело № 732 от 17.07.2014 г.
на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.196:
площ: 1191 кв. м, лозе, собственост на Мариана
Павлова Обретенова, съгласно договор за делба
№ 80, том II, рег. 2728, дело № 276 от 2.12.2002 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.197:
площ: 1191 кв. м, лозе, собственост на Сашка
Павлова Николова, съгласно договор за делба
№ 80, том II, рег. 2728, дело № 276 от 2.12.2002 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.303:
площ: 117 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.304:
площ: 576 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.305:
площ: 1313 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, собственост на Община
Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.306:
площ: 753 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.350:
площ: 136 кв. м, друг вид земеделска земя;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.351:
площ: 559 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на Вера Маринова Маринова, съгласно н.а. № 10, том IX, рег. 2485, дело № 1294
от 26.11.2014 г. на СВ – Ботевград;
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поземлен имот с идентификатор 05815.5.352:
площ: 560 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на Красимира Илиева Гочева-Гергова,
съгласно н.а. № 101, том 5, рег. 1410, дело № 619
от 7.07.2015 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.353:
площ: 565 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на Васил Христо Гергов, съгласно н.а.
№ 74, том VI, рег. 1431, дело № 478 от 9.05.2018 г.,
на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.393:
площ: 1000 кв. м, нива, собственост на Любчо
Марков Василев, съгласно н.а. № 131, том I, рег.
206, дело № 81 от 14.02.2013 г. на СВ – Ботевград,
и Любчо Марков Василев, съгласно н.а. № 40,
том III, рег. 869, дело № 508 от 11.05.2005 г. на
СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.394:
площ: 1098 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Любчо Марков Василев, съгласно н.а.
№ 40, том III, рег. 869, дело № 508 от 11.05.2005 г.
на СВ – Ботевград, и н.а. № 131, том I, рег. 206,
дело № 81 от 14.02.2013 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.395:
площ: 1095 кв. м, за вилна сграда, собственост на
Гергана Маринова Нталлис, съгласно н.а. № 140,
том ІІ, рег. 652, дело № 388 от 13.04.2005 г. на
СВ – Ботевград, и н.а. № 139, том ІІ, рег. 651,
дело № 387 от 13.04.2005 г. на СВ – Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.396:
площ: 2947 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.397:
площ: 120 кв. м, нива;
поземлен имот с идентификатор 05815.307.10:
площ: 917 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на Румен Николов Манев, съгласно
н.а. № 179, том III, дело № 1086 от 26.09.1995 г.;
поземлен имот с идентификатор 05815.307.12:
площ: 1036 кв. м, за друг вид застрояване;
поземлен имот с идентификатор 05815.307.651:
площ: 552 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.5.406,
нива, площ: 432 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05815.307.652:
площ: 1082 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.307.653:
площ: 667 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Ботевград;
поземлен имот с идентификатор 05815.307.654:
площ: 3314 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Ботевград;
сграда с идентификатор 05815.5.6.1: площ: 15 кв.
м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.11.1: площ:
10 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.16.1: площ:
43 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.22.1: площ:
7 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.29.1: площ:
18 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.29.2: площ:
25 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.29.3: площ:
14 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
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сграда с идентификатор 05815.5.35.1: площ:
23 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.45.1: площ:
17 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.55.1: площ:
34 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.56.1: площ:
12 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.59.1: площ:
43 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.62.1: площ:
13 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.62.2: площ:
10 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.76.1: площ:
33 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.76.2: площ:
19 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.76.3: площ:
2 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.81.1: площ:
32 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.87.1: площ:
10 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.90.1: площ:
20 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.91.1: площ:
37 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.96.1: площ:
54 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.96.2: площ:
15 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.102.1: площ:
29 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.106.1: площ:
15 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.107.1: площ:
156 к в. м, ж и лищ на сг ра да – еднофами лна,
собственост на Христо Димитров Френгов, съгласно н.а. № 168, том 3, рег. 4738, дело № 519
от 17.11.2005 г.;
сграда с идентификатор 05815.5.108.1: площ:
138 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.116.1: площ:
13 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.116.2: площ:
10 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.116.3: площ:
10 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.116.4: площ:
2 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.116.5: площ:
5 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.121.1: площ:
10 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.122.1: площ:
14 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.124.1: площ:
22 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.124.2: площ:
11 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.124.3: площ:
4 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.125.1: площ:
20 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.125.2: площ:
6 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
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сграда с идентификатор 05815.5.125.3: площ:
11 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.127.1: площ:
15 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.129.1: площ:
20 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.129.2: площ:
10 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.133.1: площ:
13 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.133.2: площ:
6 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.133.3: площ:
4 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.134.1: площ:
29 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.134.2: площ:
5 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.134.3: площ:
4 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.134.4: площ:
6 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.148.1: площ:
24 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.148.2: площ:
2 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.149.1: площ:
22 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.149.2: площ:
5 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.149.3: площ:
4 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.153.1: площ:
3 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.161.1: площ:
4 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.173.1: площ:
31 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.173.2: площ:
30 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.173.3: площ:
2 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.173.4: площ:
8 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.175.1: площ:
40 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Красимир Николов Николов;
сграда с идентификатор 05815.5.184.1: площ:
39 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.184.2: площ:
15 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.185.1: площ:
29 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.185.2: площ:
10 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.188.1: площ:
26 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.189.1: площ:
42 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.190.1: площ:
9 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.190.2: площ:
5 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.307.2: площ:
20 кв. м, постройка на допълващото застрояване;
сграда с идентификатор 05815.5.394.1: площ:
207 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.5.396.1: площ:
18 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
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сграда с идентификатор 05815.307.10.1: площ:
103 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Румен Николов Манев, съгласно н.а.
№ 2, том I, рег. 316, дело № 230 от 23.03.2001 г.
на СВ – Ботевград;
сграда с идентификатор 05815.307.12.1: площ:
223 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна;
сграда с идентификатор 05815.307.654.1: площ:
13 кв. м, друг вид сграда за обитаване.
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.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2842

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 639
от 28 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Айтос, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – трасе на обект:
„Реконструкция на главен водопровод от напорни
водоеми до разпределителна мрежа на гр. Айтос
с участъци:
1. главен водопровод от НВ с V=2х4500 m 3 през
РШ1 до разпределителна мрежа на гр. Айтос;
2. главен водопровод от РШ1 и НВ с V=600 m 3
през РШ2 до разпределителната мрежа на гр.
Айтос.“
Трасето на главния водопровод преминава
през ПИ № 139046, землище на гр. Айтос, с НТП
„пасище, мера“ и през ПИ № 000544, землище на
гр. Айтос, с НТП „друг вид терен със селищен
характер“.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде оспорено от заинтересуваните
лица в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.

2861

Председател:
Кр. Енчев

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1431
от 28 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 12, ал. 2, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1
от ЗУТ и Решение № 111 от протокол № 9 от
13.09.2017 г. на Експертния съвет по устройство
на територията Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:

С Т Р.
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1. Одобрява ПУП – план за регулация за
част от ПИ № 10447.32.95, ПИ № 10447.32.107,
ПИ № 10447.32.108, ПИ № 10447.32.109, ПИ
№ 10447.509.397 и ПИ № 10447.509.129 по кадастралната карта на гр. Велико Търново, за които
се образуват нови урегулирани поземлени имоти,
както следва:
– УПИ ІІ, кв. 209, с отреждане „за озеленяване
и археология“, включващ част от ПИ № 10447.32.95,
ПИ № 10447.32.107, ПИ № 10447.32.108, ПИ
№ 10447.32.109 и включването им в регулационните граници на гр. Велико Търново.
За час т та о т П И № 10 4 47.509.129 и П И
№ 10447.509.397, намиращи се в регулация, се
образуват нови урегулирани поземлени имоти,
както следва:
– УПИ VІІ, кв. 213, с отреждане „за озеленяване и археология“;
– УПИ V, кв. 218, с отреждане „за озеленяване
и археология“;
– УПИ ІV, кв. 218, с отреждане „за озеленяване и археология“,
съгласно кафявите линии, надписи и щриховки
и допълнителна промяна с оранжев цвят.
2. Одобрява ПУП – план за застрояване за
част от ПИ № 10447.32.95, ПИ № 10447.32.107,
ПИ № 10447.32.108, ПИ № 10447.32.109, ПИ
№ 10447.509.397 и ПИ № 10447.509.129 по кадастралната карта на гр. Велико Търново: образуват
се нови урегулирани поземлени имоти с предназначение:
– УПИ ІІ, кв. 209, с отреждане „за озеленяване
и археология“, включващ част от ПИ № 10447.32.95,
ПИ № 10447.32.107, ПИ № 10447.32.108, ПИ
№ 10447.32.109, и включването им в регулационните граници на гр. Велико Търново.
За час т та о т П И № 10 4 47.509.129 и П И
№ 10447.509.397, намиращи се в регулация, се
образуват нови урегулирани поземлени имоти с
предназначение, както следва:
– УПИ VІІ, кв. 213, с отреждане „за озеленяване и археология“;
– УПИ V, кв. 218, с отреждане „за озеленяване
и археология“;
– УПИ ІV, кв. 218, с отреждане „за озеленяване и археология“, като проектната разработка
определя специфични изисквания и ограничения
съгласно данните от изготвения проект – графична и текстова част и допълнителна промяна
с лилав цвят.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
В. Спирдонов
2901

ОБЩИНА ДОСПАТ
РЕШЕНИЕ № 732
от 29 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Доспат, реши:
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Одобрява ПУП – ПП за обект: „Ел. кабел в
ПИ 001094“, намиращ се в землището на с. Късак,
община Доспат, м. Кочоолу.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок след обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
А. Ферев
2802

ОБЩИНА КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ № 787
от 15 март 2019 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА предвид изложените в
предложение с вх. № 30/19.02.2019 г. на кмета
на община Куклен фактически основания Общинският съвет – гр. Куклен, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Външно ел. захранване – кабел 20 kV за УПИ
014023 – жил. застр., местност Казанджи дере,
землище на с. Цар Калоян, община Куклен“.
Председател:
Ст. Куцинов
2918

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 57
от 28 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
въздушна линия с изолиран проводник, захранваща ПИ с идентификатор 55556.212.14, местност
Черниче по КККР на землище с. Паталеница,
община Пазарджик.
Проектното трасе на въздушната линия с
изолиран проводник започва от съществуващ
стълб № 6 на извод „В“ от ТП № 3, преминава
през ПИ с идентификатор 55556.61.13 – полски
път, и достига до новомонтиран стълб № 6/2, от
който следва да бъде захранен ПИ 55556.212.14,
съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути
и регистъра на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
2893

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 259
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет „Марица“ одобрява проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план на
трасета към обект: „Канализационна и съпътстваща водоснабдителна мрежа до пречиствател-
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на станция на отпадъчни води на територията
на с. Труд, община „Марица“, област Пловдив,
както следва:
– трасе на довеждащи колектори на канализация с дължина около 1055,45 м;
– трасе на напорен канал с дължина около
2700 м;
– трасе на преливен канал с дължина около
885 м;
– трасе на водопровод с дължина около
595,51 м,
преминаващи през земеделска територия на
землището на с. Труд, община „Марица“, област
Пловдив, по следата на приложения вариант,
нанесен върху приложен ПУП – ПП (парцеларен план).
Председател:
Г. Трендафилова
2887
РЕШЕНИЕ № 139
от 21 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе – разширение на подземна оптична кабелна
мрежа – отклонение от с. Царацово за „Интерлинк“ – АД, в УПИ 033037 индустриално-търговска зона/ПИ 33.37, преминаваща през поземлени
имоти № 24.83, 26.68, 140.5, 140.6, 140.7, 140.34,
140.81, 501/1100, 501.1106, 501.1173 по К К на
с. Царацово и имоти № 33.22, 33.23 по КК на
с. Бенковски, община „Марица“, по следата на
вариант единствен, нанесен върху приложения
проект на ПУП – ПП и регистър на засегнатите
от трасето имоти.
Настоящото решение може да бъде обжалвано по реда на АПК пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
2863
РЕШЕНИЕ № 140
от 21 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе
на кабелна линия l kV от нов кабелен разпределителен шкаф КРШ до нови електромерни
табла ТЕПО, монтирани пред ПИ № 11845.62.23
и ПИ № 11845.43.50 по кадастралната карта на с.
Войводиново по следата на вариант единствен,
нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП.
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Настоящото решение може да бъде обжалвано по реда на АПК пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
2862
РЕШЕНИЕ № 157
от 21 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе за
проектиране на обект: „Второстепенна водопроводна мрежа PE – HD ∅ 90, за нуждите на имот
с идентификатор 11845.47.3 по полски пътища по
КК на с. Войводиново, община „Марица“. Уличният водопровод преминава през полски пътища
по следата на вариант единствен, нанесен върху
приложения проект на ПУП – ПП, във връзка с
искане от „Ком трак“ – ООД, ЕИК 116540956, с
вх. № 53-01-25(1)/7.03.2019 г.
Трасето за проектиране на водопровод по
следата на вариант единствен е нанесен върху
приложения проект на ПУП – ПП и регистър
на засегнатите от трасето имоти.
Настоящото решение може да бъде обжалвано
по реда на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред Административния съд – Пловдив, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
2885

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 2203
от 28 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за кабелно трасе за ел. захранване
на ПИ с идентификатор 68850.10.11 в местност
Бобоолу по КККР на гр. Стара Загора, преминаващо през ПИ с идентификатори 68850.11.18 и
68850.12.22 – селскостопански, горски, ведомствени пътища – публична общинска собственост, с
дължина на кабелното трасе 459 м, за нуждите
на Стефанка Стоянова Горелова, Марко Стоянов
Златанов и Цветанка Стоянова Кирова.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков
2827
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48. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
1.1. Окръжна прокуратура – Велико Търново – изтичащ мандат;
1.2. Окръжна прокуратура – Видин – изтичащ
мандат;
1.3. Окръжна прокуратура – Русе – изтичащ
мандат;
1.4. Окръжна прокуратура – Хасково – изтичащ мандат.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; медицинско удостоверение, издадено
в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотно състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
2904
48а. – Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Апелативния съд – Пловдив – изтичащ
мандат;
1.2. Административен ръководител – председател на Окръжния съд – Кърджали – изтичащ
мандат;
1.3. Административен ръководител – председател на Районния съд – Асеновград – изтичащ
мандат;
1.4. Административен ръководител – председател на Районния съд – гр. Тервел – изтичащ
мандат;
1.5. Административен ръководител – председател на Районния съд – Ардино – свободна
длъжност;
1.6. Административен ръководител – председател на Районния съд – Девня – свободна
длъжност;
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1.7. Административен ръководител – председател на Районния съд – Първомай – свободна
длъжност.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; медицинско удостоверение, издадено
в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотно състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
2905
2. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
ЗУТ съобщава, че е издал на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ Разрешение
за строеж № РС-21 от 2.04.2019 г. за „Териториално
разширяване на обхвата и допълване на функциите
на информационната система за управление на
трафика на плавателните съдове“ на територията
на области Добрич, Варна и Бургас, включващ:
Обект 2 – Радиокомуникационна станция (РКС)
„Балчик 1“, Обект 3 – РКС „Терминал Балчик“,
Обект 4 – РКС „Балчик 2“, Обект 5 – РКС „Каменар“, Обект 6 – РКС „Варна север“ (Траката),
Обект 7 – Брегови център (БЦ) Варна, Обект
8 – РКС „Пост 2“, Обект 9 – РКС „Пост 3“, Обект
10 – РКС „Белослав 2“, Обект 11 – РКС „Галата
2“ (Фичоза), Обект 12 – РКС „Леспорт“, Обект
13 – РКС „Горица“, Обект 14 – РКС „Емине 1“,
Обект 15 – РКС „Несебър“, Обект 16 – РКС
„Поморие“, Обект 17 – РКС „РК Бургас“, Обект
18 – БЦ Бургас, Обект 19 – РКС „Бургас запад“,
Обект 20 – РКС „Нефтопристанище Росенец“,
Обект 21 – РКС „Връх Китка“. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
2917
8. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-28
от 12.04.2019 г. за обект: Монтаж на инсталации
върху 20 броя стационарни контролни единици
на електронна система за събиране на таксите
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за ползване на републиканската пътна мрежа на
база изминато разстояние за превозни средства
с обща технически допустима максимална маса
над 3,5 т (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална
маса до 3,5 т (електронна винетка), в рамките
на териториалния обхват на републиканските
пътища, държавна собственост, при условията на
чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс.
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. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 30-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
2976
12. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-30
от 17.04.2019 г. за обект: АМ „Хемус“, участък от
км 87+800 до пресичането с път III-307, подучастък от км 94+960 до км 96+600, при условията
на чл. 60 от 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. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението
за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
3054
13. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-31 от 17.04.2019 г. за обект: АМ „Хемус“,
участък от края на пътен възел „Каленик“ до
пресичането с път II-35, включително пътен
възел „Плевен“, подучастък от км 126+780 до
км 127+075, при условията на чл. 60 от 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. 215, ал. 1
и 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.
3055
20. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-29 от 15.04.2019 г. за обект: Изграждане на
стационарни контролни единици на електронна
система за събиране на таксите за ползване на
републиканската пътна мрежа на база изминато
разстояние за превозни средства с обща технически
допустима максимална маса над 3,5 т (ТОЛ) и на
база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (елек-
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тронна винетка) с 23 броя подобекта, в рамките
на териториалния обхват на републиканските
пътища, държавна собственост, при условията на
чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс.
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. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 30-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
2975
28. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС32 от 18.04.2019 г. за строеж: „Изграждане на
нова ВЛ 400 kV от п/ст „Марица-изток“ до п/ст
„Бургас“ – ЛОТ 3, разположен на територията
на: област Стара Загора – община Гълъбово, в
землищата на с. Медникарово, с. Искрица, с.
Главан и с. Мъдрец, област Хасково – община
Тополовград, в землищата на с. Владимирово, с.
Орлов дол, с. Светлина и с. Каменна река, област
Ямбол – община „Тунджа“, в землищата на с.
Генерал Тошево, с. Голям манастир, с. Драма,
с. Маломир, с. Тенево, с. Каравелово и с. Асеново, община Елхово, в землището на с. Малък
манастир, община Стралджа, в землищата на с.
Саранско, с. Тамарино, с. Войника, с. Люлин, с.
Първенец, с. Недялско и с. Богорово и област
Бургас – община Карнобат, в землищата на с.
Добриново, с. Житосвят, с. Черково, с. Екзарх
Антимово, с. Крушово, с. Аспарухово и община
Камено, в землищата на с. Трояново, с. Кръстина и с. Винарско, община Бургас в землището
на гр. Българово“, с допуснато предварително
изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното
изпълнение на разрешението за строеж може да
се обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението
за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в
30-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
3060
113. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 от ДОПК с постановление № 13 от 18.03.2019 г. за възлагане на недвижим
имот възлага на купувача Теодора Гочева с адрес:
Стара Загора, ул. Кап. Никола Андреев, следния
недвижим имот, конфискуван от Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия,  
за което е издадено удостоверение, упоменато в
чл. 4 на Рамково решение № 2006/783/ПВР на
Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване към заповеди за конфискация за
конфискуване в полза на Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия, признато
с влязло в сила на 11.04.2018 г. Решение № 135 от
12.06.2017 г. по ч.н.д. № 422/2017 г. на Окръж-
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ния съд – Варна, представляващ самостоятелен
обект в сграда с кадастрален идентификатор
61056.502.306.4.11, представляващ: съгласно схема
№ 15-628433-3.09.2018 г. на самостоятелния обект
в сграда с идентификатор 61056.502.306.4.11 с адрес: с. Равда, община Несебър, област Бургас, по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-58 от 16.04.2008 г.
на изпълнителния директор на АК, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед
за изменение на КККР; адрес на имота: с. Равда,
п.к. 8221, ул. Бриз № 17, вх. К8, ет. 3, ап. 5; самостоятелният обект се намира в сграда № 4,
разположена в поземлен имот с идентификатор
61056.502.306; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на
обекта: 1; посочена в документа площ: 71,50 кв.
м; прилежащи части: 7,14 кв. м об. ч.; ниво: 1;
съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: 61056.502.603.4.31, 61056.502.306.4.12;
под обекта: 61056.502.306.4.9, 61056.502.306.4.16,
61056.502.306.4.10; над обекта: няма; съгласно н.а.
№ 119, том ХХІV, рег. № 14314, дело № 4517 от
2006 г.: недвижим имот, намиращ се в жилищна
сграда „Б“ на комплекс „Равда холидей клуб“
в къща (секция) 7, а именно: апартамент № 5,
на трети етаж, със застроена площ 71,50 кв. м,
състоящ се от дневна зона с кухненски бокс, две
спални, баня – тоалетна, входно антре и тераса, заедно с 0,0350 % идеални части от общите
части на сградата, равняващи се на 7,14 кв. м,
като апартаментът ведно с общите части на
сградата възлиза на 78,64 кв. м, при граници
на апартамента: външен зид, апартамент № 6 в
къща № 7 на трети жилищен етаж, стълбищна
площадка и апартамент № 6 в къща № 8 на
трети жилищен ета ж, отгоре – подпокривно
пространство, отдолу – апартамент № 3 в къща
№ 7 на втори жилищен етаж, ведно с 1/90 идеална част от дворното място, представляващо
урегулиран поземлен имот V-509 в квартал 55А
по плана на с. Равда, община Несебър, област
Бургас, урегулиран от 4138 кв. м, при граници:
от три страни улици, УПИ І-510, УПИ ІІ-510,
УПИ ІІІ-510, УПИ ІV-510. Имотът се продава
такъв, какъвто е към момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8
от ДОПК собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението.
2864
9. – Военномедицинската академия – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Неврохирургия“ – едно място за военнослужещ
за нуждите на клиника „Неврохирургия“, катедра
„Нервни болести, неврохирургия и психиатрия“
на МБАЛ – София. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародването
в „Държавен вестник“. Изискванията към участниците в конкурсите и необходимите документи
ще бъдат публикувани на уебсайта на ВМА: www.
vma.bg. За повече информация: отдел „Учебна и
научноизследователска дейност“, тел.: 02/9225130.
2927
14. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – двама
към катедра „Информатика“ – ФПМИ; професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Техника на висо-

ВЕСТНИК

БРОЙ 33

ките напрежения“ – един към катедра „Електроенергетика“ – ЕФ; професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Електроенергетика – производство
и разпределение“ – един към катедра „Електро
енергетика и автоматика“ – КЕЕ; професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, специалност „Компютърни системи,
комплекси и мрежи“ – един към катедра „Информационни технологии в индустрията“ – ФКСТ;
професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, специалност  „Системи
с изкуствен интелект“ – един към катедра „Информационни технологии в индустрията“ – ФКСТ,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се подават в
Техническия университет – София, във факултетните канцеларии на: ФПМИ – каб. 2228а,
тел. 965 33 79; ЕФ – каб. 12222, тел. 965 23 70;
КЕЕ – каб. 23076, тел. 965 36 43; ФКСТ – каб.
1443а, тел. 965 25 13.
2868
391. – Великотърновският университет „Св.
св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за: професор по: област на висше образование 8. Изкуства,
професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително
изкуство – стенопис) – един; доцент по: област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по… (Методика на обучението по български език) – един; главни асистенти по: област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.2.
Психология (Педагогическа и възрастова психология) – двама; област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Социална
психология) – двама; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по…
(Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка – плуване) – един,  
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се подават в
ректората, отдел „Човешки ресурси“, ст. 307 и
305, тел. 062/618-308 и 062/618-367.
2889
337. – Т рак ийск и ят у ниверситет – Стара
Загора, обявява конкурси за заемане на академични длъжности за нуждите на: Ветеринарномедицински факултет в област на висше
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за академична длъжност
професор по научна специалност „Ветеринарна
микробиология“ – един; за академична длъжност
доцент по научна специалност „Генетика“ – един;
за академична длъжност доцент по „Хранене
и диететика“ – един; за академична длъжност
главен асистент по научна специалност „Патология на животните“ – един; Факултет „Техника
и технологии“ в област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.1. Машинно инженерство за академична длъжност доцент по научна специалност „Механизация
и електрификация на растениевъдството“ – един;
всички със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи: ВМФ – тел.
042/699506; ФТТ – Ямбол, ул. Граф Игнатиев
№ 38, тел. 046/669181.
2888
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39. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за определяне на трасе и сервитут за питеен водопровод за
захранване на ПИ 73571.27.149, м. Боруна, землището на с. Тънково, за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места. Трасето на водопровода попада в следните имоти: ПИ 73571.27.131 с площ 5016 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична
общинска собственост, ПИ 73571.27.144 с площ
41 132 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „За селскостопански, горски, ведомствен
път“, публична общинска собственост, и ПИ
73751.27.147 с площ 12 960 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“ и
начин на трайно ползване „Отводнителен канал“,
публична държавна собственост, в землището на
с. Тънково, и в ПИ 51500.51.74 с площ 10 990 кв.
м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване
„За селскостопански, горски, ведомствен път“,
публична общинска собственост, ПИ 51500.52.55
с площ 11 478 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на
трайно ползване „За селскостопански, горски,
ведомствен път“, публична общинска собственост,
ПИ 51500.52.56 с площ 52 724 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Води и
водни обекти“ и начин на трайно ползване „Напоителен канал“, частна държавна собственост,
ПИ 51500.54.55 с площ 19 190 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Води и
водни обекти“ и начин на трайно ползване „Напоителен канал“, частна държавна собственост,
ПИ 51500.54.56 с площ 14 577 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична
общинска собственост, ПИ 51500.56.45 с площ
10 413 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Води и водни обекти“ и начин
на трайно ползване „Отводнителен канал“, частна
държавна собственост, ПИ 51500.59.11 с площ 13
882 кв. м, с начин на трайно предназначение на
територията „Води и водни обекти“ и начин на
трайно ползване „Напоителен канал“, частна
държавна собственост, ПИ 51500.59.12 с площ
5422 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, ПИ
51500.60.9 с площ 5427 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“ и
начин на трайно ползване „За селскостопански,
горски, ведомствен път“, публична общинска
собственост, ПИ 51500.61.4 с площ 1353 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване
„За селскостопански, горски, ведомствен път“,
публична общинска собственост, ПИ 51500.61.5
с площ 78 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“
и начин на трайно ползване „За друг поземлен
имот за движение и транспорт“, частна общинска
собственост, и в ПИ 51500.61.6 с площ 2323 кв. м,
с начин на трайно предназначение на терито
рията „Земеделска“ и с начин на трайно ползване
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„За селскостопански, горски, ведомствен път“,
публична общинска собственост, в землището на
гр. Несебър. Дължината на трасето на водопровода е общо 1710,275 м, като 531,808 м попадат
в землището на с. Тънково и 1178,467 м попадат
в землището на гр. Несебър, като 216,414 м попадат в ПИ 73571.27.131, 311,228 м попадат в ПИ
73571.27.144 и 4,166 м попадат в ПИ 73571.27.147
в землището на с. Тънково и 6,228 м в ПИ
51500.51.74, 6,321 м в ПИ 51500.52.55, 20,398 м
попадат в ПИ 51500.52.56, 6,039 м попадат в ПИ
51500.54.55, 6,396 м попадат в ПИ 51500.54.56,
7,110 м попадат в ПИ 51500.56.45, 14,335 м попадат в ПИ 51500.59.11, 386,260 м попадат в ПИ
51500.59.12, 391,302 м попадат в ПИ 51500.60.9,
223,280 м попадат в ПИ 51500.61.4, 16,068 м попадат в ПИ 51500.61.5 и 94,730 м попадат в ПИ
51500.61.6 по кадастралната карта на гр. Несебър.
Площите с ограничения са общо 1325 кв. м в
землищата на с. Тънково и гр. Несебър, като
165 кв. м попадат в ПИ 73571.27.131, 242 кв. м
попадат в ПИ 73571.27.144 и 3 кв. м попадат в ПИ
73571.27.147 в землището на с. Тънково, 5 кв. м
попадат в ПИ 51500.51.74, 8 кв. м попадат в ПИ
51500.52.55, 16 кв. м попадат в ПИ 51500.52.56,
5 кв. м попадат в ПИ 51500.54.55, 7 кв. м попадат
в ПИ 51500.54.56, 5 кв. м попадат в ПИ 51500.56.45,
11 кв. м попадат в ПИ 51500.59.11, 302 кв. м попадат в ПИ 51500.59.12, 302 кв. м попадат в ПИ
51500.60.9, 170 кв. м в ПИ 51500.61.4, 12 кв. м
попадат в ПИ 51500.61.5 и 72 кв. м попадат в ПИ
51500.61.6 в землището на гр. Несебър. Проектът
е изложен в сградата на общинската администрация в стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2906
51. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план и план-схема (ПП и ПС)
за изграждане на трасе на оптична кабелна линия
с две независими трасета от съществуващ оптичен
кабел до базова станция в ПИ с идентификатор
№ 41143.500.852 по КККР на с. Калипетрово,
община Силистра. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта
в сградата на Община Силистра и да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация.
2928
12. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
трасе на въздушен електропровод НН от стълб
№ 10 на въздушна линия № 3 на ТП „Нова махала“, намиращ се в ПИ 000562, до южната граница
на ПИ 201006, стопански двор, и преминаващо
през поземлени имоти 000562 и 201053 с НТП
„местен път“, общинска собственост, всички в
местността Сърта, землище с. Желю войвода,
община Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Дър-
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жавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
2894
46. – Община Сопот на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия – трасе на оптична кабелна линия в
едно трасе от ПИ 68080.4.396 до ПИ 68080.172.431
по КККР на гр. Сопот. Трасето на оптичната
кабелна линия с дължина 900 м преминава през
имот, държавна частна собственост, с идентификатор 68080.4.396 – за друг вид спорт, и имоти,
публична общинска собственост, с идентификатори 68080.4.50; 68080.399.544 – за местен път,
68080.399.373; 68080.399.372 – за селскостопански,
горски, ведомствен път, землище гр. Сопот. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
предложения ПУП – ПП в сградата на общинската
администрация, стая 13, и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Сопот.
2869

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, пето отделение, призовава Мария Илиева Христова в
качеството на правоприемник на Илия Ставрев
Христов, с постоянен адрес в Полша, да се яви в
съда на 16.05.2019 г. в 14 ч., зала № 3, като касационен жалбоподател по адм. дело № 9813/2018 г.,
образувано по касационна жалба на Илия Ставрев
Христов срещу решение № 1069 от 30.05.2018 г.,
постановено по адм. дело № 752/2018 г. по описа
на Административния съд – Бургас.
2915
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас,
против разпоредбата на чл. 18, ал. 3 от Наредбата
за преместваемите обекти за търговски и други
обслужващи дейности и елементите на градско
обзавеждане на територията на община Бургас,
приета с решение на Общинския съвет – гр.
Бургас, по т. 12 от дневния ред на заседанието,
проведено на 9 и 14.12.2010 г. (протокол № 43). По
оспорването е образувано адм. д. № 637/2019 г.,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 30.05.2019 г. от 10,10 ч.
2875
Административният съд – Варна, двадесет
и осми състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е
образувано адм. д. № 842/2019 г. по протест вх.
№ 5346 от 28.03.2019 г. на прокурор при Окръжната прокуратура – Варна, срещу Наредбата за
настаняване под наем на граждани с доказани
жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица,
приета от Общинския съвет – гр. Долни чифлик,
тъй като е приета в нарушение на административнопроизводствените правила. В случай че е
спазена процедурата по приемането є, се оспорват
текстовете на чл. 18, ал. 3 и чл. 34, ал. 1, т. 1
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от наредбата. Заинтересованите лица могат да
подадат заявление за конституирането им като
страни по адм. д. № 842/2019 г. в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“, към което да приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Производството
по делото е насрочено за 23.05.2019 г. от 14,30 ч.
2874
Административният съд – Перник, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК обявява, че е
постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Перник, срещу разпоредбите на чл. 27 и
32 от Наредбата за изграждане, стопанисване и
опазване на зелената система на община Трън,
приета от Общинския съвет – гр. Трън, с Реше
ние № 10 от 30.01.2008 г. по протокол № 1. Образувано е адм. дело № 202/2019 г. по описа на
Административния съд – Перник.
2873
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 915 по описа
за 2019 г. на Административния съд – Пловдив,
ХХVІІІ състав, по протест на Окръжната прокуратура – Пловдив, против чл. 20, ал. 2 и чл. 30,
ал. 1, т. 1 и 4 от Наредбата за управление на
общинските горски територии, собственост на
Община „Родопи“.
2877
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 960 по описа
за 2019 г. на А дминистративния съд – Пловдив, ХХVІІІ състав, по протест на Окръжната
прокуратура – Пловдив, против Наредба № 2
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, собственост на Община
Садово, област Пловдив.
2878
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 918 по описа
за 2019 г. на Административния съд – Пловдив,
VІІ състав, по протест на Окръжната прокуратура – Пловдив, против чл. 21, ал. 1, 2 и 3,
чл. 21а, ал. 4, т. 1 и ал. 7, т. 1 и 4 и чл. 34, ал. 2
от Наредбата за реда за управление на горските
територии – собственост на Община Карлово.
2879
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжна прокуратура – Русе, срещу разпоредбата
на чл. 14, ал. 1, т. 16 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – гр.
Борово, приет от Общинския съвет – гр. Борово.
Въз основа на протеста е образувано адм. дело
№ 187/2019 г. по описа на Административния
съд – Русе – VІІ състав, насрочено за 15.05.2019 г.
от 10,30 ч.
2949
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 179/2019 г. по протест на прокурор
при Окръжната прокуратура – Смолян, срещу
Наредбата за реда за управление на горските
територии – общинска собственост на Община
Девин, приета с Решение № 172 по протокол
№ 12 от 16.04.2014 г. на Общинския съвет – гр.
Девин, в нейната цялост. Делото е насрочено за
28.05.2019 г. от 13,30 ч.
2876
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А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 443/2019 г. по описа на съда по протест на
Окръжна прокуратура – София, против чл. 41,
ал. 3, чл. 42, ал. 2, т. 2 и 3 и чл. 42, ал. 2, т. 6
от Наредба № 20 за изграждане и опазване на
зелената система на територията на община
Етрополе, приета с Решение № 162 от 29.10.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Етрополе. Административно дело № 443/2019 г. е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
5.06.2019 г. от 10 ч.
2940
А дминистративният съд – София област,
първи състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – София, против Наредбата за управление на
отпадъците на територията на община Антон,
приета с Решение № 278 по протокол № 20 от
28.10.2009 г. на Общинския съвет – с. Антон, по
което е образувано адм. д. № 522/2019 г. Делото е насрочено в открито съдебно заседание на
5.06.2019 г. от 10 ч.
2886
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест на прокурор при Окръжна
прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени
разпоредбите на чл. 25, ал. 3, чл. 27, ал. 3 и 4 и
чл. 41, ал. 3 от Наредба № 12 за настаняване под
наем на граждани с доказани жилищни нужди и
продажба на общински жилища на Общинския
съвет – гр. Казанлък, по което е образувано адм.
д. № 210/2019 г. по описа на Административния
съд – Стара Загора, насрочено за 30.05.2019 г.
от 11,30 ч.
2933
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който
е оспорена отделна разпоредба на подзаконов
нормативен акт – чл. 49, ал. 5, в частта „упълномощено от него лице“ от Наредба № 2 за опазване на околната среда и озеленените площи и
дълготрайната дървесна и храстова растителност
на територията на община Казанлък, по което
е образувано адм. дело № 191/2019 г. по описа
на Административния съд – Стара Загора, и е
насрочено за 30.05.2019 г. от 10,30 ч.
2934
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен, срещу
чл. 34, ал. 1, чл. 36, чл. 39, ал. 1, чл. 41, чл. 50,
т. 1 и чл. 59, ал. 7 от Наредбата за управление на
отпадъците на територията на община Каспичан,
приета с Решение № 492 по протокол № 33 от
28.11.2013 г. на Общинския съвет – гр. Каспичан.
Въз основа на протеста е образувано адм. дело
№ 191/2019 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 13.05.2019 г. от 9,30 ч.
2946
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен, срещу
чл. 30, ал. 2, изр. първо, чл. 32, ал. 1, чл. 34, ал. 1,
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чл. 35, ал. 1 и текстовете, съдържащи се в раздел
„Административнонаказателни разпоредби“ от
Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Никола Козлево. Въз основа
на протеста е образувано адм. дело № 187/2019 г.
по описа на Административния съд – Шумен,
насрочено за 13.05.2019 г. от 9,30 ч.
2947
Административният съд – Шумен, на осно
вание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен,
срещу чл. 21, чл. 26, ал. 1, т. 2, чл. 29, т. 1, чл. 41,
чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 50, чл. 62, т. 2 и административнонаказателните разпоредби от чл. 65 до
чл. 70 от Наредбата за управление на отпадъците
на територията на община Хитрино, приета с
Решение № 76 по протокол № 7 от 9.10.2014 г.
на заседание на Общинския съвет – с. Хитрино.
Въз основа на протеста е образувано адм. дело
№ 194/2019 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 13.05.2019 г. от 9,30 ч.
2948
Пловдивският районен съд, І бр. състав, съобщава на Любов Аркадьевна Сорокина, родена на
13.09.1959 г., гражданка на Руската федерация, с
последен адрес: с. Дълго поле, община Калояново,
област Пловдив, ул. 19 № 3А, сега с неизвестен
адрес, като ответница по гр.д. № 18846/2018 г. по
описа на Районния съд – Пловдив, І бр. състав,
заведено от Стоян Рангелов Котев за развод, че
в двуседмичен срок считано от датата на обнародване в неофициалния раздел на „Държавен
вестник“ следва да се яви в деловодството на Районния съд – Пловдив, І бр. състав, за да получи
препис от исковата молба и приложенията є, с
оглед депозиране на писмен отговор в едномесечен
срок от получаването им съгласно чл. 131, ал. 1
от ГПК, тъй като в противен случай ще є бъде
назначен особен представител по делото.
2932
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-22 състав, т.д. № 544/2019 г., на основание
чл. 679, ал. 3 от ТЗ призовава кредиторите от съб
рание на кредиторите на „Хидропонт М“ – ЕООД
(н), ЕИК 131336879, по т.д. № 3105/2016 г. по описа
на Софийския градски съд, търговско отделение,
VІ-17 състав, да се явят в открито съдебно заседание на 15.05.2019 г. от 10,30 ч. по т.д. № 544/2019 г.
по описа на Софийския градски съд, търговско
отделение, VІ-22 състав, образувано по искане
на „Трансмобил“ – ООД, ЕИК 831196430, на
основание чл. 679 от ТЗ за отмяна на решенията на събрание на кредиторите на „Хидропонт
М“ – ЕООД (н), ЕИК 131336879, проведено на
13.03.2019 г. Заседанието ще се проведе в Софийския градски съд, София, бул. Витоша № 2.
2914

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителни ят съвет на К л уб лека
атлетика „Локомотив София – Никола Карапетров“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на клуба на
7.06.2019 г. в 17 ч. в София, ж.к. Надежда, бул.
Рожен № 23, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишен финансов отчет за 2017 г. и 2018 г.;
2. приемане на годишен доклад за дейността за
2017 г. и 2018 г.; 3. приемане на промени в състава
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на управителния съвет; 4. приемане на промени
в устава на ЛСК; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
2930
37. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дамски хор Морфова – Прокопова“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 24.06.2019 г. в 18,30 ч. в
седалището на сдружението – сградата на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“,
София, бул. Васил Левски № 88, в заседателната
зала, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет за дейността на сдружението за периода 2014 – 2019 г.; 2. избиране на нов
управителен съвет; 3. избиране на нов контролен
съвет; 4. други въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19,30 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
2943
57. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ски клуб Юлен“, Банско, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива общо събрание на членовете на сдружението на 19.06.2019 г. в 11 ч. в Банско, ул. Пирин
№ 94, в офиса на сдружението, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета на УС за 2018 г.; 2.
приемане на доклад за дейността на сдружението
през 2018 г., изготвен на основание чл. 40, ал. 2
от ЗЮЛНЦ; 3. приемане на годишния финансов
отчет на сдружението за 2018 г.; 4. приемане на
бюджет на сдружението за 2019 г.; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе на същата дата и
място, при същия дневен ред в 12 ч. независимо
от броя на присъстващите членове. Писмените
материали са на разположение на членовете в
офиса на сдружението.
2944
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Музикално сдружение „Емануил Манолов“ – Габрово, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 13 от устава на сдружението свиква
редовно годишно общо събрание на 21.05.2019 г.
в 10 ч. в седалището на сдружението в Габрово,
ул. Цанко Дюстабанов № 8, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния финансов отчет
на сдружението за 2018 г.; 2. освобождаване на
настоящия управителния съвет на сдружението;
3. избор на нов управителен съвет на сдружението; 4. промяна на устава на сдружението;
5. други въпроси.
2926
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел СКВТ „Михаил Петров“ – Габрово,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 12, ал. 2
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от устава на сдружението свиква общо отчетно
събрание на 10.06.2019 г. в 18 ч. в Габрово, в залата
по вдигане на тежести в комплекс „Христо Ботев“,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
през 2018 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет за 2017 г. и 2018 г.; 3. промяна на устава
на сдружението; 4. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 12, ал. 3
от устава на сдружението общото събрание ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
2912
16. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
по спортна акробатика „Акро Нова“ – Горна Оряховица, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
годишно общо събрание на 5.06.2019 г. в 18 ч. в
пресцентъра на спортна зала „Никола Петров“,
Горна Оряховица, ул. Васил Априлов № 26, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за 2018 г. и насоки за развитието
през 2019 г.; 2. приемане на ГФО за 2018 г.; 3.
освобождаване на председателя и управителния
съвет и избор на нов председател и управителен
съвет; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един
час, след което се провежда на същото място, при
същия дневен ред и се счита за законно колкото
и членове да се явят.
2913
9. – Управителният съвет на ЖКХГ „Анелия“ – Мездра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свик ва годишно общо отчетно събрание на
членовете на клуба на 3.06.2019 г. в 17,30 ч. в
кабинет № 115 на ОУ „Христо Ботев“ – Мездра,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на клуба за спортно-състезателната 2018 г.; 2.
годишен финансов отчет.; 3. приемане плана за
дейността на клуба и спортния календар за 2019 г.;
4. приемане бюджета за 2019 г.
2937
1. – Управителният съвет на сдружение „Плов-
дивско Македонско Благотворително Дружество
„Гоце Делчев“, Пловдив, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на
членовете на сдружението на 8.06.2019 г. в 11 ч.
в Пловдив, район „Южен“, залата на ЦКС – ул.
Константин Нунков № 24, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на СПМБД „Г. Делчев“
за 2018 г.; 2. отчет на контролната комисия за
2018 г.; 3. приемане на бюджет за 2019 г.; 4. приемане на план-програма за 2019 г.; 5. избиране
на нов УС; 6. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на членовете в Пловдив, ул. Гладстон № 13. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч. на същото място,
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
2938
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